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Děkujeme za zakoupení Korg i3 hudební pracovní stanice.
Abyste ze svého nového nástroje měli co nejlepší užitek,
přečtěte si tento manuál pečlivě.

Hlavní vlastnosti
Hraní různými zvuky

O tomto manuálu
K i3 jsou přiloženy následující dokumenty:
● Upozornění (tištěný materiál)
Tento materiál objasňuje, jak používat i3.
● Quick Start (tištěný)
Nejprve si přečtěte tento manuál. Popisuje základní
operace s i3.
● Uživatelský manuál (tento dokument, PDF)
Tento manuál objasňuje podrobnosti o použití i3.
● Výpis Voice Name (PDF)
Zde je výpis stylů (automatický doprovod), zvukových
sad, demo songů a dalších dat, použitých v i3.
PDF si můžete stáhnout na webové stránce Korg.
www.korg.com

i3 je vybaven množstvím zvuků mnoha různých
nástrojů a rytmickými patterny pro různé žánry.
str. 12

Připraven ke hraní jedním
dotykem ( Set List)
Funkce Set list umožňuje nahrávat a přetvořit
uživatelské nastavení pro vlastní použití – to se
hodí při živém hraní.
str. 16

■ Dohodnutá symbolika v tomto manuálu
Symboly
, Pozn., Tip
Tyto symboly znamenají varování, doplňující poznámky nebo
tipy.

Příklad zobrazení na obrazovce
Obsah displeje, uvedený v tomto manuálu, jsou pouze příklady.
Aktuální zobrazení na displeji se může lišit.

Hraní podle stylu
(automatický doprovod)
Můžete si vybrat z různých žánrů „stylů”,
doprovodných kapel nebo rytmických
doprovodů. Zkuste zahrát melodii pravou
rukou a akord v levé ruce.
Str. 17

MIDI/audio rekordér a přehrávač
MIDI/audio rekordér a přehrávač, pro hraní
s oblíbenými songy nebo pro zjednodušení
nahrávání. S i3 můžete přehrávat soubory MP3,
WAV a SMF, z vašeho USB flash disku. Snadno
si nahrajete svou vlastní hru.
str. 21, 22

Přidání efektů zvuku
Můžete zvuku přidat efekt Distortion nebo Reverb, a tím mu
dodat jiný charakter.
str. 14, 19

Podpora hraní akordy
(Chord mode)
Tento režim umožňuje hraní akordových
rozvojů s patterny, stiskem tlačítka, dokonce i
když nevíte, jak se akordy hrají na klaviatuře.
Navrhované akordy jsou přednastaveny pro
každý styl.
str. 18
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Názvy částí
Čelní panel
Ovládací panel (str. 5)

Displej (str. 6)

Joystick (str. 11)

Klaviatura

Zadní panel

1
1.

2

3

4

5

6

7

8

Háček pro zavěšení kabelu .................... str. 9

2. Konektor DC 12V (

) .............................. str. 7

Spodní strana

3. Vypínač Power ( ) .................................str. 10
4. USB TO DEVICE port, USB TO HOST port (

)

str. 8

5. MIDI OUT konektor .............................................. str. 9
6. Konektor FOOT CONTROLLER ........................... str. 8
7. Konektory OUTPUT L/MONO a R ......................... str. 7

8. Konektor AUDIO IN ............................................. str. 9
9. Konektor Headphones ( ) ...............................str. 8
10. Prostor pro baterii................................................ str. 7

10
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Ovládací panel
1

2

3

4
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14
15

20

19
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16

1. Tlačítko SOUND SET .......................................... str. 12

12. Tlačítko EFFECT ......................................................... str. 14, 19

2. Tlačítko GRAND PIANO/SOUND ......................... str. 12

13. Tlačítko PERFORMANCEREC ............................. str. 21

3. Sekce klávesového partu ..................................... str. 12

14. Tlačítko TAP TEMPO .................................... str. 11, 17

Tlačítko UPPER 1
Tlačítko UPPER 2
Tlačítko UPPER 3
Tlačítko LOWER/ SPLIT

4. Sekce STYLE PERFORMANCE .......................... str. 17
SET 1–SET 4 tlačítka

5. Tlačítko CHORD MODE ...................................... str. 18
6. Sekce doprovodného partu .................................. str. 17
Tlačítko BASS
Tlačítko DRUM
Tlačítka PERCUSSION
Tlačítka PART 1– 5

7. Sekce Mode........................................................ str. 10
Tlačítko SEQ
Tlačítko SETTING
Tlačítko EXIT(SHIFT)
Tip: U tlačítek jako „DEMO” a „MEDIA”, který mají funkce
uvedené v boxu pod nimi, jsou tyto funkce přístupné, když
podržíte tlačítko EXIT (SHIFT) a stisknete požadované
tlačítko (s funkcí „SHIFT”). Podrobnosti viz „Výpis
kombinací” (str. 33).

8. ▲ tlačítko, ▼ tlačítko............................................ str. 11
9. Kolečko................................................................ str. 11
10. Tlačítka + a – .................................................... str. 11
11. Tlačítka CATEGORY ◄ a ► (CANCEL, ENTER) str. 11

15. Tlačítko ENSEMBLE ........................................... str. 15
16. Sekce SET LIST .................................................. str. 16
Tlačítko BANK (WRITE)
Tlačítka SET LIST1–5

17 Sekce Transport .................................................. str. 18
Tlačítko VARIATION 1/2
Tlačítko VARIATION 3/4
Tlačítko FILL
Tlačítko COUNT IN/BREAK
Tlačítko INTRO/ENDING
Tlačítko ►/■ (přehrávání a zastavení)
Tlačítko SYNC START
Tlačítko ●(Record)
Tip: Operace, uvedené pod každým tlačítkem se aplikují
v režimu Sequencer mode.

18. Ovladače EQ (LOW, HIGH) .................................. str. 11
19. Ovladač VOLUME .........................................str. 10
20. Tlačítko OCTAVE (+, –) ................................................. str. 14

Tip: Pro některé operace bude potřeba, abyste před dalším
tlačítkem, nebo otočením kolečkem podrželi tlačítko. V tom
případě bude u textu uvedena tato ikona.
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Displej
1
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9. Položka pro nastavení, číslo

1. MEASURE
Zobrazí aktuální takt automatického doprovodu (stylu)
nebo songu. Symbol
doba taktu.
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se rozsvítí, jakmile zazní první

2. BANK
Zobrazuje banku aktuálně zvoleného Set listu (str. 16).

3. TEMPO
Indikuje tempo stylu nebo songu.

4. Ikona Tempo lock
Zobrazí se, je-li tempo uzamčeno (str. 18).

5. CHORD
Zobrazí jméno zahraného akordu, v rozmezí detekce
akordů (str. 17).

6. Ikona PEAK
Rozsvítí se, jakmile signál na vstupu konektoru AUDIO IN,
na zadním panelu, přetíží vstup (str. 9).

7. USB ikona
Zobrazí se, když zapojíte USB flash disk (nutno dokoupit) do
portu USB TO DEVICE (str. 8).

8. Indikace baterie
Jestliže pracujete na baterie, zobrazí zbývající kapacitu
baterie (str. 7).

Zobrazuje jméno a číslo položky, uvedené na displeji.

10. Jméno zvukové sady nebo zvuku
Udává jméno aktuálně zvolené zvukové sady nebo zvuku.
Jméno menu a další informace se objeví, jakmile provedete
úpravu konfigurace nastavení i3 apod.

11. Jméno stylu nebo jméno songu
Zobrazí jméno aktuálně zvoleného stylu nebo songu.
Hodnoty nastavení a další informace se objeví, jakmile
provedete úpravu konfigurace nastavení i3 apod.

12. Kurzor
Udává, jaká data můžete ovládat pomocí kolečka. Pomocí
kurzorových tlačítek ▲,▼ posunete kurzor (str. 11).
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Příprava ke hraní
Zapojení AC adaptéru
1 Zkontrolujte, zda je i3 vypnutý.
2. Zapojte přibalený DC adaptér do DC 12V konektoru na

Výměna baterií
Indikátor baterie vidíte v pravém horním rohu na displeji.
Pozn.: Tento indikátor se nezobrazí, pokud je nástroj
napájený AC adaptérem.

zadním panelu i3.
Použijte pouze přibalený AC adaptér. Použití jiných
adaptérů může vést k poškození.
Obtočte kabel AC adaptéru kolem háčku. Nepoužívejte
přílišnou sílu při utahování kabelu.
Zavěšení
kabelu

Pokud indikátor bliká, znamená to, že jsou baterie téměř vybité,
takže je vyměňte co nejdříve, nebo zapojte i3 přes AC adaptér.

AC adaptér
(přibalen)

Okamžitě staré baterie vyjměte. Jestliže ponecháte vybité
baterie v nástroji, mohlo by dojít k poškození díky vylití
elektrolytu baterie nebo podobným problémům. Měli byste
vyjmout baterie i tehdy, jestliže nebudete i3 delší dobu používat.
Dejte pozor, abyste příliš
neohýbali tuto část
konektoru AC adaptéru,
jak vidíte na obrázku.

3. Napájecí kabel AC adaptéru zasuňte do zásuvky.
Musíte použít zásuvku, ve které je správné napětí pro
adaptér.

Zapojení monitorů
Do konektorů OUTPUT L/MONO, R na zadním panelu i3
připojte aktivní monitory, stereo nebo jiné audio zařízení. Pro
mono výstup použijte pouze konektor OUTPUT L/MONO.

Použití nástroje s bateriemi
Pro napájení i3 můžete použít šest AA alkalických nebo nickelmetal hydride baterií.

Zn-karbonové baterie nelze použít.

Pozn.: Baterie nejsou přibaleny, je potřeba je dokoupit.

Instalace baterií
1 Zkontrolujte, zda je i3 vypnutý.
2. Stiskněte obě úchytky na krytu baterie v dolní části i3 a
otevřete jej.

Pozn.: Pokud i3 obrátíte
vzhůru nohama, podložte jej
měkkým materiálem, aby
nedošlo k poškození ovladačů
a ostatních prvků.

3. Při vkládání baterií ověřte, že máte správně
nastavenou polaritu (“+” a “–”).
Nemíchejte nové baterie
s již použitými a nemíchejte
baterie různých typů.
Nebudete-li dbát tohoto
pravidla, mohou baterie vytéct
nebo zkratovat se.

4. Vraťte zpět kryt baterie.
Pozn.: Chcete-li mít jistotu, že je správně zobrazena úroveň
baterie, musíte nastavit v i3 typ použité baterie (viz „Nastavení
typu baterie”, na str. 21).

Standardní kabel
s phone konektorem
(mono)

INPUT

Aktivní monitor (levý).

INPUT

Aktivní monitor (pravý).

Vypněte i3 a audio zařízení, než provedete nastavení.
Jestliže necháte nástroj zapnutý během připojení, může dojít ke
zničení nebo poškození připojených zařízení.
Jestliže příliš zesílíte hlasitost a začnete hrát na i3 rovnou
po zapnutí reproboxů, můžete poškodit reproduktory. Z toho
důvodu, než připojujete ozvučení nebo zapnete přístroj, ověřte,
že je hlasitost ozvučení úplně stažena. Přesně opačný postup
dodržte při vypnutí.
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Použití sluchátek

Použití USB Flash disku

Stereo mini konektor běžně dostupných sluchátek zapojte do
konektoru pro sluchátka, na zadním panelu. Konektor
Headphone má na výstupu stejný signál, jako konektory
OUTPUT L/MONO a R.

