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Děkujeme za zakoupení Korg KRONOS. Abyste ze svého nového přístroje měli co nejlepší užitek, přečtěte si 
tento manuál pečlivě. 

 

 
 

O tomto manuálu 
 

 

Uživatelský manuál a jak jej použít 
 

Reference na různé modely KRONOS 
Tyto manuály se vztahují na všechny modely 
KRONOS, pod software verze 3.0 a novější, souhrnně 
označované jako “KRONOS”. Obrázky čelního a 
zadního panelu v manuálu udávají 61-klávesovou 
verzi KRONOS2, ale popisovaná funkce je identická i 
pro modely KRONOS a KRONOS X. 

 

Tři manuály 
KRONOS zahrnuje tři manuály: 
• Quick Start 
• Operation Guide 
• Parameter Guide 
Všechny tyto manuály jsou v PDF formě na 
Accessory disku 3 a najdete je také v Helpu. 
Tištěná verze Quick Startu je přibalena. 

 

Quick Start 
Přečtěte jej nejdřív. Obsahuje všechny základní 
vlastnosti KRONOS a slouží k rychlému obeznámení a 
spuštění nástroje. 

 

Manuál 
Jednoduše řečeno, Uživatelský manuál (Operation 
Guide) slouží k tomu, aby zodpověděl otázku “Jak to 
udělám?” 
Objasňuje jména a funkce každé části KRONOS, jak 
provést zapojení, základní operace a přehled každého 
režimu, jak editovat zvuky, jak nahrávat do 
sekvenceru a jak samplovat. Tento návod dále 
vysvětluje základní efekty, KARMA, rytmickou stopu, 
Wave sekvence a bicí sady. 
V závěru pak najdete průvodce Problémy a 
potíže, ale i doplňkové informace, např. 
specifikace. 

 

Přehled parametrů 
Manuál Parameter Guide má za úkol zodpovědět 
otázku “Co to dělá?” 
Je organizován podle režimu a stránek, takže 
Parameter Guide zahrnuje informace o každém 
parametru KRONOS. 

 

PDF verze 
KRONOS PDF manuály jsou upraveny pro snadnou 
navigaci a vyhledávání. Zahrnují četné informace v 
PDF obsahu, které vidíte po straně v PDF readeru a 
které umožňují rychle přejít do konkrétní sekce. 
Všechny křížové reference jsou hyperlinky, takže 
kliknutím na ně automaticky přejdete ke zdroji odkazu. 

 

Vlastní systém Helpu* 
Tlačítko HELP spustí vlastní kontextový přístup 
do manuálů, vpravo na čelním panelu. 

Informace o kterémkoliv tlačítku na panelu, knobu, 
slideru, nebo kontroleru získáte, když podržíte HELP a 
stisknete příslušné tlačítko nebo pohnete 
odpovídajícím kontrolerem. 
Informace o aktuální stránce LCD získáte stiskem 
tlačítka HELP. 
Blíže o použití Helpu, viz “Tlačítko HELP” na str. 3. 
* Pouze v anglickém jazyce. 

 
 

Doplňkové návody 
 

Výpis zvuků 
Voice Name List udává všechny zvuky a setupy, které 
jsou v KRONOSu, když odchází z výroby, včetně 
programů, kombinací, multisamplů, bicích samplů, 
bicích sad, KARMA GE, Wave sekvencí, patternů 
rytmické stopy, šablon songů a efektových presetů. 
 

Update a obnovení OS KRONOS 
Tento dokument obsahuje informace o update a 
obnovení KRONOS software. Pro jednoduchost je 
dodáván odděleně, veškeré informace najdete také v 
manuálu Parameter Guide. 

 
 

Dohodnutá symbolika v manuálu 
 

Zkratky v manuálech: OG, PG, VNL 
V dokumentaci jsou odkazy na manuály uváděny 
zkratkou takto. 
QS: Quick Start  
OG: Uživatelský manuál  
PG: Přehled parametrů 
VNL: Voice Name List 
 

Symboly , , Pozn., Tipy 
Tyto symboly indikují upozornění, MIDI- 
související vysvětlení, doplňkovou poznámku 
nebo tip. 
 

Na obrazovce příkladu vidíte 
Hodnoty parametrů, zobrazené v příkladech v tomto 
manuálu slouží pouze k objasnění a nemusí nutně 
odpovídat hodnotám, které vidíte na displeji nástroje. 
 

MIDI-související vysvětlení 
CC# je zkratka pro Control Change Number. 
Vysvětlení MIDI zpráv, čísla v hranatých [ ] 
závorkách jsou vždy v hexadecimálním tvaru. 
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*  KARMA® (Kay Algorithmic Realtime Music 

Architecture) Technologie spadá pod licenci pana 
Stephen Kay a je chráněna U.S. Patenty 5,486,647, 
5,521,327, 6,084,171, 6,087,578, 6,103,964, 
6,121,532, 6,121,533, 6,326,538, 6,639,141, 7,169,997 
a 7,342,166. 

*  KARMA® a KARMA Logo jsou registrovanými 
obchodními známkami, Generated Effect™ (GE), 
Melodic Repeat™, Direct Index™, Manual Advance™, 
SmartScan™, Freeze Randomize™, Random 
Capture™, Random FF/REW™ a Scene Matrix™ jsou 
obchodními známkami pana Stephen Kay a jeho 
Karma-Lab LLC. Tento manuál je chráněn © 1994-
2014 by KORG Inc. and Stephen Kay. Veškerá práva 
jsou vyhrazena. 

*  Sejmuté obrazovky KARMA software, které jsou 
uvedeny v manuále jsou chráněny © 1994-2014 by 
Stephen Kay, Karma Lab LLC. Lze použít jen se 
svolením. Veškerá práva jsou vyhrazena. 

*  KARMA Technologie je popsána na internetu: 
www.karma-lab.com. 

* Tento produkt byl vyvinut v rámci licence patentu 
fyzického modelování zvukového generátoru 
(http://www.sondius-xg.com), který vlastní Stanford 
University USA a Yamaha Corporation. 

* Linux je registrovaná obchodní známka Linus 
Torvalds ve Spojených státech i jinde. 

* Veškeré produkty a jména společností jsou obchodními 
známkami nebo registrovanými obchodními známkami 
příslušných majitelů. 
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Úvod do KRONOS 
 

 
 
 

Čelní a zadní panel 
 

 

Čelní panel 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

1. MAIN VOLUME knob 
 

Nastavuje hlasitost L/R výstupů, současně hlasitost 
na jacku sluchátek. 
Nemá vliv na žádný jiný výstup, včetně S/P DIF, 
jednotlivé výstupy 1-4, nebo výstup přes USB. 

