
Jak provést aktualizaci Operačního systému KROME 

 
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. 118 Návodu 
k použití KROME, kde jsou podrobnější instrukce. 

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

 
Instalace nového operačního systému: 

 

1) Zapněte KROME na ON. 
 

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

3) Stiskem tlačítka GLOBAL vstoupíte do režimu Global mode, pak se dotkněte vyjetého menu 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 a znovu zapněte nástroj. 
 

 
Pozn.: Jestliže se po volbě „Update System Software” v kroku #3 objeví zpráva „File/path not found", ověřte, zda 
se složka „KROME” 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 „KROME” 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. 

 

 
Korg dále vylepšil řadu programů a kombinací z výroby, od verze 1.0.0. Jestliže provádíte aktualizaci přímo 
z verze 1.0.0 na verzi 1.0.4, postupujte podle pokynů v sekci „Update programů a kombinací", po instalaci 
nového software. 

 
Pozn.: Aktualizace verzí 1.0.1, 1.0.2 a 1.0.3 také zahrnují tyto vylepšené zvuky. Update programů a kombinací je 
nutné provést pouze tehdy, když instalujete verzi 1.0.4 přímo na originální verzi 1.0.0. 

 
DŮLEŽITÉ: Ověřte, že jste zálohovali své upravené zvuky a nastavení, než budete pokračovat následujícími 
kroky, protože tím přepíšete programy, kombinace, bicí sady, patterny arpeggia i globální data. Viz str. 118 
Návodu k použití KROME, kde jsou podrobnější instrukce. 

 

 
Aktualizace programů a kombinací: 

 

1) Stiskem tlačítka GLOBAL vstoupíte do režimu Global. 
 

2) Otevřete menu a zvolte položku „Load Preload/Demo Data". 
 

3) Dále zvolte „All Preload Data" a stiskněte „OK". 