Chcete-li použít běžně dostupný USB flash disk, vypněte i3 a
zapojte flash disk do portu USB TO DEVICE na zadním
panelu. Ikonu USB (
) vidíte vpravo nahoře na displeji, když
zapnete nástroj.

Budete-li používat sluchátka při vysoké hlasitosti po delší
dobu, může dojít k poškození sluchu. Proto dejte pozor při
nastavení hlasitosti.
USB ikona
Displej

USB flash disk

sluchátka
Pozn.: Při vyjmutí nebo odpojení USB flash disku dbejte na

Použití pedálu nebo nožního
spínače
Zapojte pedálový spínač nebo foot kontroler (nutno dokoupit)
do konektoru FOOT CONTROLLER, na zadním panelu.
Nakonfigurujte funkce pedálu (str. 25) a polaritu (str. 25)
v režimu Setting mode, aby odpovídala zařízení, které
jste připojili k i3.

to, abyste nejprve vypnuli i3.
Pozn.: Ověřte, že je USB flash disk natočený ve správném
směru, dříve než jej zasunete. Pokud se budete snažit
zasunout jej ve špatném směru příliš tvrdě, port u nástroje
anebo disk samotný poškodíte, popř. přijdete o data na něm.
Pozn.: Pamatujte, že ne vždy je možné správně nahrát data,
jestliže použijete nevhodný USB flash disk. Více informací
vidíte na webové stránce Korgu.
Tip: Pokud se
nezobrazí, vypněte nástroj a USB flash disk
připojte znovu.

Paměťová zařízení, která lze použít
i3 podporuje použití USB flash disků a úložných zařízení ve
formátu FAT16 nebo FAT32.

Podporované kapacity
FAT32: Do 2 TB (2000 GB)
FAT16: Do 4 GB

Formátování USB Flash disku
Pedálový spínač, nožní
kontroler

Zformátujte (inicializujte) USB flash disk dříve, než jej
v nástroji poprvé použijete.

Zapojení pedálového spínače
Pedálové spínače Korg PS-1/PS-3 a damper pedál Korg DS1H budou fungovat jako damper spínač. Stejně jako u damper
pedálu piana, využijete pedál u tohoto nástroje k prodloužení
tónu hraných not, takže zní, i když zvednete prsty z klaviatury.
Pozn.: Pamatujte, že Damper efekt nefunguje v basovém partu
(str. 13).
Pozn.: I3 není vybaven funkcí Half-damper.

1. Podržte tlačítko EXIT (SHIFT) a stiskem tlačítka SETTING
vstoupíte do režimu Media mode.

2. Otočením kolečka nebo stiskem tlačítka + zvolíte položku
Zapojení nožního kontroleru
Zapojte Korg EXP-2 nožní kontroler, chcete-li ovládat hlasitost
klávesového partu (str. 12).

„Media Format”.
Na displeji vidíte zprávu „Push [ENTER]“.

3. Stiskněte CATEGORY ► tlačítka (ENTER).
Zobrazí se „Data Erase?“ „No”.

4. Kolečkem zvolte „OK“ a stiskněte tlačítko CATEGORY ►
(ENTER). Objeví se dotaz „Sure?”.
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5. Ovladačem zvolte „Yes,” a stiskněte CATEGORY ► (ENTER).
6. Jakmile se objeví zpráva „Completed!”, stiskem tlačítka
EXIT (SHIFT) se vrátíte do režimu Performance mode.

Použití MIDI zvukového generátoru
S MIDI zvukovým generátorem můžete hrát na klaviaturu i3,
připojenou do konektoru MIDI OUT, na zadním panelu.

Připojení audio přehrávače
Zapojením audio přehrávače do konektoru AUDIO IN na
zadním panelu i3, přivedete audio signál na vstup do i3, podle
kterého pak můžete hrát. Pokud je audio signál na vstupu
přetížený, objeví se na displeji ikona PEAK. Opravte úrovně
tak, aby ikona z displeje opět zmizela.
Tip: Chcete-li nastavit vyvážení hlasitostí, zvyšte hlasitost audio
zařízení a současně hrajte na klávesy. Ovladačem VOLUME
nastavíte celkovou hlasitost.
Tip: Vstupní citlivost na konektoru AUDIO IN nastavíte
položkou Audio In Level” v režimu Setting mode (str. 27).
Ikona
PEAK
Displej

MIDI zvukový generátor

MIDI kabel
MIDI IN

■ Co je to MIDI?
MIDI (Musical Instruments Digital Interface) je standardní
specifikace, umožňující výměnu hudebních dat mezi hudebními
nástroji a počítači.

Připojení do počítače
Stereo mini kabel

Zapojením počítače do konektoru USB TO HOST na zadním
panelu i3, umožňuje ovládat DAW software z i3, nebo využít i3
jako MIDI zvukový generátor.

OUTPUT

Audio přehrávač nebo jiné
zařízení

Vypněte veškerá zařízení, než do i3 zapojíte cokoliv Jestliže
necháte nástroj zapnutý během připojení, může dojít ke zničení
nebo poškození připojených zařízení.
Při zapínání nástroje zapněte nejprve audio zařízení, a až
poté i3. Chcete-li vypnout nástroj, zastavte přehrávání audio
zařízení, vypněte i3 a pak vypněte audio zařízení, v tomto
pořadí.

Počítač
USB

USB kabel
(standard A-B)

Tip: Pokud potřebujete provést MIDI nastavení až po připojení,
viz „MIDI Clock” (str. 27) a „Local Control” (str. 27).
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Základní operace
Zapnutí/ vypnutí přístroje

Režimy práce na i3

Otočte ovladačem VOLUME na i3 doleva, tím zcela stáhnete
hlasitost.

I3 má čtyři pracovní režimy. Pomocí tlačítek na čelním panelu
přepínáte režimy.

Režim Performance mode (str. 12)

2. Stiskem vypínače (

) na zadním panelu nástroj zapnete.
Při vypínání nástroje podržte vypínač, než zhasne
podsvícení displeje.

Tento režim umožňuje hrát zvuky i3 na klávesy, nebo při hraní
využít funkci automatického doprovodu (stylů). i3 normálně
funguje v režimu Performance mode. Chcete-li se vrátit do
režimu Performance mode z jiného režimu, stiskněte tlačítko
EXIT (SHIFT) a dále stiskem vypněte tlačítka SEQ, SETTING a
EXIT (SHIFT).

Režim Sekvencer mode (str. 22)
V tomto režimu přehrajete nahraný záznam nebo jiná hudební
data (ve formátu MP3, WAV nebo SMF). Během přehrávání
sekvenceru můžete hrát na klávesy. Stiskem tlačítka SEQ
vstoupíte do režimu Sequencer. Tlačítko se rozsvítí.

Režim Setting mode (str. 25)
i3 se automaticky vypne, jestliže na něj nebudete hrát, nebo s
ním pracovat po dobu čtyř hodin (což je standardní nastavení
funkce Auto Power-off). Toto nastavení můžete upravit (str. 25).

Tento režim umožňuje provést nastavení, např. odezvy
klaviatury, hlavního ladění, MIDI apod. Stiskem tlačítka
SETTING tlačítko vstoupíte do režimu nastavení. Tlačítko
se rozsvítí.

Režim Media mode (str. 28)

Nastavení hlasitosti
● Ovladačem VOLUME nastavíte hlasitost na optimální
úroveň.
Tím nastavíte hlasitost audio na konektorech OUTPUT
L/MONO a R, a současně do sluchátek.

Tento režim využijete pro nastavení i3, při záznamu vaší hry
apod., na USB flash disk, nebo k načtení dříve uložených dat.
Chcete-li vstoupit do režimu Media mode, podržte tlačítko EXIT
(SHIFT) a stiskněte tlačítko SETTING (rozsvítí se).
Pozn.: Nemůžete vstoupit do režimu Media mode, aniž byste
nejdřív zapojili USB flash disk do i3.
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Výběr parametrů na displeji a
změna hodnot

Nastavení charakteru zvuku
(ekvalizér)

Použijte tlačítka, uvedená níže, pro výběr parametrů nebo ke
změně hodnot na displeji

Pomocí ekvalizéru nastavíte charakter zvuku i3 podle potřeby.
Ovladač HIGH ovlivňuje vysokofrekvenční rozsah, a ovladač
LOW pak nízkofrekvenční. Tyto ovladače využijete během
hraní.

1

2

3 4

1. ▲ tlačítko, ▼ tlačítko
Těmito tlačítky posouváte kurzor (černý proužek) nahoru a
dolů po displeji. Můžete měnit parametry, zvolené kurzorem
na displeji, kolečkem nebo tlačítky.

2 Kolečko
Používá se ke změně numerických hodnot.
Otočením kolečka doprava hodnotu zvýšíte, a doleva ji
snížíte.

3. Tlačítka + a –
• Stiskem + nebo – 1x zvýšíte nebo snížíte hodnotu o jednotku.
• Podržíte-li tlačítko, bude se číslo dále měnit.

Poslech Demo songů
i3 má tři integrované demo songů. Zvuky i3 můžete
zkontrolovat poslechem Demo songů.
1. Podržte tlačítko EXIT [SHIFT) a stiskněte SEQ.

Demo songy se budou spouštět v daném
pořadí. Přepnout na jiný demo song můžete i během
přehrávání songu, kolečkem nebo tlačítky +/–.

4. Tlačítka CATEGORY ◄ a ► (CANCEL, ENTER)
Režimy Performance mode a Sequencer mode:
Stiskem těchto tlačítek při výběru zvukové sady nebo stylu,
zvolíte nastavení první seskupené kategorie.
Režimy Setting mode a Media mode:
Zde rušíte nebo spouštíte zobrazenou funkci.

1

1

2. Stiskem tlačítka EXIT (SHIFT) operaci ukončíte.

Použití joysticku
Zapnutí metronomu
Metronom pomůže udržet tempo během hraní. Tip: Metronom
zní v aktuálně nastaveném tempu. Chcete-li změnit tempo, viz
„Nastavení tempa” (str. 17).
1. Podržte tlačítko EXIT [SHIFT) a TAP TEMPO
(METRONOME).

Vibrace zvuku, jas
apod.

Metronom začne znít.
Výška

● Pohybem joystickem doleva a doprava, měníte výšku
klávesového partu.
Tip: Můžete nastavit rozsah Pitch bendu, parametrem
„PitchBend Range”, v režimu Setting mode (str. 26).
Pozn.: Výška se u některých zvuků nemusí měnit.
● Pohybem joystickem nahoru a dolů, měníte zvuk
klávesového partu.
Tip: Jak moc se zvuky budou měnit, když pohnete
joystickem, závisí na zvolené zvukové sadě.

1

1

2. Podržte tlačítko EXIT [SHIFT) a jedním stiskem TAP
TEMPO (METRONOME) metronom zastavíte.
Tip: Hlasitost metronomu se mění pomocí „Metronome Level”
v režimu Setting mode (str. 27).
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Hraní na klaviaturu
Výběr zvuků
1. Stiskněte tlačítko GRAND PIANO/SOUND.
Umožňuje hrát zvukem Grand piana, ve zvukové sadě 001,
přes celou klaviaturu. Na displeji se zobrazí aktuální tempo.