 
2. Ovládání 

 

Ovládací panel má sadu 9 sliderů, 8 knobů a 16 
přepínačů, vlevo od LCD displeje. Připomíná mix, ale 
může provádět nejrůznější věci, jako editaci zvuků, 
ovládání KARMA funkcí a vysílání MIDI zpráv do 
externích zařízení. Můžete libovolně střídat funkce 
beze ztráty kroku editace. 

CONTROL ASSIGN tlačítka 
Níže je uveden postup, jak využít přepínače 
CONTROL ASSIGN na čelním panelu k přepínání 
různých funkcí u ovládání. Můžete si také prohlédnout 
a upravit nastavení ovládání na LCD displeji (stránka 
P0–8: Control Surface pro každý režim). 
 

TIMBRE/TRACK 
TIMBRE/TRACK umožňuje využít ovládací panel k 

nastavení hlasitosti, panorama, EQ a Send level pro 
OSC 1/2 nebo EXi 1/2 nebo rytmickou stopu v režimu 
Program, aktuální Multisample v režimu Sample a 
každý ze 16 timbrálů nebo stop v režimech Combi a 
Sequence. 
LEDky napravo u přepínačů udávají, zda aktuálně 
editujete Timbre (nebo stopu) 1-8 či 9-16; stiskem 
tlačítka TIMBRE/ TRACK je přepínáte. 
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Úvod do KRONOS 
 

 

 
Pokud přepnete do jiného režimu Control Assign a pak 
se vrátíte do TIMBRE/TRACK, automaticky se obnoví 

předchozí zvolená skupina (1-8 nebo 9-16). 
 

AUDIO 
AUDIO umožňuje využít ovládací panel pro nastavení 

hlasitosti, stav umlčení play/mute, solo, panorama a 
Send level analogových, S/P DIF a USB vstupů. V 
režimu Sequencer můžete také zvolit ovládanou audio 
stopu 1–8 (HDR 1-8) nebo 9–16 (HDR 9-16). 
Pokud přepnete do jiného režimu Control Assign a pak 
se vrátíte do AUDIO, automaticky se obnoví předchozí 

zvolená skupina (Inputs, HDR 1-8 nebo HDR 9-16). 
 

EXT 
EXT (External) umožňuje využít ovládání k vysílání 

MIDI zpráv do externích MIDI zařízení. 
 

RT KNOBY/KARMA 
RT KNOBS/KARMA umožní modulovat zvuky a efekty 

za pomoci knobů a ovládat funkci KARMA pomocí 
přepínačů a sliderů. 

 

TONE ADJ/EQ 
TONE ADJ (Tone Adjust) nabízí snadný přístup k 

editaci zvuků pomocí sliderů, knobů a spínačů. V 
režimech Combination a Sequence dále umožňuje 
editovat Programy v režimech Combi či Song, beze 
změny dat originálního Programu. 
EQ je k dispozici pouze pro Set Listy.s. Jde o 9-band 

grafický EQ, aplikovaný na zvuk za TFX2, který 
slučuje zvuk hlavních stereo výstupů (včetně 
analogových výstupů L/R, S/P DIF a USB). 
Tento EQ využijete k vyvážení akustického prostředí 
konkrétního klubu či jiné místnosti. Slidery jsou 
mapovány na devět pásem EQ, pro rychlé a intuitivní 
nastavení. 

 

Více informací o ovládání 
Více informací o tom, jak funguje ovládání v různých 
režimech, viz: 
• Režim Program: “0–9: Control Surface” na str. 21 

Parameter Guide 
• Režim Combi: “0–9: Control Surface” na str. 432 

Parameter Guide 
• Režim Sequence: “0–9: Control Surface” na str. 538 

Parameter Guide 
 

MIXER KNOBS tlačítko 
Aktivní jen, je-li CONTROL ASSIGN nastaven na 
TIMBRE/ TRACK nebo AUDIO. Přepíná knoby pro 
ovládání panorama všech kanálů nebo panorama, EQ 
a sendů aktuálně zvoleného kanálu. 

 

RESET CONTROLS tlačítko 
Tato vlastnost umožňuje resetovat Vector Joystick do 
střední polohy, nebo resetovat některý ze sliderů, 
knobů a spínačů panelu na uloženou hodnotu. 
Chcete-li resetovat jeden kontroler, podržte RESET 
CONTROLS a pohněte sliderem či knobem, stiskněte 
některé tlačítko, popř. pohněte vektorovým joystickem. 

Chcete-li resetovat všechny slidery, knoby a spínače v 
aktuálním režimu CONTROL ASSIGN najednou, 
podržte RESET CONTROLS a stiskněte znovu 
aktuálně svítící tlačítko CONTROL ASSIGN. 
Můžete také resetovat všechny slidery a spínače 
modulu KARMA, když podržíte RESET CONTROLS a 
stisknete tlačítko KARMA MODULE CONTROL. 
Podobně lze resetovat vybranou KARMA Scene, 
podržte RESET CONTROLS a stiskněte jakékoli 
tlačítko SCENE. 
Podobný postup lze použít i pro smazání všech sól, tak, 
že RESET CONTROLS a následně stisknete tlačítko 
SOLO. 
Pro více informací viz “RESET CONTROLS” na 
str. 22 Parameter Guide. 
 

SOLO tlačítko 
Aktivní jen, je-li CONTROL ASSIGN nastaven na 
TIMBRE/ TRACK nebo AUDIO. Přepíná tlačítka 
SELECT pro výběr oscilátoru, timbrálu, stopy nebo 
audio vstupu (je-li SOLO vypnuté) nebo Solo kanálu 
(je-li SOLO zapnuté). Více informací o SOLO v 

různých režimech, viz: 
Programy: “SOLO switch and SELECT switches 1–

3” na str. 23 v manuálu Parameter Guide 
Kombinace: “SOLO switch and SELECT switches 

1-8” na str. 434 v manuálu Parameter Guide 
Sekvencer: “Solo switch and Select switches 1/9–

8/16” na str. 540 v manuálu Parameter Guide 

 
 

3. Zadávání dat 
 

Jestliže jste zvolili parametr na TouchView displeji, 
můžete jej editovat pomocí některého ze čtyř 
kontrolerů na čelním panelu: 
•   Slider VALUE 
•   Přepínače Inc  a Dec  
•   Kolečko VALUE 
•   Numerická klávesnice 
 

VALUE slider 
Využijete pro editaci hodnoty zvoleného parametru. 
Tento kontroler se hodí pro rozsáhlejší změny hodnot, 
jako je rychlý posun na minimální nebo maximální 
hodnotu. 
Slider value využijete i jako zdroj modulace, ale jen, 
když platí následující: 
• Jste v režimu Program, na hlavní stránce 

P0, když zadáte dlouhé jméno 
Programu, nebo 

• Jste v režimu Combination, na stránce 
P0– Prog Select/Mixer, když zadáte 
dlouhé jméno kombinace. 

• Jste na stránce Set List P0-Play. 
Pouze v těchto případech slider vysílá MIDI 
CC#18 a můžete jej využít jako zdroj modulace. 
 

Inc  a Dec  tlačítka 
Využijete pro zvýšení nebo snížení hodnotu 
parametru v jednotlivých krocích. To je vhodné při 
jemném nastavení parametru. 
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VALUE kolečko 
Využijete pro editaci hodnoty zvoleného parametru. 
Kolečko je vhodné, pokud chcete procházet velmi 
dlouhý seznam možností. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0–-9, –, ., a ENTER tlačítka 
Tato tlačítka se hodí, když víte přesně, jakou hodnotu 
chcete vložit. Tlačítky 0–9, – a desetinnou tečkou (.) 
vložíte hodnotu a stiskem ENTER ji potvrdíte. 
Tlačítko – invertuje znaménko (+/–) hodnoty 
parametru; desetinná tečka (.) vloží tečku při 
vkládání hodnot menších než 1. 

 

Speciální funkce tlačítka ENTER 
ENTER má několik speciálních funkcí, při stisku 
v kombinaci s dalšími přepínači. 
Jakmile je parametr na displeji, můžete vložit hudební 
notu (např. G4 nebo C#2), popř. hodnotu dynamiky, 
můžete vložit notu nebo dynamiku přímo podržením 
ENTER a stiskem příslušné klávesy na klaviatuře. 
Podržíte-li ENTER a stisknete numerické tlačítko 
(0–9), můžete zvolit až deset příkazů z nabídky 
na aktuální stránce. 
V režimech Program a Combination můžete podržet 
ENTER a stiskem SEQUENCER REC/WRITE spustíte 
funkci Auto Song Setup. 

Čelní a zadní panel    Čelní panel 
 
 

 

 

 
 

 

 
SET LIST tlačítko 
Zvolí režim Set List. Set Listy usnadňují hraní a 
organizaci libovolnými zvuky, načtenými do 
KRONOSu, bez ohledu na to, zda jde o programy, 
kombinace či dokonce songy. 
 

COMBI tlačítko 
Zvolí režim Combination, pro hraní a editaci 
komplexních dělení a vrstvení programů. 
 

PROG tlačítko 
Zvolí režim Program mode, pro hraní a základními 
zvuky. 
 

SEQ tlačítko 
Zvolí režim Sequencer, pro nahrávání, přehrávání a 
editaci audio i MIDI stop. 
 

Tlačítko SAMPLING 
Zvolí režim Sampling, kde lze nahrávat a editovat 
audio samply a multisamply. 
 

GLOBAL tlačítko 
Zvolí režim Global, pro celkové nastavení, editaci 
Wave sekvencí, bicích sad a dalších. 
 

DISK tlačítko 
Zvolí režim Disk, pro ukládání a načítání dat do/z 
interního disku nebo externího USB 2.0 úložného 
zařízení. Můžete také tvořit audio CD s využitím USB 
CD-R mechaniky (nutno dokoupit). 

Tím importujete aktuální program nebo kombinaci do 
režimu Sequencer kvůli rychlému a jednoduchému 
nahrávání. 
Nyní můžete přejít přímo na editační stránku 
programu, z kombinace nebo songu – ačkoliv 
posloucháte všechny ostatní timbrály nebo stopy. K 
tomu jděte na stránku Prog Select/Mixer, podržte 
tlačítko ENTER, a klikněte na pole Program select na 
displeji. Více informací najdete na stránce “Editace 
Programů v kombinaci nebo songu”, na str. 72. 

 
4. DISK Indikátor přístupu 

 

Tato LEDka svítí při ukládání nebo načítání dat do / z 
interního disku. 

 Dokud LEDka svítí, nikdy nevypínejte přístroj. 
Mohlo by dojít k tomu, že část nebo veškerá data 
na disku se ztratí, nebo dojde k poškození 
harddisku či interních komponent. 

 
5. MODE tlačítka 

 

KRONOS má šest různých pracovních režimů, každý 
je optimalizován pro specifickou sadu funkcí. Tato 
tlačítka volí aktuální režim. 
Každé tlačítko má svou LEDku, která se rozsvítí a 
udává zvolený režim. 

 

6. UTILITY tlačítka 
 

HELP tlačítko  
 

Tlačítko HELP spustí vlastní kontextový 
přístup do manuálů, vpravo na čelním 
panelu. 
Informace o kterémkoliv tlačítku na panelu, 
knobu, slideru, nebo kontroleru získáte, 
když podržíte HELP a stisknete příslušné 
tlačítko nebo pohnete odpovídajícím 
kontrolerem. 
Informace o aktuální stránce LCD získáte stiskem 
tlačítka HELP. 
Pokud jste na stránce Helpu, dotykem odkazů (text 
zvýrazněný modře) získáte další informace. Text 
můžete na obrazovce procházet pomocí jezdců, 
stiskem tlačítek Inc a Dec nebo kolečkem Value. 
V horní části Helpu jsou odkazy, které udávají 
hierarchii stránek za a před aktuální. Dotykem 
těchto odkazů přeskočíte na odpovídající stránku. 
Tlačítka šipek vpřed a vzad fungují jako u běžného 
prohlížeče. Když procházíte stránky, těmito šipkami se 
můžete na prošlé stránky vracet. 
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Úvod do KRONOS 
 

 

 
Stránka s obsahem nabízí přístup k libovolné části 
Helpu, včetně většiny textu a grafik v manuálech 
Parameter i Operation Guide. Index zahrnuje krátký 
výpis odkazů na důležité články. 
Chcete-li Help ukončit, stačí stisknout znovu tlačítko 
HELP, nebo tlačítko EXIT, popř. tlačítko Done na 

obrazovce. 
 

COMPARE tlačítko 
Využijete jej pro srovnání zvuku programu nebo 
kombinace, který aktuálně editujete, s jiným, 
uloženým, needitovaným zvukem. Můžete jej také 
využít pro srovnání “před a po”, při nahrávání nebo 
editaci v režimu Sequencer. 