Tyto klávesové party lze jednotlivě vypnout (umlčet) (str. 13).
Stav každého partu se mění podle nastavené zvukové sady.
● Horní party
Tyto party znějí ve výškovém rozsahu klaviatury. Jsou zde
tři horní party (UPPER 1–3). Pokud jsou všechny tři
zapnuté, můžete na sebe vrstvit až tři zvuky.
● Dolní part
Tento part zní v basovém rozsahu klaviatury.
Pokud vypnete basový part (funkce Split je vypnutá), zvuky
horních partů budou slyšet přes celou klaviaturu (str. 13).
Tip: Můžete nastavit bod Split point (pozice, na které je
klaviatura rozdělené na dolní a horní party 1–3), v bodě „Split
Point” (str. 26), režimu Setting mode.
Tip: Viz „Výpis zvuků” (PDF), kde je seznam klávesových sad
a zvuků.
1. Stiskněte tlačítko SOUND SET.
Na displeji se zobrazí zvuková sada.
Tlačítko SOUND SET se při změně zvuku rozsvítí červeně.

Tip: Pokud jste stiskli tlačítko GRAND PIANO/SOUND,
pouze horní zvuk 1, zvukové sady 001 (Up1: Grand Piano)
je zapnutý, a ostatní party jsou vypnuté (umlčené).

Tip: Tlačítka partů, pro které můžete měnit zvuk, blikají
oranžově.

2. Tlačítky +/– a CATEGORY ◄,► zvolte zvuk, kterým chcete
hrát.
Tlačítky CATEGORY ◄,► přepínáte zvuk v jednotlivých
kategoriích.

Výběr zvukových sad
Zvukové sady jsou kolekce zvuků, využívané při hraní na klávesy.
i3 má 200 zvukových sad, rozdělených do 17 kategorií. Zkuste
vybrat zvukovou sadu a zahrát na i3.
Zvuky, jako piana, smyčce, syntezátory, bicí apod., jsou
umístěny do čtyř partů (dolní part a horní party 1–3), pro
každou zvukovou sadu. Tyto čtyři party nazýváme souhrnně
klávesové party.
Dolní Part

Dolní rozsah

2. Kolečkem, tlačítky +/– a CATEGORY ◄,► vyberte zvuk,
kterým chcete hrát. Tlačítky CATEGORY ◄,► přepínáte
klávesové sady v jednotlivých kategoriích.
Všechny ostatní party kromě horního 1, zůstávají
umlčeny, když stisknete tlačítko SOUND SET, po zapnutí
GRAND PIANO/SOUND. Vyberte zvukovou sadu znovu, tím
obrátíte nastavení původní zvukové sady.

3. Hrajte na klávesy a poslechněte si zvuk.

Horní Party 1-3

Tlačítka klávesových partů, které aktuálně zní, svítí oranžově.

Horní notový rozsah

Klávesový
part
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Změna nastavení zvukové sady
Můžete volně měnit nastavení zvolené zvukové sady. Nyní
zkusíme provést změnu v obsahu zvukové sady, aby odpovídala
novým potřebám.
Tip: Jakmile vypnete nástroj, nastavení nástroje se vrátí do
původního stavu. Chcete-li zachovat předchozí nastavení,
uložte je do Set listu (str. 16).

Zapnutí/ vypnutí klávesových
partů, změna jejich hlasitosti a
zvuku

2. Tlačítky +/– a CATEGORY ◄,► zvolte zvuk, kterým
chcete hrát.
Tlačítky CATEGORY ◄,► přepínáte zvuk v jednotlivých
kategoriích.

3. Stiskem EXIT(SHIFT) se vrátíte na obrazovku výběru
zvukové sady.

Změna zvuku pro levou a
pravou ruku (Split)

Můžete zapnout/ vypnout klávesové party ve zvukové sadě,
a také měnit jejich hlasitost a zvuk.

Vypnutí partu (umlčení)

Funkcí Split můžete rozdělit zvukové sady na horní (party
Upper) a dolní (part Lower). Je-li potřeba, můžete vypnout
funkce Split, nebo změnit bod Split point, který odděluje horní a
dolní party.
Dolní Part

Horní Party 1-3

● Podržte tlačítko EXIT (SHIFT) a stiskněte tlačítko partu, který
chcete vypnout (tlačítko zhasne). Chcete-li znovu zapnout
daný part, podržte tlačítko EXIT (SHIFT), a stiskněte znovu
tlačítko, odpovídající umlčenému partu. (Tlačítko se rozsvítí)
Levá strana

Dělící bod

Pravá strana

Tip: Dělící bod nastavíte v sekci „Split Point” (str. 26),
v režimu Setting mode.

Tip: Tlačítkem LOWER/SPLIT také zapnete/ vypnete
funkci Split.

Zapnutí rozdělení klaviatury
● Podržte tlačítko EXIT [SHIFT) a stiskněte LOWER/ SPLIT.
Tlačítko se rozsvítí zeleně.

Nastavení hlasitosti
● Podržte tlačítko odpovídajícího partu, u kterého chcete
nastavit hlasitost, a otočte kolečkem.
Na displeji se objeví hlasitost tohoto partu.

Dolní part se zapne (Mute cancel), takže můžete hrát na
klávesy ve dvou nezávislých částech. Dolní part využijete
jak pro hraní, tak pro detekci akordů.
Dolní part

Horní party 1–3

Tip: Můžete nastavit vyvážení hlasitosti partů klaviatury a
doprovodu (str. 20).

Vypnutí rozdělení klaviatury
● Podržte tlačítko EXIT [SHIFT) a stiskněte LOWER/ SPLIT.
Tlačítko zhasne.
Dolní part je vypnutý (umlčený), což umožňuje hrát
zvukem horních partů v celém klávesovém rozsahu. Tím
zapnete detekci akordů pro celou klaviaturu.

Změna zvuku
1. Stiskněte tlačítko partu, jehož zvuk chcete změnit
(tlačítko bliká).
Na displeji se objeví jméno zvuku pro tento part.

Horní party 1–3
2
1
3
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Nastavení detekce akordů pouze v dolním
partu (split hold)
Je-li split hold aktivní, rozsah dolního partu využijete pouze pro
zadávání akordů ve stylu (auto-accompaniment), a tyto klávesy
při hraní zvuk netvoří.
● Podržte tlačítko SOUND SET a stiskněte LOWER/ SPLIT.
(Tlačítko se rozsvítí červeně)
Na displeji se objeví „Split Hold „On””.
Podržte tlačítko SOUND SET a dalším stiskem tlačítka
LOWER/ SPLIT funkci Split hold vypnete.

Změna tóniny (Transpose)
Můžete hrát jiným prstokladem, pouhou změnou tóniny.
Hodnota nastavení se zobrazuje během nastavení.
● Snížení tóniny: Podržte tlačítko EXIT (SHIFT) a stiskněte
OCTAVE–.
● Zvýšení tóniny: Podržte tlačítko EXIT (SHIFT) a stiskněte
OCTAVE+.
● Návrat k normálnímu nastavení tóniny: podržte tlačítko EXIT
(SHIFT) a stiskněte tlačítka OCTAVE + i OCTAVE–
současně.

Tip: Nastavení Split hold zůstane aktivní, dokud i3 nevypnete.
Tip: Viz „Hraní s automatickým doprovodem (stylem)” (str, 17),
kde jsou podrobnosti o stylech (auto-accompaniment).

Výběr efektu pro klávesové party
Změna oktávy
Můžete přepínat rozsah celé klaviatury nahoru nebo dolů v
oktávových krocích. Oktávu můžete nastavit v rozsahu ±2
oktávy.

Klávesové party mohou využívat dva různé efekty (EFFECT 1,
2) současně, a každá zvuková sada má své vlastní efekty již
přednastaveny.
Můžete měnit efektové typy, i to, jak je aplikovat, aby nejlépe
odpovídaly vašim potřebám.

Změna typu efektu
Změna oktávy pro celý horní part
● Snížení o oktávu: stiskněte tlačítko OCTAVE– (rozsvítí se
zeleně). Dvojím stiskem zvuk snížíte o dvě oktávy (rozsvítí
se červeně).
● Zvýšení o oktávu: stiskněte tlačítko OCTAVE+ (rozsvítí se
zeleně). Dvojím stiskem zvuk zvýšíte o dvě oktávy (rozsvítí
se červeně).

Udává, jak lze upravit efektové typy, přednastavené pro
efekty 1 a 2.
1. Stiskněte tlačítko EFFECT.
Můžete nastavit Efekt 1. Chcete-li nastavit efekt 2, stiskem
tlačítka CATEGORY ► vstoupíte na obrazovku nastavení
efektu 2.

2

2. Kolečkem nebo tlačítky +/– zvolte typ efektu.
Výběrem „Default” nastavíte efekt, přednastavený pro tuto
zvukovou sadu standardně.

Změna oktávy pro jednotlivé party

3. Stiskem EXIT (SHIFT) se vrátíte na obrazovku výběru

1. Stiskněte tlačítko toho partu, který chcete změnit.

Pozn.: Efekty 3 a 4 jsou využity pouze automatickým

Stisknuté tlačítko bliká oranžově.

1
3
2

2. Chcete-li změnit oktávu, stiskněte tlačítko OCTAVE +
nebo OCTAVE–.

3. Stiskem EXIT(SHIFT) se vrátíte na obrazovku výběru
zvukové sady.

zvukové sady nebo zvuku.
doprovodem (styly). Změnou jejich nastavení se nezmění
efekty klávesového partu.
Tip: Viz „Výpis zvuků” (PDF), kde je seznam dostupných typů
efektů.
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Změna způsobu aplikace efektů
Mění, jak se efekty 1 a 2 aplikují (obzvláště jejich úrovně Send
level). Tato nastavení lze zadat pro každý klávesový part
(lower, upper 1–3).
1. Stiskněte tlačítko EFFECT.
Můžete nastavit Efekt 1. Chcete-li nastavit efekt 2, stiskem
tlačítka CATEGORY ► vstoupíte na obrazovku nastavení
efektu 2.

2

2

2. Chcete-li změnit aplikaci efektu, podržte tlačítko toho partu a
otočením kolečka proveďte změnu.
Pozn.: Podle typu efektu nemusí být změna zvuku vůbec
patrná.

3. Stiskem EXIT (SHIFT) se vrátíte na obrazovku výběru
zvukové sady nebo zvuku.

Přidání harmonie k melodii
(Ensemble)
K melodii, která zní, tím přidáte harmonii (funkce Ensemble).
Harmonie se bude měnit podle stylu, který jste zvolili.
Tip: Harmonie slyšíte dokonce, i když je dolní part nastaven
pouze pro zadání akordů (Split hold je aktivní).

1. Stiskněte tlačítko ENSEMBLE (rozsvítí se).

2. Zahrajte akord v rozmezí detekce akordů, a pak zahrajte
melodii pravou rukou.
Aktuálně hrající akord vidíte, pokud je na displeji „CHORD”.
Chcete-li harmonii zastavit, stiskněte tlačítko ENSEMBLE
znovu (zhasne).