 
7. BANK SELECT tlačítka 

 

Pomocí těchto přepínačů měníte banky při volbě 
programů nebo kombinací. Svítící LEDka udává 
aktuální banku. 
Chcete-li volit mezi Program Bankami U–AA…GG, 
stiskněte tlačítka INT a USER současně. Chcete-li 
např. zvolit banku USER-DD, stisknete současně I-
D a U-D. 

 

 
 

 

 
V režimu Program tyto přepínače volí banku 
programů. Jsou aktivní jen na stránkách Play. 
V režimu Combination tyto přepínače mají dvě funkce: 
•  Jestliže volíte kombinace, zvolí se také banka 
kombinací. 
•  Jestliže přiřadíte program timbrálu v kombinaci, 
zvolíte také banku programů. 
Pokud zvolíte jméno programu v režimu 
Sequencer, pak tyto přepínače mění banku 
programů. 

 

General MIDI banky 
Výběr Programu banky General MIDI se poněkud liší 
od výběru v jiných bankách. Každým stiskem tlačítka 
INT-G, banka pokročí na další GM(2) banku nebo 
GM banku bicích v následujícím pořadí: G, g(1), 
g(2)–g(8), g(9), g(d), G, g(1), atd. 

 

Co je v každé bance? 
Blíže o obsahu bank programů, viz “Obsah bank 
programů” na str. 31. Blíže o obsahu bank kombinací, 
viz “Obsah bank kombinací” na str. 63. 

 
8. KARMA tlačítka 
KARMA znamená “Kay Algorithmic 
Realtime Music Architecture.” Je to 
nesmírně mocný nástroj pro 
nahrávání a pro živé hraní, který 
může provádět velké množství 
hudebních efektů, včetně: 
• Arpeggio 
• groove bicích a hudebních nástrojů 
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• komplexní CC gesta (jako kdyby za vás automaticky 
hýbala knoby a joystickem) 

• generování hudební fráze 
•  Spouštění a dělení efektů pro dance music 
• jakékoli kombinace výše zmíněných 
• …a ještě mnohem víc. 
 

ON/OFF tlačítko 
Za/vypíná KARMA. Jako u jiných přepínačů 
KARMA, i zde LEDka svítí, pokud je přístroj zapnutý 
a naopak. 
 

Tlačítko LATCH 
Je-li tlačítko LATCH zapnuté, KARMA bude znít, i po 
ukončení t=onu na klaviatuře nebo MIDI In. 
Toto je vhodné pokud chcete hrát přes groove 
generovaný KARMA atd. 
 

MODULE CONTROL tlačítko 
V režimech Combi a Sequencer má KARMA čtyři 
nezávislé moduly, každý z nich generuje jiný hudební 
efekt. Při ovládání KARMA, mají slidery a spínače 
ovládacího panelu pět vrstev: jednu pro každý modul 
(A-D) a vrstvu Master Layer, která ovládá zvolené 
parametry ze všech modulů najednou. 
Tlačítko MODULE CONTROL určuje, zda budou 

slidery, přepínače a scény KARMA ovládány jedním 
nezávislým modulem, nebo vrstvou Master. V režimu 
Program je dostupný pouze jeden Modul a ovládá ji 
vrstva Master; toto nastavení nelze změnit. 

 
 

9. Vektorový joystick 
 

Vektorový joystick je výkonný real-time kontroler. 
Podle konkrétního programu, kombinace či songu, 
může modulovat program nebo efektové parametry, 
nebo nastavit hlasitost různých komponent zvuku. 
Více informací o tom, jak funguje vektorová syntéza, viz 
“Použití vektorové syntézy” na str. 60. 

 
 

10. Bicí stopa 
 

Bicí stopa je vlastně rytmer, vybavený nejkvalitnějšími 
bicími zvuky KRONOS. Toto tlačítko za/vypíná bicí 
stopu. 
Podle různých nastavení, může začít bicí stopa začít 
hrát ihned, nebo později, jakmile stisknete některou 
klávesu. Jestliže LEDka bliká, vyčkává, až začnete 
hrát. 
 

LINKED LED 
Pokud svítí LINKED LEDka a KARMA ON/OFF na 
panelu, KARMA se spustí a zastaví současně s bicí 
stopou. Pro více informací viz “Použití KARMA a Drum 
Track dohromady” na str. 255. 

 
 

11. SW1 a SW2 
 

Tyto on/off přepínače mohou provádět četné 
funkce, jako modulaci zvuku, či uzamčení 
modulovaných hodnot joysticku, ribbonu a 
aftertouch. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Čelní a zadní panel    Čelní panel 
 

 

 
Dále může každý fungovat jako v režimu toggle 
nebo momentary. V režimu Toggle každým stiskem 
přepínáte stavy on a off; v režimu Momentary trvá 
nový stav, dokud držíte tlačítko. 

Jakmile se otevře dialogový box, tímto přepínačem 
zrušíte nastavení, provedené v dialogovém boxu a 
zavře se dialogový box, stejně jako stiskem tlačítka 
Cancel. Jakmile vyjede nabídka nebo je otevřená, 
stiskem EXIT ji zavřete. 

Každý spínač má LEDku, která se rozsvítí, jakmile 
funkci zapnete. 
Každý program, kombinace a song ukládá své 
vlastní nastavení podle funkce a dle toho, zda je 
spínač standardně zapnutý nebo vypnutý. 

 
12. Joystick 

 

Joystick se posouvá ve čtyřech směrech: doleva, 
doprava, nahoru (směrem od sebe) a dolů (směrem 
k sobě). Každý z těchto směrů můžete využít 
k ovládání jiných funkcí, jako je modulace Programu 
či parametrů efektů. 
Specifické přiřazení můžete změnit dle aktuálního 
programu, kombinace, nebo songu. Provádí 
některou z následujících funkcí, uvedených zde: 

 
Standardní funkce joysticku 

 

Pohněte 
joystickem… 

Název 
ovladače 

Běžně ovládání 

Levý JS–X Pitch bend down 

Vpravo JS+X Pitch bend up 

Dopředu 
(od sebe) 

 

JS+Y 
 

Vibrato 

Dozadu 
(k sobě) 

 

JS–Y 
 

Filter LFO (wah) 

 

13. Ribbon kontroler 
 

Ribbon kontroler umožňuje modulovat program nebo 
parametry efektů přetažením prstu do strany po 
citlivém proužku. 
Jako u jiných kontrolerů, jeho specifická funkce se 
mění podle aktuálního programu, kombinace nebo 
songu. 

 
14. Jack sluchátek 

 

Tento stereo 1/4" jack přenáší stejný signál, jako 
výstupy Main L/R. 
Hlasitost sluchátek je ovládána knobem MAIN 
VOLUME. 

 
15. EXIT tlačítko 

 

Zjednodušuje návrat na hlavní stránku aktuálního 
režimu: 
•  Jedním stiskem se vrátíte na předchozí zvolenou 

záložku na hlavní stránce P0. 
•  Dalším stiskem skočíte na první záložku na hlavní 

stránce P0 (např. na hlavní stránku Program 
Play). Pokud jste předtím zvolili parametr na této 
stránce, musíte jej zvolit znovu. 

•  Stiskem potřetí zvolíte hlavní parametr na stránce 
P0, jako je Program Name v režimu Program. 

Pokud jste v režimu Program, Combi nebo Sequencer, 
stiskem EXIT 3x (a více) se dostanete zpět na 
program /kombinaci/ výběr songu, kde můžete rovnou 
využít numerické klávesy  k volbě programu, 
kombinace či songu. 

 

16. SEQUENCER tlačítka 
 

Většina tlačítek v této sekci se aplikuje v režimu 
Sequencer, a v režimech Disk a Sampling, na 
přehrávání audio CD v připojené USB CD mechanice. 
REC/WRITE je výjimkou; má speciální funkci 
v režimech Program, Combination a Global, jak je 
popsáno níže. 
 

 

 
 

 
 
PAUSE tlačítko 
V režimu Sequencer tento přepínač pozastaví 
přehrávání songu. Jakmile je aktivujete, rozsvítí se 
jeho LEDka. Dalším stiskem PAUSE obnovíte 
přehrávání a LEDka zhasne. 
V režimech Disk a Sampling tento přepínač pozastaví 
přehrávání Audio CD. 
 

<<REW tlačítko 
V režimu Sequencer, při přehrávání songu nebo je-li 
pozastaven, tento přepínač převine song zpět. Pokud 
stisknete a podržíte přepínač, jeho LEDka se rozsvítí a 
přehrávání se převine zpět. (Rewind není možný 
během nahrávání a je-li song zastavený). 
V režimech Disk a Sampling tento přepínač převine 
Audio CD zpět. 
 

FF>> tlačítko 
V režimu Sequencer, při přehrávání songu nebo je-li 
pozastaven, tento přepínač převine song vpřed. Pokud 
stisknete a podržíte přepínač, jeho LEDka se rozsvítí a 
přehrávání se převine. (Fast-forward není možný 
během nahrávání a je-li song zastavený). 
V režimech Disk a Sampling tento přepínač převine 
Audio CD vpřed. 
 

LOCATE tlačítko 
V režimu Sequencer tento přepínač posune vpřed 
nebo vzad song na zadanou pozici. Umožňuje skočit 
rovnou na libovolný bod aktuálního songu. Standardní 
bod Locate je první doba taktu 1. 
Chcete-li umístit bod na aktuální pozici, podržte 
přepínač ENTER a potom stiskněte LOCATE. Můžete 
také nastavit bod Locate přímo v nabídce na displeji. 
 

REC/WRITE tlačítko 
V režimu Sequencer, stiskem uvedete systém do 
režimu standby pro nahrávání. Pokud jste v tomto 
režimu (LEDka přepínače svítí), můžete spustit 
nahrávání stiskem přepínače SEQUENCER 
START/STOP. Více informací viz “Nahrávání MIDI v 
reálném čase” na str. 84. 
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Úvod do KRONOS 
 

 

 
V režimech Program, Combination, Set List a Global, 
stiskem REC/WRITE otevřete dialog Save. Blíže viz 
“Zápis do interní paměti” na str. 176 a “Použití tlačítka 
SEQUENCER REC/WRITE” na str. 192. 
V režimech Program a Combination můžete podržet 
ENTER a stiskem SEQUENCER REC/WRITE spustíte 
funkci Auto Song Setup. Tím importujete aktuální 
program nebo kombinaci do režimu Sequencer kvůli 
rychlému a jednoduchému nahrávání. Blíže viz “Auto-
Song Setup” na str. 2 v manuálu Parameter Guide. 

 

START/STOP tlačítko 
Spustí nebo zastaví nahrávání a přehrávání 
v režimu Sequencer. 
V režimech Disk a Sampling toto tlačítko spustí 
nebo zastaví přehrávání Audio CD. 

 
17. TEMPO ovládání 

 

TEMPO knob 
Tento knob nastaví celkové tempo 
KRONOS, včetně songů, KARMA, bicí 
stopy, synchronizovaných LFO a BPM 
delay k tempu a EXi Step sekvencery. 
LEDka bliká ve čtvrťových intervalech 
aktuálního tempa. 
Pozn.: Je-li MIDI Clock parametr na stránce 
GLOBAL MIDI stránka nastaven na External 
MIDI, External MIDI nebo USB, nebo je-li 
nastaven na Auto a přes MIDI přichází 
hodinový signál, pak ani TEMPO knob, ani 
tlačítko TAP nemá žádný vliv. 

 

TAP TEMPO tlačítko 
Toto tlačítko umožňuje zadat tempo jednoduše 
vyklepáním prstem na tlačítko. Toto tlačítko se využívá 
v součinnosti s knobem “TEMPO knob” výše. Dva 
úhozy již stačí k zadání tempa, chcete-li vyšší 
přesnost, pokračujte ve vyklepání a tempo se upraví 
dle posledních 16 úhozů. 
TAP TEMPO např. využijete i k určení tempa KARMA: 

 

18. SAMPLING tlačítka 
 

REC tlačítko 
V režimech Sampling, Program, 
Combination a Sequencer stiskem tohoto 
přepínače vstoupíte do režimu přípravy 
pro samplování. Odpovídající LEDka se 
rozsvítí. 
Pokračujte stiskem SAMPLING 
START/STOP, jak popsáno níže. 
 

START/STOP tlačítko 
V režimech Sampling, Program, Combination a 
Sequencer stiskem přepínače, když SAMPLING REC 
svítí, provedete jednu z následujících věcí, podle 
nastavení parametru Trigger (v režimu Sampling, na 

stránce Recording Audio Input): 
• Je-li Trigger nastaven na Sampling START SW, 

samplování se spustí ihned. 
• Je-li Trigger nastaven na Note On, samplování se 

spustí, jakmile zahrajete na klávesy. 
• Je-li Trigger nastaven na Threshold, samplování 

se spustí, jakmile dosáhne zvolený zdroj audio 
úrovně presetu. 