Tip: Funkci Ensemble vypnete, když změníte zvukovou sadu.
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Použití Set listů
Oblíbené nastavení si můžete (zvukové sady, styly, tempo,
efekty apod.) uložit společně do Set listu. To také umožňuje
rychle vyvolat oblíbená nastavení. Je zde deset bank Set listů
(A–J), a uložit můžete pět nastavení pro každou z nich (takže
celkem 50 typů). Doporučené Set listy jsou uloženy v pamětech
1–5, bank A-C, odkud je lze rychle vyvolat.

Vyvolání Set listu
1. Několikerým stiskem tlačítka BANK (WRITE) zvolte
banku.
Následující banku zvolíte každým dalším stiskem tlačítka.
Na displeji vidíte zvolenou banku.

Uložení Set listu (WRITE)
Jakmile vypnete nástroj, provedená nastavení se vrátí do
původního stavu. Kdykoliv upravíte nastavení zvukové sady
nebo stylu, doporučujeme je uložit jako Set list.

1. Upravte nastavení i3 podle potřeby.
2. Stiskem tlačítka BANK (WRITE) vyberte banku, kam bude
Set list uložen.
Jestliže ukládáte banky A–C, již uložené Set listy v nich
budou přepsány.
● Banky A–C: již obsazené (předem)
● Banky D–J: standardní nastavení

3

2
3

3. Podržte tlačítko BANK (WRITE) a stiskněte jedno SET LIST
Tip: Banky můžete volit v opačném pořadí, když podržíte

1-5.
Vaše nastavení se tím uloží do Set listu, tím přepíše
předchozí obsah, a tlačítko se rozsvítí.

EXIT (SHIFT) a stisknete tlačítko.

2. Tlačítky SET LIST 1– 5 zvolíte Set list.

Tip: Po zapnutí nástroje je vždy zvolen zvuk Bank A-1.

Následující nastavení jsou ukládána do Set listu.
● Styly
Zvolené číslo stylu, číslo performance sady stylu, vyvážení
hlasitosti mezi klávesovými party a doprovodným partem,
změny v doprovodném patternu (variace, intro)
● Zvukové sady
Číslo aktuálně zvolené zvukové sady, nastavení oktávy
● Part
Zvuky jednotlivých partů, hlasitost, umlčení, nastavení
oktávy
● Další nastavení
Nastavení efektů (typ efektu a způsob aplikace), tempo,
stav funkce Ensemble
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Hraní s automatickým doprovodem (styly)
Hraní se zvoleným stylem
Styl je funkce, která automatický automaticky zahraje doprovod,
odpovídající zadanému akordu. i3 je vybaven doprovodnými
patterny mnoha různých stylů. Zvuky, využívané styly, sestávají
z osmi partů (bass, drums, percussion a dalších partů 1-5). Ty
nazýváme „doprovodné party”.
i3 je vybaven 270 různými styly, rozdělenými do 16 kategorií.
Zkuste zvolit styl a poslechněte si přehrávaný automatický
doprovod.

Doprovodný
part

Každý styl je preset s nejvhodnější zvukovou sadou (style
performance set) a osmi typy akordů (CHORD MODE).
1. Stiskem tlačítka ▼ posuňte kurzor na displeji, na jméno
stylu.

● Jestliže tlačítko LOWER/SPLIT svítí zeleně:
Levou stranu (dolní part) využijete jak pro hraní, tak pro
detekci akordů.
Chcete-li aktivovat detekci akordů v celém rozsahu
klaviatury, podržte tlačítko EXIT (SHIFT) a stiskněte
LOWER/SPLIT. Tlačítko zhasne.
● Chcete-li změnit akordy, aniž by zněl dolní part: Podržte
tlačítko SOUND SET a stiskněte LOWER/ SPLIT. Tlačítko
se rozsvítí červeně. Tím zapnete detekci akordů pro Dolní
part.
Tip: Viz „Změnu zvuku nalevo a napravo (Split)” (str. 13),
kde jsou podrobnosti o nastavení rozsahu (funkce Split).
Můžete nastavit dělící bod (bod, ve které je klaviatura
rozdělena na dolní a horní party 1–3), v bodě „Split Point”
(str. 26), režimu Setting mode.
Tip: Můžete změnit způsob, jak nástroj detekuje hrané
akordy, změnou nastavení „Chord Detect“, v režimu Setting
mode (str. 26).

5. Stiskněte tlačítko ►/■.
Spustí se automatický doprovod. Když změníte akord,
doprovod se automaticky změní. Zkuste zahrát melodii v
pravé části klaviatury. Tlačítko doprovodného partu, které
aktuálně zní, svítí oranžově.

Tip: Viz „Výpis detekovaných akordů” (str. 32), ve kterém
i3 dokáže akordy detekovat.

6. Stiskem tlačítka ►/■ doprovod zastavíte.
2. Zvolte styl kolečkem, tlačítky +/– a CATEGORY ◄,►.
Stiskem tlačítka CATEGORY ◄, ► přepínáte styly různých
hudebních žánrů.

3.

Změna tempa
● Použití kolečka
Podržte tlačítko TAP TEMPO a otočte kolečkem.

Stiskem jednoho z tlačítek STYLE PERFORMANCE (SET
1–SET 4) vyvoláte zvukovou sadu (style performance set),
připravenou pro daný styl.
Tip: Každý zvuk můžete změnit v sadě Style Performance
Set, aby vám vyhovoval (str. 13).

4. Zahrajte akord v oblasti detekce akordů.
Jméno hraného akordu je detekováno a zobrazeno na
displeji. Můžete také zadat akord pomocí tlačítek (str. 18).

Rozsah detekce akordů
● Nastavení tempa stiskem tlačítka (Tap Tempo). Stiskněte
tlačítko TAP TEMPO několikrát v požadovaném tempu, tím
je nastavíte.
Levá strana

Dělící bod

Pravá strana
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Tip: Přehrávání můžete spustit také automaticky, jakmile se
změní tempo (tap tempo start). Chcete-li tuto funkci
aktivovat, nastavte „Tap Auto Start” (str. 26) v režimu Setting
mode na „Enable”.
● Uzamčení tempa (tempo lock)
Styly můžete měnit, aniž byste změnili tempo. Chcete-li
tuto funkci aktivovat, nastavte „Style Tempo Lock” (str. 26)
v režimu Setting mode na „On”.
Jakmile je aktivní, rozsvítí se ikona Tempo lock
od hodnoty tempa.

napravo

3. Stiskem tlačítka INTRO/ENDING zvolte Intro.
S každým stiskem tlačítka přepínáte mezi Intro 1 a 2.
Intro a Ending Stav tlačítka

Obsah

1

Svítí zeleně

Zahrnuje změny akordů

2

Svítí červeně

Akord zůstává stejný

Tip: Pokud stisknete tlačítko INTRO/ENDING dříve, než
začnete hrát, volíte Intro; a pokud už během hraní, volíte
Ending.

4. Stiskněte tlačítko ►/■.
Intro začne hrát a přehraje se variace doprovodu.

Změna akordu, aniž byste hráli na
klávesy (Chord mode)
Akord pro styl můžete snadno změnit pomocí tlačítek.

5. Akordy hrajete levou rukou a melodii pravou rukou.
6. Pomocí tlačítek VARIATION, FILL a COUNT IN/BREAK
přidáte variace hudbě, která zní.

7. Chcete-li ukončit přehrávání, stiskněte tlačítko
INTRO/ENDING a vyberte závěr.
Závěr se přepíná mezi Ending 1 (svítí zeleně) a Ending 2
(svítí červeně) s každým stiskem tlačítka. Po ukončení závěru
skončí i doprovod.

1,3
2

1. Stiskněte tlačítko CHORD MODE během přehrávání
automatického doprovodu. Tlačítko se rozsvítí.

2. Akord zadáte pomocí tlačítek CHORD 1–8 (BASS,

Použití funkce Synchro Start
Automatický doprovod můžete spustit i se stiskem klávesy
(synchro start).

DRUM, PERCUSSION, PART 1–5).

3. Chcete-li režim Chord mode ukončit, stiskněte tlačítko
CHORD MODE. Tlačítko zhasne.

Pozn.: Akordy jsou fixní pro každý styl. Nelze změnit

Synchro start

nastavení akordů, již přiřazených tlačítkům.

1. Jakmile automatický doprovod zastavíte, stiskněte tlačítko

Změna doprovodného patternu
Přidání úvodu nebo nastavení variace
Můžete měnit aranžmá (variace), nebo provést změny úvodu,
závěru, přechodů i pauz automatického doprovodu, podle stylu.
Fill

Count in,
break

Intro (zelená)
Ending
(červená)

SYNC START.
Zapíná Synchro start. Tlačítko bliká, dokud Synchro
start vyčkává.

2. Zahrajte akord v oblasti detekce akordů, tím spustíte
doprovod.
Tlačítko se rozsvítí.

Tip: Automatický doprovod se spustí, i když jste zadali
Style Chord pomocí tlačítek CHORD 1–8.

3. Stiskem tlačítka ►/■ doprovod zastavíte.
Variation 1, 2 (zelená, červená)
Variation 3, 4 (zelená, červená)

1. Vyberte styl, který chcete použít (str. 17).
2. Stiskem tlačítka VARIATION 1/2 nebo 3/4 zvolíte variaci
stylu.

S každým stiskem tlačítka přepínáte mezi VARIATION 1
a 2, nebo VARIATION 3 a 4.
VARIATIO Tlačítko
N
1
VARIATION
1/2
2

Stav tlačítka

Obsah

Svítí zeleně

Jednoduché

Svítí červeně

Více komplexní

3

Svítí zeleně

Komplexní

Svítí červeně

Pokročile komplexní

4

VARIATION
3/4

Aranžmá se s vyššími čísly variací postupně stává více
komplexní.
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Změna nastavení stylu
Nastavení zvoleného stylu můžete volně měnit. Nebojte se
měnit nastavení stylu tak, aby odpovídalo vašim potřebám.

Výběr efektu doprovodného partu

Jakmile vypnete nástroj, provedená nastavení se vrátí do
původního stavu. Chcete-li zachovat předchozí nastavení,
uložte je do Set listu (str. 16).

Doprovodné party mohou využívat dva efekty (effect 3/4)
současně. Tyto efekty jsou přednastaveny pro každý styl.
Můžete měnit efektové typy, i to, jak je aplikovat, aby nejlépe
odpovídaly vašim potřebám.

Zapnutí/ vypnutí doprovodného
partu a změna jeho hlasitosti a
zvuku

Změna typu efektu
Udává, jak lze upravit efektové typy, přednastavené pro
efekty 3 a 4.
1. Stiskněte tlačítko EFFECT.

Doprovodné party, obsažené ve stylu, můžete jednotlivě
zapnout a vypnout, a také měnit jejich hlasitost a zvuky.

Vypnutí partu (umlčení)
● Podržte tlačítko EXIT (SHIFT) a stiskněte tlačítko partu, který
chcete vypnout (tlačítko zhasne). Chcete-li part vypnout,
podržte tlačítko EXIT (SHIFT) a stiskem tlačítka příslušného
partu jej zapnete (zrušíte umlčení).

2. Stiskem tlačítka CATEGORY ► zobrazíte nastavení
efektu 3 nebo 4.

3. Kolečkem nebo tlačítky +/– zvolte typ efektu.
Výběrem „Default” nastavíte efekty, který je přednastavený
pro tento styl standardně.