Na stránce režimu Sampling P1: Sample Edit, stiskem 
přepínače přehrajete zvolený sample. 
Tlačítko rovněž využijete k přehrání souborů WAV 
z určeného disku. Můžete přehrát soubory WAV z 
adresáře některé ze stránek v režimu Disk, v režimu 
Disk na stránce Make Audio CD, v režimu Sequencer 
z dialogů audio stopy při editaci a z dialogu nabídky 
Select Directory/File for Sample to Disk v režimech 
Program, Combination, Sequencer a Sampling. 

 
 

19. TouchView displej 
 

KRONOS je vybaven vynikajícím TouchView 
grafickým rozhraním Korg, postaveném na 
dotykovém LCD panelu. Dotykem objektů na LCD 
obrazovce volíte stránky, nastavíte hodnoty 
parametrů, pohnete sliderem či knobem, zadáváte 
text, propojíte virtuální kablíky a mnohé další. 

1. V režimu Program nebo Combination spusťte 
funkci KARMA. 

Zapněte KARMA ON/OFF a zahrajte na klávesy 
nebo na pady. Zapnete-li spínač LATCH, KARMA 
bude hrát, i když zvednete ruce z kláves. 
2. Stiskněte několikrát lehce tlačítko TAP TEMPO 

několikrát v požadovaném tempu. 

Všimněte si, že se v pravém horním rohu LCD 
obrazovky změní “q =” na nové tempo. 
Pokud bude úhoz a TAP TEMPO v poněkud kratších 
intervalech, tempo přehrávání se příslušně zrychlí. 
Pozn.: Tempo můžete vyklepat také nožním 

spínačem. Blíže viz “Foot Switch Assignments” na str. 
1111 v manuálu Parameter Guide. 

Kombinace kláves 
 

Kontrolery na čelním panelu nabízejí různé zkratky pro 
běžně používané vlastnosti, jak vidíte níže. 
 

ENTER + numerická tlačítka 0–-9: Menu příkazy 
Každá stránka má svou sadu menu příkazů, které 
nabízejí přístup k různým operacím, příkazům a 
volbám, podle aktuální stránky, na které jste. Menu 
příkazy můžete využívat na celé obrazovce, stiskem 
tlačítka menu v pravém horním rohu a pak volbou v 
menu, které se objeví. 
Ačkoliv může mít každá stránka vlastní menu příkazů, 
menu jsou v maximální míře standardizovaná. Např. 
WRITE je zpravidla první položkou menu v režimech 
Program, Combination i Global. 
Zkratkou získáte přístup ke kterékoliv z prvních 
desíti položek menu: 
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Čelní a zadní panel    Čelní panel 
 

 

 
1. Podržte klávesu ENTER. 
2. Stiskem (0-9) na numerické klávesnici zvolíte 

požadovaný příkaz menu, počínaje od 0. 

Např. stiskem 0 zvolíte první příkaz v menu, stiskem 
1 druhý, atd. 
Pokud příkaz menu pouze přepíná on a off (např. 
Exclusive Solo), provedete tím příkaz. Jestliže příkaz 
vyvolá dialog, tento dialog se objeví na LCD a 
pokračujete, jakoby jste příkaz zvolili dotykem prstu. 

 

ENTER + REC/WRITE: Auto Song Setup 
Funkce Auto Song Setup zkopíruje daný program 
nebo kombinaci do Songu a poté se KRONOS 
připraví k nahrávání. 
Pokud vás během hraní napadne zajímavá fráze 
nebo skladba, můžete použít tuto funkci a okamžitě 
začít nahrávat. Provedete to takto: 
1. Podržte ENTER a stiskněte tlačítko 

SEQUENCER REC/WRITE. 

Otevře se dialogové okno Setup to Record a zeptá se, 
zda toto skutečně chcete provést: “Are you sure?” 
2. Stiskněte OK. 

Automaticky vstoupíte do režimu Sequencer a jste 
připraveni k nahrávání. 
3. Stiskem tlačítka START/STOP spustíte 

sekvencer a spustí se nahrávání. 
 

ENTER + klávesy: Zadejte notu nebo hodnotu 
dynamiky 
Např. pokud parametr udává číslo noty nebo 
dynamiku, tlačítkem ENTER upravíte hodnotu přímo z 
klaviatury. Provedete to takto: 
1. Vyberte jeden z parametrů Key. 
2. Podržte klávesu ENTER. 
3. K tomu zahrajte notu na klaviaturu. 

Tuto zkratku využijete u KRONOSu jak pro klaviaturu 
a dynamické zóny, tak pro výběr k editaci bicích sad, 
multisamplů, či RPPR setupů. 

 

ENTER + LOCATE: Nastaví Bod Locate 
Tato zkratka určuje bod umístění lokátoru sekvenceru 
na aktuální takt, dobu i tick, podobně jako u příkazu 
Set Location v menu (viz “Set Location (for Locate 

Key)” na str. 629 v Parameter Guide). 
1. Podržte klávesu ENTER. 
2. Podržte ENTER a stiskněte klávesu LOCATE. 

Poté se stiskem LOCATE vrátí Song na nově 
nastavenou pozici taktu, doby a ticku. 

 

ENTER + dotyk jména Programu: Editace 
programu 
Nyní můžete přejít přímo na editační stránku 
programu, z kombinace nebo songu – ačkoliv 
posloucháte všechny ostatní timbrály nebo stopy. 
1. Přejděte na stránku P0–1: Prog Select/Mixer, v 

režimu Combination, nebo na stránku P0–1: 
MIDI Track Prog Select/Mixer, v režimu 
Sequencer. 

2. Podržte tlačítko ENTER a dotkněte se jména 
programu v timbrálu či na stopě. 

Systém pak zobrazí stránku P0 zvoleného programu. 
LEDka tlačítka PROG na čelním panelu bude blikat a 
LEDka COMBI nebo SEQ zůstane svítiti trvale, takže 
víte, že editujete něco, co souvisí s programem. 
3. Editujte dle vaší libosti. 

Chcete-li zachovat úpravy, musíte program uložit. 
Avšak i když pracujete, můžete se vrátit či postoupit 
vpřed mezi editovanými programy, kombinacemi a 
songy. 
Chcete-li se vrátit do kombinace nebo songu: 
4. Stiskněte tlačítko COMBI nebo SEQ na čelním panelu. 

Více informací najdete na stránce “Editace 
Programů v kombinaci nebo songu”, na str. 72. 
 

CONTROL ASSIGN RT KNOBS/KARMA 
spínač (LED ON) + KARMA MODULE 
CONTROL spínač 
V režimech Combination a Sequencer, zde nastavte 
Module Control na Master. Je to stejné nastavení, 
jako Module Control na M v P0: Control Surface– 

RT/KARMA. 
 

CONTROL ASSIGN TONE ADJ/EQ spínač 
(LED ON) + SWITCH 1…16 spínače 
V režimech Combination a Sequencer, můžete 
použít zkratku a změnit aktuální Timbrál přímo z 
panelu Control Surface, bez ukončení režimu 
Tone Adjust: 
1. Stiskněte a podržte tlačítko TONE ADJ/EQ. 
2. Podržte TONE ADJ/EQ a stiskem tlačítka MIX 

PLAY/MUTE nebo MIX SELECT zvolte 
timbrál. 

Tlačítky PLAY/MUTE volí timbrály 1–8 a tlačítka 
SELECT volí timbrály 9–16. 
Je to stejné, jako když zvolíte Timbre/Track v režimu 
TIMBRE/TRACK; změnou jednoho změníte i druhý. 
3. Uvolněte tlačítko TONE ADJ/EQ. 

Control Surface a obrazovka se změní, udávají 
parametry nastavení zvuku pro nově zvolený timbrál. 
 

EXIT Přepínač: Návrat na hlavní stránku 
Zjednodušuje návrat na hlavní stránku aktuálního 
režimu: 
•  Jedním stiskem se vrátíte na předchozí zvolenou 

záložku na hlavní stránce P0. 
•  Dalším stiskem přejdete na první záložku na hlavní stránce 
P0: 
•  Stiskem potřetí zvolíte hlavní parametr na stránce P0, 
jako je Program Name v režimu Program. 
Pokud jste v režimu Program, Combi nebo Sequencer, 
stiskem EXIT 3x (a více) se dostanete zpět na 
program /kombinaci/ výběr songu, kde můžete rovnou 

využít numerické klávesy  k volbě programu, 
kombinace či songu. 
 

EXIT Přepínač: Ukončí dialog 
Je-li zobrazen dialogový box, má stejnou funkci jako 
tlačítko Cancel, Done nebo Exit. 
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Úvod do KRONOS 
 

 

 
 

 

Zadní panel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. AC Power konektor 
 

Sem připojte přiložený kabel napájení. 
Doporučujeme nejprve zapojit napájecí kabel do 
KRONOS a pak zapojit druhý konec do zásuvky (viz "1. 
Zapojení napájení” na str. 20). 

 
2. POWER vypínač 

 

Za/vypnutí přístroje. Před vypnutím KRONOSu ověřte, 
že jste si uložili upravené programy, kombinace, songy 
a další svá data. 

 Po vypnutí vyčkejte alespoň 10s, než nástroj 
znovu zapnete. 

 

3. USB porty 
 
 

 
 
 
USB A porty 

Vstupy 1 a 2 obsahují 1/4” TRS symetrické 
konektory. Můžete je využít jak pro mikrofony, tak 
linkové signály. Každý z obou vstupů má identickou 
sadu ovládání, dle popisu níže. 
 

MIC/LINE spínače 
Nastavují nominální úroveň signálu na vstupu. 
Nastavte je podle typu zařízení, které je připojené a 
pak pomocí knobů LEVEL (popsány níže) 
optimalizujte gain. 
Nastavení LINE (stisknuté) využijete pro připojení do 
mixu, audio systému v počítači, do signálového 
procesoru, elektrické kytary nebo syntezátorů. 
Nominální úroveň je +4dBu, headroom 12dB. 
Nastavení MIC (v horní poloze) využijete pouze pro 
připojení mikrofonu. 
 

LEVEL knoby 
Tyto knoby umožňují přesnější nastavení vstupní 
úrovně, po hrubém nastavení přepínačem MIC/LINE. 
Hodnota MIN má jednotkový gain; MAX kolem 40dB 
gainu nad hodnotou MIN. 

Jsou zde dva externí, vysokorychlostní USB 2.0 porty. 
Můžete je využít k zapojení úložného media, jako jsou 
harddisky, flash disky, apod., jako Class-compliant 
USB MIDI kontrolery. Více informací najdete v "5. 
Zapojení USB zařízení” na str. 23. 

 

USB B port 
Vysokorychlostní USB B port umožňuje připojit Mac 
nebo Windows PC, pro vysílání a přijímání MIDI a 
audio, nebo k připojení do SW editoru. Více informací 
najdete v "7. Zapojení do počítače přes USB” na str. 
24. 

 
4. Analogové audio vstupy 

 

Tyto vstupy využijete pro nahrávání, samplování a 
míchání v reálném čase s připravenými efekty. 

 

Mic/Line vstupy 1 a 2 

5. Analogové audio výstupy 
 

Všechny analogové audio výstupy jsou symetrické TRS 
1/4" jacky, s referencí na úrovni signálu +4dBu. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tyto výstupy zapojte do vstupních jacků komba nebo 
mixu. Kromě L/MONO a R hlavních stereo audio 
výstupů, KRONOS nabízí čtyři nezávislé audio 
výstupy. 
Zvuk každého oscilátoru, bubnu, timbrálu/stopy nebo 
inzertního efektu lze volně směrovat na libovolný 
výstup. Krom toho můžete směrovat zvuk metronomu 
na jednotlivý výstup, a vydělit jej tak ze stereo mixu. 
Více informací viz "Výběr efektů a směrování" na str. 
214. 
 

(MAIN) L/MONO, R 
Hlavní stereo výstupy, jejichž hlasitost ovládá knob 
VOLUME. Veškeré připravené programy a kombinace 
z výroby jsou programovány na tyto výstupy. 
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Čelní a zadní panel  Zadní panel 
 

 

 
Pokud editujete zvuky nebo nastavujete song v režimu 
Sequencer, na hlavní výstupy se dostanete 
nastavením Bus Select to L/R. 

Pokud není žádný kabel zapojen do R výstupu, 
L/MONO bude přehrávat mono součet stereo signálu. 
Takže, pokud zapojujete zařízení, které nemá stereo 
vstupy (jako je jednoduché klávesové kombo), použijte 
L/ MONO výstup. 