4. Stiskem EXIT (SHIFT) se vrátíte na obrazovku výběru
zvukové sady nebo zvuku.

Pozn.: Efekt 1 a 2 jsou efekty, použité výhradně pro
klávesové party. Změnou jejich nastavení se nezmění efekty
doprovodného partu.
Tip: Viz „Výpis zvuků” (PDF), kde je seznam dostupných typů
efektů.

Nastavení hlasitosti
● Podržte tlačítko odpovídajícího partu, u kterého chcete
nastavit hlasitost, a otočte kolečkem.
Na displeji se objeví hlasitost tohoto partu.

Změna způsobu aplikace efektů
Určuje, jak se efekty 3 a 4 aplikují (obzvláště jejich úrovně Send
level). Toto nastavení můžete konfigurovat pro každý
doprovodný part (bass, drums, percussion a ostatní party 1–5).
Pozn.: Podle typu efektu nemusí být změna zvuku vůbec
patrná.
1. Stiskněte tlačítko EFFECT.

Tip: Můžete nastavit vyvážení hlasitostí partů klaviatury a
doprovodu (str. 20).

Změna zvuku
1. Stiskněte tlačítko partu, jehož zvuk chcete změnit
(tlačítko bliká).
Na displeji se objeví jméno zvuku pro tento part.

2. Stiskem tlačítka CATEGORY ► zobrazíte nastavení
efektu 3 nebo 4.

3. Otočením kolečka zadáte, jak bude efekt aplikován, když
podržíte tlačítko doprovodného partu, který chcete nastavit.
2
1

3

2. Zvuk volíte kolečkem nebo tlačítky +/–.
3. Stiskem EXIT(SHIFT) se vrátíte na obrazovku výběru
zvukové sady.

4. Stiskem EXIT (SHIFT) se vrátíte na obrazovku výběru
zvukové sady nebo zvuku.
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Nastavení vyvážení hlasitostí
partů klaviatury a doprovodu
Můžete nastavit vyvážení hlasitosti partů klaviatury a
doprovodu podle potřeby.
● Chcete-li trochu změkčit klávesový part: Podržte tlačítko
SOUND SET a otočte kolečkem.
● Chcete-li trochu změkčit doprovodný part: Podržte tlačítko
SOUND SET a otočte kolečkem.
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Nahrávání vlastní hry
Svou hru můžete nahrát také s automatickým doprovodem, jako
MIDI data (user song). Jednoduše připojíte USB flash disk, na
který pak uložíte záznam audio dat (WAV formát).

Nahrávání audio dat
(záznam hry)

Nahrávání MIDI dat

Vaši hru můžete nahrát kdykoliv do paměti i3 jako audio data
(soubor typu WAV), bez ohledu na to, v jakém režimu se i3
nachází. Pozn.: Abyste mohli do i3 nahrát audio záznam,
musíte do něj zapojit USB flash disk.
Tip: Při nahrávání audio dat můžete nahrát také zvuky,
vstupující z konektoru AUDIO IN, na zadním panelu.
1. Zapojte USB flash disk (str. 8 ).

Do paměti i3 lze nahrát maximálně 999 songů.
1. Vyberte zvukovou sadu a styl, které chcete nahrávat v
režimu Performance mode, dále nastavte tempo a ostatní
potřebné veličiny.
Nastavení klávesových a doprovodných partů se
nahrávají do user songů.
Pozn.: Umlčené party nebudou nahrány. Ověřte, že
jste zrušili umlčení partu, který nahráváte (viz str. 13,
19).

2. Stiskem tlačítka PERFORMANCE REC spusťte nahrávání
(svítí červeně), a začněte hrát.

2,3

2. Stiskem tlačítka ● uvedete i3 do režimu Record Standby
mode (tlačítko svítí červeně).
Tlačítko ►/■ bliká.

3. Stiskem tlačítka PERFORMANCE REC nahrávání zastavíte.

3,4

2

3. Stiskem tlačítka ►/■ se indikátor rozsvítí. Spustí se
nahrávání.
Zkuste zahrát melodii pravou rukou, s akordem v levé ruce.
Přidejte doprovodnému patternu přechod nebo stopku (str.
18).

4. Stiskem tlačítka ►/■ nahrávání zastavíte. Tlačítko zhasne.
Nahraný obsah se automaticky ukládá jako user song.
Tip: User songy se ukládají pod jménem “UserSong”, s
pořadovým číslem, odpovídajícím číslu záznamu, přidaným
na konec.
Tip: Nahraný song se konvertuje do formátu SMF
(standardního MIDI souboru). Viz „UserSong Convert”
(str. 29) v režimu Media mode, kde jsou podrobnosti.
Tip: Chcete-li vymazat nahrané User songy, viz „Vymazání
user songu” (str. 24).
Tip: Chcete-li slyšet nahraný záznam, viz „Přehrávání a
editace songu” (str. 22). Nastavení User songů můžete
upravit.

Tlačítko zhasne.
Nahraná audio data budou uložena na USB flash disk
pod jménem „AudioRec”.
Pozn.: Nahrávání se po hodině od zahájení záznamu
automaticky zastaví.
Pozn.: Pamatujte, že ne vždy je možné správně nahrát
data, jestliže použijete nevhodný USB flash disk. Více
informací vidíte na webové stránce Korgu.
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Přehrávání a editace songů
Songy (hudební soubory),
které lze přehrát
Pokud je i3 v režimu Sequencer mode, můžete přehrávat
následující typy songů.

User songy
Tyto songy obsahují MIDI data záznamu vaší hry. Tyto songy
můžete v záznamu kdykoliv editovat (str. 23).
Tip: User songy můžete konvertovat do formátu SMF a uložit
na USB flash disk (str. 29).

Přehrání songu
Na klávesy můžete hrát v doprovodu songu. Zkuste přehrát
různé songy a hrát podle nich.

1. Chcete-li přehrát songy, uložené na USB flash disk, nejprve
zapojte USB flash disk, který obsahuje data.
Tip: Nahlédněte do „Použití USB flash disku” (str. 8),
jak zapojit USB flash disk.

2. Stiskněte tlačítko SEQ.
Tlačítko bliká a i3 vstoupí do režimu Standby pro nahrávání.
Na displeji se objeví číslo songu a jeho jméno.

SMF (standardní MIDI soubor)
V něm jsou standardní MIDI data, která používá počítač nebo
podobné zařízení.
Pokud uložíte SMF data na USB flash disk, můžete je v i3
kdykoliv později přehrát.
Podporované formáty: SMF formáty 0, 1

2

3

WAV
Jedná se o nekomprimovaná audio data. Pokud zkopírujete
WAV data na USB flash disk v počítači nebo podobném
zařízení, můžete je v i3 kdykoliv později přehrát.
Podporované vzorkovací frekvence: 44.1 kHz
Tip: Přehrát můžete také WAV soubory (str. 21), které jste
nahráli pomocí tlačítka PERFORMANCE REC.

3

4,6
Song measure, beat

Song tempo

MP3
Obsahuje formát typicky komprimovaných audio dat. Pokud
zkopírujete MP3 data na USB flash disk v počítači nebo
podobném zařízení, můžete je v i3 kdykoliv později přehrát.
Podporované vzorkovací frekvence: 44.1 kHz (VBR
kompatibilní)

Přehrávání souborů SMF, WAV a MP3
Nejprve zkopírujte data z počítače na USB flash disk. Níže
uvedenými kroky zkopírujete data, která chcete přehrát.
1. V počítači vytvořte složku, pojmenovanou „i3”, v hlavním
adresáři USB flash disku.
Tip: Jestliže přeformátujete (inicializujete) USB flash disk
v i3, automaticky se vytvoří složka „i3”.

2. Zkopírujte soubory, které chcete přehrávat, přímo do
složky i3.
Jestliže vstoupíte do režimu Sequencer mode a USB flash
disk je zapojený, soubory ve složce „i3” můžete volit jako
songy.

Jméno songu

Číslo songu

Tip: Jestliže zvolíte user song nebo SMF soubor, tempo se
změní podle zvoleného songu nebo souboru, jakmile
vstoupíte do režimu Sequencer mode. Vstupem do režimu
Performance mode vrátíte veškeré nastavení do původního
stavu.

3. Typ songu zvolíte pomocí tlačítek CATEGORY, a kolečkem
nebo tlačítky vyberte song.
Typy songů můžete volit, jak vidíte níže.
User SONG: User songy, nahrané v režimu Performance
mode (MIDI data)
USB Rec WAV SONG: WAV soubory (audio data),
nahraná tlačítkem PERFORMANCE REC
USB WAV SONG: WAV soubory, uložené na USB flash disk
(audio data)
USB MP3 SONG: MP3 soubory, uložené na USB flash disk
(audio data)
USB SMF SONG: SMF (MIDI data) uložená na USB
flash disku
Demo SONG: demo songy, připravené v i3 (MIDI data)

4. Stiskem tlačítka ►/■ přehrajete song.
5. Hrajte na klávesy podle songu.
Tip: Chcete-li upravit zvukovou sadu, viz „Výběr zvukové
sady” (str. 12). SMF nebo demo song nelze přehrávat
pomocí zvukové sady.
Tip: Chcete-li změnit tempo, viz „Nastavení tempa” (str. 17).

6. Chcete-li zastavit přehrávání songu, stiskněte ►/■.
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Přehrávání různými metodami

1. Stiskem tlačítka ►/■ přehrajete song.

Převíjení vzad, vpřed nebo pozastavení
songu
2,3,4
Převíjení vpřed
Převíjení vzad

1

Pauza
Play, stop

2. Stiskněte tlačítko A↔B v místě, kde chcete, aby smyčka
začínala (tlačítko bude blikat).

3. Stiskněte tlačítko A↔B v místě, kde chcete, aby smyčka
končila (tlačítko svítí).
Spustí se přehrávání smyčky.
●

tlačítko: Jedním stiskem se vrátíte o jeden takt. (u MP3 a
WAV souborů se vrátíte o 2s). Podržíte-li tlačítko,
převinete song vzad.

●

tlačítko: Jedním stiskem se posunete vpřed o jeden
takt. (u MP3 a WAV souborů se posunete vpřed o 2s).
Podržením tlačítka se převíjí vpřed.

●

tlačítko: Stiskem během přehrávání je pozastavíte. Dalším
stiskem přehrávání obnovíte.

Přehrávání části songu ve smyčce
Zde určujete část songu pro opakované přehrávání (ve
smyčce).

■ Rychlé přehrávání smyčky
Stiskem tlačítka LOOP nastavíte smyčkové přehrávání
aktuálního taktu. (u MP3 a WAV souborů se jedná o
přehrávání ve smyčce od 1 s do bodu, kde jste stiskli tlačítko
LOOP).
1 takt

1 sec

4. Chcete-li zrušit přehrávání smyčky, stiskněte tlačítko A↔B.
Tlačítko zhasne a obnoví se normální přehrávání.

Editace user songu
User song můžete po nahrání editovat (MIDI data).
Tip: Můžete také editovat SMF soubory a Demo songy. Pokud
je USB flash disk zasunutý do i3, editovaný song se po
dokončení uloží jako nový SMF soubor.

Přepsání části songu (overwriting)

Povíme
si, jak lze nahrávat přepisem (overwrite) toho, co jste nahráli
na klávesy do user songu.

1. Vyberte user song k editaci.
2. Vyberte zvukovou sadu nebo part, který chcete přepsat.
Pozn.: Všechny noty, zahrané v klávesovém partu budou v
zadaném rozsahu přepsány, bez ohledu na to, zda jsou tyto
party umlčeny.
Tip: Pro songy v SMF formátu nelze volit zvukové sady.

3. Stiskem tlačítka ►/■ přehrajete song.

(MP3, WAV)

1. Stiskem tlačítka ►/■ přehrajete song.

4,6
3

4. Jakmile dorazí přehrávání do místa, kde chcete spustit přepis,
2,3

2. Stiskněte tlačítko LOOP v taktu (pozici), kde chcete
přehrávat opakovaně (tlačítko svítí).
Tip: Smyčku lze rozšířit pro přehrávání maximálně 9 taktů
před (nebo 9 s před, v případě souborů MP3 a WAV).
Pomocí kolečka během přehrávání smyčky smyčku
prodloužíte.

3. Zrušení přehrávání smyčky proveďte dalším stiskem LOOP.
Tlačítko zhasne a obnoví se normální přehrávání.

■ Přehrávání smyčky A–B
Pomocí tlačítka A↔B zadáte část songu pro přehrávání ve
smyčce A–B.

stiskněte tlačítko ● OVER WRITE (1 tlačítko se rozsvítí
červeně).

Pozn.: Zapnutí/ vypnutí umlčení jednotlivých partů se do user
songu nenahraje.

5. Zahrajte na klaviaturu.
6. Jakmile dorazí přehrávání do místa, kde chcete přepis
ukončit, stiskněte tlačítko ● OVER WRITE znovu (tlačítko
zhasne).
Tip: Chcete-li přepsat jinou část, stiskem tlačítka ►/■
přehrávání zastavíte, a vrátíte se na krok 3.
Tip: Jestliže během přepisu nebudete hrát nic, dříve
nahrané noty v této části se jen vymažou.
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7. Chcete-li si poslechnout, co jste přepsali, stiskněte tlačítko
►/■.

Vymazání User songu
1. Zvolte user song, který chcete vymazat.

2. Stiskněte tlačítka ● OVER DUB a ● OVER WRITE současně.

Příklad přepsání (zvukové sady)

Na displeji se objeví dotaz „Are you sure?".

Over Write Start

Over Write Stop

Vrstvení partů během nahrávání
(overdubbing)
Party, hraně v klávesovém partu, můžete při nahrávání user
songu vrstvit. Můžete také nahrát změny zvuků, použitých pro
klávesový a doprovodný part.

1. Vyberte user song k editaci.
2. Vyberte zvukovou sadu nebo part, který chcete přepsat.
Pozn.: Tím se přepíšou (overdub) všechny noty, hrané v
zadaném rozsahu klávesového partu, ať už je part umlčený
nebo ne.
Tip: Pro songy v SMF formátu nelze volit zvukové sady.

3. Stiskem tlačítka ►/■ přehrajete song.

4,6
3

4. Stiskněte tlačítko ● OVER DUB (rozsvítí se červeně).
5. Začněte hrát na klávesy v místě, kde chcete spustit
overdubbing.
Pozn.: Zapnutí/ vypnutí umlčení jednotlivých partů se do
user songu nenahraje.

6. Jakmile dokončíte nahrávání metodou overdubbing,
stiskněte tlačítko ● OVER DUB (zhasne).
Pozn.: Chcete-li provést overdubbing znovu, stiskem ►/■
zastavíte přehrávání, a postupujte od kroku 3 dále.

7. Stiskem tlačítka ►/■ ověříte, jak overdubbing proběhl.
Příklad overdubbingu (zvukové sady)
Song Play

Over DUB Start

Over DUB Stop

3. Kolečkem vyberte „Yes”.
4. Stiskněte CATEGORY ► tlačítka (ENTER).
User song bude vymazán a na displeji se objeví zpráva
„Completed”.
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Provedení nastavení i3
Režim Setting mode: základní
použití
Chcete-li provést nastavení i3, použijte režim Setting mode.
Základní metodiku vidíte níže.
1. Stiskněte tlačítko SETTING.
Tlačítko se rozsvítí a i3 vstoupí do režimu Setting mode.

Nastavení typu baterie
Abyste měli jistotu, že na displeji vidíte správnou hodnotu
nabití baterie, musíte správně nastavit taky typ použité
baterie.

1. V režimu SETTING mode, kolečkem nebo tlačítky +/– zvolte
„Battery Type”.

2. Stiskem tlačítka ▼ posunete kurzor na hodnotu.
3. Kolečkem vyberte typ baterie, které chcete vložit.
Alkaline: alkalické baterie
Ni-MH: Nikl-metal hydridové baterie

1
5

2,4
3

2. Kolečkem nebo tlačítky +/– zvolte parametr, který chcete
upravit.

3. Stiskem tlačítka ▼ posunete kurzor na hodnotu.
4. Hodnotu zvolíte kolečkem nebo tlačítky +/–.
5. Jakmile nastavení dokončíte, stiskem tlačítka EXIT
(SHIFT) se vrátíte do režimu Performance mode.
Pozn.: Nastavení zůstává v platnosti i po vypnutí přístroje.

Hlavní nastavení
Změna polarity pedálu
Pokud je zapojený pedál do konektoru FOOT CONTROLLER,
funguje opačně, než očekáváte (prodlouží seč zvuk při
zvednutí nohy z pedálu), takže musíte změnit nastavení
polarity pedálu v i3, aby pedál fungoval normálně.
1. Připojte pedál do konektoru FOOT CONTROLLER.

2. V režimu SETTING mode, kolečkem nebo tlačítky +/– zvolte
„Pedal Polarity”.

3. Stiskem tlačítka ▼ posunete kurzor na hodnotu.
4. Kolečkem upravíte polaritu.
– (KORG): Toto je výchozí nastavení z výroby. Nastavení
upravíte pedálem PS -1, PS-3 nebo DS-1H.
+ (Reverse): Toto nastavení využijete, pokud pedál funguje
reverzně.

5. Stiskem tlačítka EXIT (SHIFT) se vrátíte do režimu
Performance mode.

Změna funkce pedálu
Těmito kroky změníte funkci pedálu, zapojeného do
konektoru FOOT CONTROLLER.
1. Pedál připojte do konektoru FOOT CONTROLLER.

2. V režimu SETTING mode, kolečkem nebo tlačítky +/– zvolte
„Pedal Function”.

3. Stiskem tlačítka ▼ posunete kurzor na hodnotu.
4. Kolečkem vyberte funkci pedálu.
No Assign: Využijete, pokud nepoužíváte pedál vůbec.
Damper: Toto je výchozí nastavení z výroby. Zvolte,
jestliže používáte pedálový spínač, jako Korg PS-1, PS-3
nebo DS-1H. Expression: Zvolte, když používáte Expression
pedál, např. Korg EXP-2.

5. Stiskem tlačítka EXIT (SHIFT) se vrátíte do režimu
Performance mode.

4. Stiskem EXIT (SHIFT) se vrátíte do režimu Performance
mode.

Nastavení funkce Auto Power Off
I3 má funkci Auto Power Off, která automaticky vypne napájení,
jestliže po určitou dobu nestisknete tlačítka, ani klávesy.
Časový interval je z výroby nastaven standardně na 4 hodiny,
ale to lze změnit.

1. V režimu SETTING mode, kolečkem nebo tlačítky +/– zvolte
„Auto PowerOff”.

2. Stiskem tlačítka ▼ posunete kurzor na hodnotu.
3. Kolečkem vyberte „Disable” nebo „4 Hours”.
4. Stiskem tlačítka EXIT (SHIFT) se vrátíte do režimu
Performance mode.
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Výpis funkcí režimu SETTING mode
(*: Standardní nastavení z výroby)
Číslo

Menu

Nastavení

Obsah nastavení

#01

Key Response

Soft Touch Medium
Touch* Hard Touch
Fixed_001...127

Určuje křivku odezvy hlasitosti podle dynamiky (síly, s jakou hrajete na klávesy).

#02

Split Point

C2...C4*... C7

Určuje místo (dělící bod), ve kterém se dělí horní a dolní část klaviatury, pokud je
funkce Split zapnutá.

#03

Pitchbend Range:

Style Setting*
Off
01...12

Určuje rozsah změny výšky tónu (jak vysoko či nízko bude zvuk znít), aplikovanou na
klávesový part pomocí joysticku.
Style Setting: Rozsah Pitchbendu, nastavený pro každý styl.
01–12: Posouvá výšku po půltónech (12=±1 oktáva).

#04

Funkce pedálu

No Assign Damper*
Expression

Viz „Změny funkce pedálu” (str. 25).

#05

Pedal Polarity

–(KORG)*
+(Reverse)

Viz „Změna polarity pedálu”(str. 25).

#06

MasterTuning

427.5...440.0*... 452.9 Určuje celkové ladění nástroje (s výjimkou bicích).
Hz

#07

Chord Detect

Fingered1*
Fingered2
Fingered3
Fingered3/Bass

Určuje metodu detekce akordů.
Toto nastavení je možné, je-li aktivní funkce Split. Pokud je funkce Split vypnutá, je
aktivní hodnota „Fingered3”.
Fingered1: Můžete zahrát samostatný tón nebo více tónů. Pokud zahrajete jednu notu,
bude detekována jako durový akord.
Fingered2: Musíte zahrát nejméně tři noty, chcete-li spustit detekci akordu. Zahrajete-li
jen jeden tón, bude znít unisono. Tónika a kvinta bude detekována jako durový akord,
jakmile je zahrajete.
Fingered3: Musíte vždy zahrát nejméně tři noty, chcete-li spustit detekci akordu.
Fingered3/Bass: Nastavení Fingered3 funguje s přidáním basové inverze. Nejnižší nota
invertovaného akordu (tedy když zahrajete nejnižší notu akordu) je vždy brána jako
tónika akordu. Toho můžete využít pro specifikaci kompozitních akordů, jako Am7/G,
F/C atd.

#08

Scale Root Key

C*...H

Určuje danou notu jako tóniku tóniny.

#09

Upper Scale Type

SoundSet*
Equal
PureMajor
PureMinor
Arabic
Pythagorean
(Pythagorejské)
Werckmeister:
Kirnberger
Slendro
Pelog
Stretch
User

#10

Styl Scale Type

Equal*
PureMajor
PureMinor
Arabic
Pythagorean
(Pythagorejské)
Werckmeister:
Kirnberger
Slendro
Pelog
Stretch
User

„# 09 Upper Scale Type” udává ladění horního partu.
„# 10 Style Scale Type” určuje ladění partu styl doprovodného a dolního partu.
SoundSet: Určuje škálu pro každý styl.
Equal (temperované ladění): Běžně používaná tónina pro obecné použití, kde je rozdíl
mezi výškami sousedních půltónů konstantní.
PureMajor (just temperament major scale): Ladění, ve kterém v durovém akordu sedí
hlavní harmonické naprosto perfektně.
PureMinor (just temperament minor scale): Ladění, ve kterém v mollovém akordu sedí
hlavní harmonické naprosto perfektně.
Arabic: Ladění, zahrnující čtvrttónové tóny, používané v arabské hudbě.
Pythagorean: Ladění, používané v antickém Řecku, vhodné pro hraní melodií.
Werckmeister: Temperované ladění, používané v hudbě od pozdního baroka.
Kirnberger: Ladění, vytvořené v 18. století, používané pro ladění harpsichordu.
Slendro: Indonéské gamelánské ladění s pětitónovou oktávou.
Pelog: Indonéské gamelánské ladění se sedmitónovou oktávou. Je-li nastavena tónina
„C”, používejte pouze bílé klávesy (černé klávesy jsou laděny v temperovaném ladění).
Stretch: Ladění, používané pro akustická piana.
User: Uživatelem definovaná stupnice.

User C Tune–User –99...+00*...99 Cent
B Tune

Zobrazí se, pokud jste zvolili „User” pro „#09 Upper Scale Type” nebo „#10 Style Scale
Type”.
Indikuje hodnotu rozladění, v porovnání se standardním temperovaným laděním. Tato
nastavení ovlivňují celý tónový rozsah.
±50: Posune ladění nahoru nebo dolů o 1/4 (čtvrt) tónu.
±99: Posune ladění nahoru nebo dolů o téměř půl tónu.

#11

Style Tempo Lock

Off*, On

Určuje, zda bude tempo při přepínání stylů uzamčeno. Nastavení na „On” přehraje nově
zvolený styl v aktuálním tempu.

#12

Tap Auto Start

Disable*
Enable

Podržíte-li tlačítko TAP TEMPO déle, zadáte tím, jestli se bude hraní spouštět
automaticky nebo ne.
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Číslo

Menu

Nastavení

Obsah nastavení

#13

MIDI Clock

Internal*
External

Určuje, zda budou MIDI hodiny i3 ovládány interním (Internal) nebo externím signálem
(External).

#14

Local Control

Off
On*

Udává, zda bude při hraní na klaviaturu, zvukový generátor i3 znít nebo ne („On”
bude, „Off” nebude).
On: Noty, hrané na klávesy vysílají MIDI data do interního zvukového
generátoru a na port USB TO HOST.
Off: Noty, hrané na klávesy vysílají MIDI data na port USB TO HOST, nikoliv do
interního zvukového generátoru. Hodnotu „Off” použijete, je-li nástroj připojený do
počítače, nastaveného na Echo back, když chcete i3 využít jako zvukový generátor,
abyste předešli duplikovanému zaznění tónů.

#15

Metronome Level

0...100*...127

Nastavuje hlasitost metronomu.

#16

Audio In Level

0...100*...127

Určuje vstupní úroveň audio zařízení, připojeného do konektoru AUDIO IN.

#17

Auto PowerOff

Disable,
4 Hours*

Viz „Funkce Auto power-off” (str. 25).

#18

Battery Type

Alkaline*
Ni-MH

Viz „Nastavení typu baterie” (str. 25).
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Použití USB Flash paměti
Režim Media mode: základní
použití
Režim Media mode využijete pro operace, související s USB
flash diskem. Základní metodiku vidíte níže.

Nemůžete vstoupit do režimu Media mode, aniž byste
nejdřív zapojili USB flash disk do i3.
1. Zapojte USB flash disk (str. 8 ).

2. Podržte tlačítko SETTING a stiskněte EXIT (SHIFT).
Tlačítko se rozsvítí a i3 vstoupí do režimu Media mode.

3. Parametr, se kterým chcete pracovat, zvolte kolečkem nebo
tlačítky +/–.
Zobrazí se „Push [ENTER]”.

4. Stiskněte CATEGORY ► tlačítka (ENTER).
Na displeji se objeví dotaz na potvrzení.

5. Otočením kolečka zvolíte následující funkci, a postupujete
ve směru, uvedeném na displeji.
Např. je-li na displeji „Sure?”, zvolte „Yes” a stiskem
CATEGORY ► (ENTER) pokračujete. Stiskem tlačítka
CATEGORY ◄ (CANCEL) zastavíte operaci a vrátíte se na
krok 2.

6. Jakmile je operace dokončena, zobrazí se zpráva
„Completed!”. Stiskem tlačítka EXIT (SHIFT) se vrátíte do
režimu Performance mode.

Načtení user stylů
Můžete načítat a používat styly (user styly), vytvořené pro i3.
Více informací vidíte na webové stránce Korgu.
Zkopírujte user styly (soubory s příponou .STY) a user
programy (soubory s příponou .PCG) na USB flash disk a pak
je načtěte do i3.
Pozn.: Specifikace se mění podle produktu, proto i zvuky
mohou znít odlišně od nástroje, ve kterém byla původní data
vytvořena, při přehrávání v i3.
1. V počítači vytvořte složku pojmenovanou „i3”, v hlavním
adresáři USB flash disku, a pak v ní vytvořte podsložky
„STYLE” a „PROGRAM”.

2. Zkopírujte user styly do složky STYLE a user programy
do složky PROGRAM.
• User styly
Od USER01.STY do USER06.STY
• User programy
USER01.PCG, USER02.PCG, USERDK.PCG
Tip: K načtení pro user styly a user programy si můžete
vybrat konkrétní data.

3. Zapojte USB flash disk, který obsahuje user styl a user
programová data.

4. Postupujte podle kroků v „Media mode: základní metodika
použití”,
zvolte a spusťte „User Style Load” v režimu Media mode.

5. Jakmile je operace dokončena, zobrazí se zpráva
„Completed!”. Stiskem tlačítka EXIT (SHIFT) se vrátíte do
režimu Performance mode.
User styly budou načteny do paměti i3 pod jménem stylu
„Load STYLE xxx” a user programy budou načteny do
paměti pod jménem zvuku „part load SOUND xxx”.

Pozn.: Jestliže načtete jiný user styl po načtení těchto
stylů, předchozí user styly budou vymazány.
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Výpis funkcí režimu MEDIA mode
Číslo

Menu

Obsah nastavení

#1

SetList BackUp

Ukládá všechny Set listy na USB
flash disk.

#2

SetList Restore

Načte všechny Set listy z USB flash
disku.

#3

UserSong Convert Konvertuje user songy do SMF
(Standard MIDI File) formátu, a
ukládá je na USB flash disk.
UserSong_xxx: Zvolí a konvertuje
jednotlivý user song.
All Songs: Zkonvertuje všechny user
songy.

#4

UserStyle Load

Načtení User stylů z USB Flash
disku.
Viz „Načítání user stylů” (str. 28),
kde jsou podrobnosti.

#5

Media Speed

Měří rychlost zápisu na USB flash
disk, připojený do i3. Při nahrávání
vaší hry, nemusí být vždy možné
data správně nahrát na USB flash
disk s nízkou rychlostí zápisu.
Více informací vidíte na webové
stránce Korgu.

#6

Media Format

Zformátuje USB paměť.
Viz „Formátování USB flash disku”
(str. 8), kde jsou podrobnosti.

#7

Update systému

Aktualizace firmware systému.

Struktura souborů a složek
Během ukládání dat a na USB flash disk z tohoto nástroje, nebo při
formátování a USB flash disku, se automaticky vytvoří složka se
jménem „i3”.
Jestliže používáte funkce „SetListBackUp” a „Song Convert”
v režimu Media mode, do složky „i3“ se uloží níže uvedené
soubory.
SetList: Vytvoří se složka „SetList”, a do ní bude vložen soubor
„SetListData_##.json”. Výše uvedené znaky „##” nahrazují číslo
souboru, které je od 01 do 50.
UserSong_###.mid: Soubory User songů v i3, konvertované na
MIDI soubor (SMF formát 0), které budou uloženy.
Výše uvedené znaky „###” nahrazují číslo souboru.
Soubory WAV, MP3, SMF a MID v adresáři „i3” můžete načíst do i3
jako user songy.

30

Appendix
Kontrola verze software

7. Stiskněte tlačítko ►/■.

1. Podržte tlačítko EXIT [SHIFT) a stiskněte vypínač. Po
zapnutí i3 se na displeji objeví verze systémového
software.

8. Vypněte a znovu zapněte nástroj.

2. Vypněte a znovu zapněte nástroj.

Návrat i3 do výchozího
nastavení z výroby

Jakmile bude kalibrace dokončena, na displeji se objeví
zpráva „Completed”.
Zkuste ovládat pedál a ověřte, jestli funguje dle vašeho
očekávání. Pokud pedál nepracuje správně, opakujte proces
od kroku 1.

Problémy a potíže

Povíme si, jak obnovit nastavení nástroje do stavu z výroby.
Pamatujte, že tím resetujete všechny SET listy, user songy i
nastavení, provedené v režimu Setting mode. Z toho důvodu
veškeré user songy, které jste si nahráli, popř. nově založené
set listy budou ztraceny. Chcete-li zachovat User songy a Set
listy, v režimu Media mode uložte data na USB flash disk (viz
„SetList BackUp” na str. 29 a „UserSong Convert” na str. 29),
ještě před inicializací i3.
Nevypínejte i3, dokud není operace dokončena. Mohli byste
způsobit selhání resetu a zablokování i3.

1. Vypněte nástroj.
2. Podržte tlačítko BANK (WRITE) a stiskněte vypínač.

Pokud nástroj nefunguje tak, jak očekáváte, přečtěte si
následující tipy.

Nástroj se nezapíná.
Je AC adaptér zapojen do AC zásuvky?
Stiskli jste vypínač?

Napájení se nevypíná.
Podrželi jste chvíli tlačítko vypínače?

Přístroj se vypíná sám.
Možná je aktivní funkce Auto power-off.

Objeví se zpráva „FactoryPreload”.

3. Stiskem CATEGORY ► (ENTER) zahájíte operaci.
Spustí se resetování.
Jakmile je obnovení stavu nástroje po výrobě
dokončeno, objeví se zpráva „Completed”.
Tip: Chcete-li operaci zrušit, stiskněte CATEGORY ◄
(CANCEL).

4. Vypněte a znovu zapněte nástroj.

Kalibrace Expression pedálu
Zkalibrujte Expression pedál (jako EXP-2), připojený do
konektoru FOOT CONTROLLER, můžete mu nastavit také
pracovní rozsah.

1. Expression pedál můžete zapojit jen při vypnutém i3.
2. Podržte tlačítko SET LIST 1 a zapněte nástroj (

)

vypínačem.
Na displeji se objeví „Pedal Calib.“ a tlačítko ►/■ začne
blikat.

3. Stiskněte tlačítko ►/■.
Na displeji se objeví „Measuring Min”.

4. Stiskněte pedál do minimální polohy (směrem k sobě) a
sejměte nohu z pedálu.
Na displeji se objeví hodnota.

5. Stiskněte tlačítko ►/■.
Na displeji se objeví „Measuring Max”.

6. Stiskněte pedál do maximální polohy (směrem od vás) a
sejměte nohu z pedálu.
Na displeji se objeví hodnota.

Při hře na klaviaturu nejsou slyšet žádné tóny.
Připojili jste k nástroji monitory nebo sluchátka?
Není stažena hlasitost i3?
Tlačítka partu mohou být záměrně umlčena.
Není ztlumena hlasitost pedálem, připojeným do
konektoru FOOT CONTROLLER?
Pokud neslyšíte při stisku kláves žádný zvuk, možná jste
překročili maximální polyfonii nástroje.
Je Local control nastaven na „On” okně Local control?
Nejsou tlačítka klávesového partu umlčena?

Zvuk nepřestává znít.
Funkce nebo polarita pedálu jsou možná nastaveny
špatně.
Stiskněte tlačítko GRAND PIANO/SOUND.

Zvuk zní zdvojeně.
Je i3 připojen do počítače? Jestliže používáte software typu
DAW, ověřte, zda je Local control v i3 vypnutý na „Off”.

Zvuk, přicházející z aktivních monitorů,
zapojených do i3 je zkreslený.
Vstupy aktivních monitorů a dalšího připojeného vybavení
mohou být přetížené.
Ovladačem VOLUME nastavte hlasitost i3.
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Výška tónu nezní správně.
Je funkce Transpose nastavena správně?
ˇ Máte správně nastaven parametr „MasterTuning” v v režimu
Setting mode, a dále transpozice a ostatní parametry u
klávesového partu?
Je nastaveno správné ladění?
Zkontrolujte nastavení „Upper Scale Type” (str. 26),
„Style Scale Type” (str. 26) v režimu Setting mode.

Je slyšet nežádoucí šum.
Pokud zvýšíte hlasitost partu, zpracování digitálního signálu
může signál přetížit, což vede ke zkreslení nebo jinému
ruchu. Je to běžné a nejde o závadu.
Zkuste snížit hlasitost u každého tlačítka partu.
Je možné, že slyšíte zkreslený nebo rušivý zvuk kvůli
přetížení vstupu konkrétními efekty. Je to běžné a nejde o
závadu.
V určitém elektrickém prostředí, můžete slyšet ručení kvůli
zemnící smyčce či jiným faktorům.

Pedálový spínač a nožní kontroler, připojený ke
konektoru FOOT CONTROLLER, nefungují správně.
Funkce nebo polarita pedálu jsou možná nastaveny
špatně.
Funkce pedálu (Pedal Function) a polaritu (Pedal Polarity)
nastavíte v režimu Setting mode (str. 25).
Nastavili jste správně rozsah Expression pedálu?
Zkalibrujte jej podle návodu v „Kalibrace expression pedálu”
(str. 30).

Nelze nahrát user song.
Nahrát můžete maximálně 999 User songů.
Budete muset vymazat některé user songy (str. 24).

Nelze hrát zvuky na zařízení, připojeném do
konektoru MIDI OUT
Máte zapojený kabel do MIDI IN konektoru MIDI zvukového
generátoru?

Zařízení, připojené do MIDI OUT
konektoru nelze synchronizovat.
Zpráva MIDI Clock se nevysílá na konektor MIDI OUT u i3.

MIDI signály, vyslané do/z i3 a počítače,
nejsou správně přijímány.
Je správně zapojený USB kabel do portu USB TO HOST?

i3 mi nedovolí vstup do režimu Media mode.
Je správně zasunutý USB flash disk?
Pokud je USB flash disk správně zasunutý, měli byste jej
vidět na displeji.
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Výpis detekovaných akordů
Pokud je typ detekce akordů nastaven na hodnotu jinou, než „Fingered2”, můžete zadat akordy, hranými na klávesy, uvedené níže .
Tip: Můžete změnit způsob, jak nástroj detekuje akordy, změnou nastavení „Chord Detect“, v režimu Setting mode (str. 26).

= obsažené tóny v akordu

T=

lze použít jako rozšíření
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Výpis kombinací
Můžete rychle měnit nastavení některých funkcí i3, kombinací tlačítek a kolečka. Blíže o tom, které funkce podporují
kombinace, viz vysvětlení u jednotlivých funkcí.

Tlač. EXIT(SHIFT)

1

2

Kolečko

3

4

5

6

8

7

Kombinace, využívající tlačítko EXIT (SHIFT)
Podržte tlačítko EXIT (SHIFT) a stiskem tlačítek níže, získáte přístup k podporovaným funkcím.

2

3
4
5
6
7
8

Tlačítko
Tlačítka klávesového partu
(UPPER 1–3,
LOWER/SPLIT)
Tlačítka doprovodného partu
(BASS, DRUM,
PERCUSSION, PART 1–5)
Tlačítka OCTAVE
Tlačítko SETTING

Funkce
Zapíná/ vypíná part, odpovídající jednotlivým tlačítkům (mute,
mute cancel)

Tlačítko SEQ
Tlačítka BANK
Tlačítka TAP TEMPO

Vstup do režimu Demo performance mode
Volí banky Set listů v opačném pořadí
Zapíná/ vypíná metronom

Odkaz na stránku
„Změna nastavení zvukové sady“
(str. 13)
„Změna nastavení stylu“ (str. 19)

Určují výšku klaviatury v půltónových krocích (transpozice)
Vstup do režimu Media mode

„Změna tóniny (transpose)” (str. 14)
„Media mode: základní způsob
použití” (str. 28)
„Poslech demo songů” (str. 11)
„Vyvolání Set listu” (str. 16)
„Zapnutí metronomu” (str. 11)

Kombinace, využívající kolečko
Podržte tlačítko, uvedené níže a otočením kolečka získáte přístup k podporovaným funkcím. Funkce, se kterými lze pracovat, se mění
podle režimu i3.
Tlačítko

1

2

3

Tlačítko SOUND SET

Tlačítka klávesového
partu (UPPER 1–3,
LOWER/SPLIT)

Mode

Odkaz na stránku

Funkce

Režim Performance

Můžete nastavit vyvážení
hlasitostí partů klaviatury a
doprovodu

„Nastavení vyvážení hlasitosti partů
klaviatury a doprovodu“ (str. 20)

Režim Sequencer mode

Určuje hlasitost zvukové sady

---

Režim Performance
Režim Sequencer mode

Nastavte hlasitost partu,
odpovídajícího příslušnému
tlačítku
Nastavte Send level efektu 1

„Změna nastavení zvukové sady“
(str. 13)

Režim Performance
(Obrazovka nastavení efektů 1
nebo 2)
Režim Performance
Režim Sequencer mode

nebo 2, partu, odpovídajícího
příslušnému tlačítku
Nastavte hlasitost partu,
odpovídajícího příslušnému
tlačítku
Nastavte Send level efektu 3

Tlačítka doprovodného partu
(BASS, DRUM,
nebo 4, partu,
PERCUSSION, PART 1–5) Režim Performance
(Obrazovka nastavení efektů 3 odpovídajícího příslušnému
nebo 4)
tlačítku

„Změna způsobu aplikace efektů“
(str. 15)
„Změna nastavení stylu“ (str. 19)
„Změna způsobu aplikace efektů“
(str. 15)

6

Tlačítko SEQ

Režim Sequencer mode

Nastavuje hlasitost songu

---

8

Tlačítko TAP TEMPO

Všechny režimy

Mění tempo

„Změna tempa“ (str. 17)
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Specifikace
Funkce

i3

Funkce

61 kláves
Klaviatura

Soft (lehčí), medium
Odezva kláves (standardní), hard (těžší), fixní

Zvukový
generátor

Stereo PCM zvukový generátor

Maximální
polyfonie

64 hlasů

Zvuky

790 zvuků, 59 bicích sad (včetně GM kompatibilní
zvukové sady)

Zvukové sady
Hraní
pomocí stylů

Efekty

3.5mm stereo mini phone kon.

200

USB TO
DEVICE port

USB Type A port (pro připojení
USB flash disku)

270 stylů x 4 sady

USB TO HOST USB port typu B (pro připojení
port
k počítači)

Systém

173

Audio
přehrávač

Podporované formáty: MP3 (44.1 kHz), WAV
(44.1kHz)

Nahrávání
vaší hry

Podporované formáty: WAV (44.1 kHz, 16-bit)
Souvislé nahrávání: Max. 1 hod.

Přehrávání

MIDI OUT
konektor

Nahrávání v reálném čase
16 stop, 999 songů
Kapacita pro data: cca 100,000
not (999 songů)
Podpora songů (hraní na
klaviaturu, během přehrávání
songu)

Přehrávání: SMF
(Standardní MIDI soubor)
Podporov
formát 0 nebo 1
ané
Nahrávání: Originální formát
formáty
(funkce je k dispozici pro
konverzi a výstup v SMF0)
Demo songy
3 (songy + úvodní zvuk)
11 typů (včetně user stupnice)

Vypínač Power, joystick, tlačítka SOUND SET,
GRAND PIANO/SOUND, tlačítka pro sekci
klávesového partu, tlačítka pro sekci hraní se
stylem, tlačítka CHORD MODE, pro sekci
doprovodného partu, tlačítka pro sekci režimu,
tlačítka ▲,▼, kolečko, tlačítka +, –, CATEGORY
Ovládací prvky ◄,► (CANCEL, ENTER), EFFECT,
PERFORMANCE REC, TAP TEMPO,
ENSEMBLE, pro sekci SET LIST, pro sekci
Transpose, ovladače EQ (LOW, HIGH),
VOLUME, tlačítka OCTAVE (+, –)
Set listy

5 tlačítek (x10 bank)

Tempo

30-240

Transpose

-12 až 0 až +12 (po půltónech)

Ladění

427,5 Hz-452,9 Hz

Pro připojení k MIDI
zvukovému generátoru a
dalším zařízením

MIDI

Podporuje MIDI OUT, USB MIDI

Displej

Custom LCD s podsvícením
Nap. adaptér

2 úvody, 4 variace, 2 přechody, 1
stopka, 2 závěry, synchro start,
tap tempo

Ovládání stylů

Nahrávání

Konektory

Klávesový part (2 stereo digitální
multiefekty)
Doprovodný part (2 stereo
digitální multiefekty)

Styly

Ladění

Konektor
3.5mm stereo mini phone kon.
AUDIO IN
OUTPUT L/
6.3 mm TS phone konektor
MONO, R kon. (nesymetrický)
Konektor
sluchátek

VARIATION
270

Sekvencer

i3
Konektor FOOT Konektor 6,3 mm (half-damper
CONTROLLER není podporován)

Baterie
Napájení

Rozměry/
Hmotnost

AC adaptér (DC 12V,
)
AA baterie (alkalické nebo nickelmetal hydridové x 6 (nutno
dokoupit)

Přibližně 8 hod. (použijete-li
Životnost baterií alkalické baterie)
Spotřeba
Rozměry
(Š x H x V)

6W
1 037 x 296 x 80 mm
40,83" x 11,65" x 3,15"

Hmotnost

4 kg/8.82 lbs. (bez baterií)

Obsah balení

Quick Start, Bezpečnostní pokyny, AC adaptér

Příslušenství
(nutno
dokoupit)

PS-1 pedálový spínač
PS-3 pedálový spínač
DS-1H damper pedál
EXP-2 nožní kontroler

* Specifikace a vzhled jsou předmětem změny bez předchozího
upozornění.

■ Ohledně MIDI kanálů
MIDI kanály, použité v režimech Performance mode a Sequencer
mode (je-li zvolen user song) vidíte níže.
Ch01: Upper 1 part
Ch02: Upper 2 part
Ch03: Upper 3 part
Ch04: Lower part
Ch09: Basový part
Ch10: Part bicích
Ch11: Part perkusí
Ch12–16: ostatní party (1–5)
Pozn.: Pamatujte, že MIDI kanály, používané při přehrávání SMF
souborů, závisí na nastavení v těchto souborech.
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