 

(INDIVIDUAL) 1…4 jacky 
Tyto 4 přídavné audio výstupy umožňují oddělit 
zvuky nebo audio vstupy pro nahrávání či nastavení 
komplexního živého zvuku. 
Můžete je využít jako stereo nebo mono výstupy, 
v libovolné kombinaci. Můžete také použít na stránce 
Global Audio LR Bus Indiv. Assign parametr a 

namapovat stereo výstupy na libovolný výstupní pár, 
dle potřeby. 
Na jednotlivé výstupy nemá knob VOLUME žádný vliv. 

 
6. MIDI 

 

 
 
 
 
 

 
 

MIDI umožňuje zapojit KRONOS do počítače nebo 
jiného MIDI zařízení, kvůli vysílání a přijímání not, 
zpráv kontrolerů, nastavení zvuku, apod. Blíže o 
zapojení MIDI viz “MIDI applications” na str. 1131 
Parameter Guide. 

 

MIDI THRU konektor 
MIDI data, přijatá na konektoru MIDI IN, jsou 
přeposlány beze změny do konektoru MIDI THRU. 
Toho využijete pro řetězení více MIDI zařízení. 

 

MIDI OUT konektor 
Tento konektor vysílá MIDI data. Využijete jj k 
ovládání externích MIDI zařízení, nebo k 
nahrávání do externího sekvenceru. 

 

MIDI IN konektor 
Tento konektor přijímá MIDI data. Využijete jej při 
hraní na KRONOS z jiného MIDI zařízení, nebo z 
externího sekvenceru. 

 
7. S/P DIF IN & OUT 

 

 
 

Tyto jacky jsou vybaveny 24-bit, 48kHz optickým S/P 
DIF vstupem a výstupem, takže můžete připojit audio 
systém, počítač, digitální mix, apod. 
Optický S/P DIF je někdy nazýván TOSLINK 
a formálně se nazývá (nedýchat!) IEC60958, EIAJ 
CP-1201. Musíte použít optické kabely, uzpůsobené 
pro digitální audio. 
Kdykoliv používáte digitální audio zapojení, zajistěte, 
aby veškerá připojená zařízení byla nastavena na 
jedno jediné zařízení Word clock, zapojené jako 
master. 

Word Clock umí KRONOS také využít, na stránce 
Global, díky parametru System Clock. Blíže viz 

“System Clock” na str. 756 v manuálu Parameter 
Guide. 
 

OUT(MAIN) jack 
Tento optický S/P DIF výstup přenáší digitální verzi 
signálu na hlavních L/R výstupech. 
Knob MAIN VOLUME nenastavuje výstupní úroveň na 
S/P DIF. 
 

IN jack 
Tento vstup S/P DIF využijete pro nahrávání, 
samplování a míchání v reálném čase s připravenými 
efekty. Můžete jej využít současně s analogovým i USB 
audio vstupem, je-li potřeba. 

 
 

8. Pedály 
 

 
 
DAMPER jack 
Damper pedál – známý také jako sustain pedál – 
můžete zapojit buď jako standardní nožní spínač, 
nebo speciální half-damper pedál Korg, volitelný DS-
1H. 
DS-1H je plynulý pedál, upravený zvláště pro damper 
ovládání pianového stylu hry, který vypadá i funguje 
jako sustain pedál u akustického piana. Umožňuje 
jemnější damper ovládání než jednoduchý spínač; čím 
více jej stisknete, tím více se zvuk prodlouží. Blíže viz 
“Half- Damper Pedal and Release Time” na str. 40 v 
manuálu Parameter Guide. 
Můžete také zapojit jednoduchý nožní spínač, který 
bude fungovat jako standardní on/off damper pedál. 
Abyste měli jistotu, že pedál funguje správně, 
nastavte polaritu (viz “Damper Polarity” na str. 781 
Parameter Guide) a half-damper citlivost (viz “Half 
Damper Calibration” na str. 806 Parameter Guide). 
 

ASSIGNABLE SWITCH jack 
Umožňuje zapojit jednoduchý on/off nožní spínač, 
např. volitelný Korg PS-1. Nožní spínač může 
provádět širokou škálu funkcí, např. modulaci zvuků a 
efektů, tap tempo, start/stop sekvenceru, atd. 
Funkce přepínače se nastavuje v globálním režimu (v 
záložce Controllers tab na stránce 
Controllers/Scales), takže funguje pokaždé stejně 
nehledě na právě používaný program, kombinaci 
nebo Song. Více informací viz “Nastavení 
programovatelného spínače a pedálu” na str. 171. 
 

ASSIGNABLE PEDAL jack 
Umožňuje zapojit plynulý kontroler pedálu, jako je 
Korg EXP-2 nebo Korg XVP-10 EXP/VOL a využít jej 
jako přiřaditelný kontroler k modulaci. 
Stejně jako ASSIGNABLE SWITCH, také funkce 
pedálu se nastavují v režimu Global. Více informací 
viz “Nastavení programovatelného spínače a pedálu” 
na str. 171. 
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Úvod do KRONOS 
 

 

 
 

Uživatelské rozhraní TouchView 
 

Jméno režimu Číslo a jméno stránky k: box Jméno stránky i: Tlačítko menu  
 
 

a: Aktuální stránka 
 

b: Tlačítko Category 
 

c: Popup tlačítko 

 
d: Edit cell 

 
 
 
 
 

 
 
 

e: Knob 

 
 
 

f: Slider 

 
 

g: Záložka stránky 

 
h: Záložka stránky skupiny 

 

 
KRONOS využívá TouchView dotykový grafický displej 
Korg. Dotykem objektů na LCD obrazovce volíte 
stránky, nastavíte hodnoty parametrů, pohnete 
sliderem či knobem, zadáváte text, propojíte virtuální 
kablíky a mnohé další. 

 
a: Current page 

Pin 
Řada menu má nahoře vlevo “sponku”. 
Určuje, co se stane po zvolení hodnoty. 
Dotykem sponky ji otevřete (hodnota 
nezamčená) a uzavřete (hodnota 
uzamčená). 

 
Pin 

 
Jméno režimu 

 
Číslo a jméno stránky 

 
Jméno stránky 

 
Tlačítko menu  

Je-li zavřená (hodnota nezamčená), menu zůstane 
zobrazeno o po zvolení hodnoty parametru. Chcete-li 
menu zavřít, stačí odemknout sponku, nebo stisknout 
EXIT. 
Je-li odemčená (otevřená), menu se zavře hned po 
zadání hodnoty parametru, nebo po dotyku obrazovky 
kdekoliv mimo menu. 

Zleva nahoře na displeji vidíte aktuální režim, číslo a 
jméno skupiny na stránce a také jméno jednotlivých 
stránek. 

 
b: Tlačítko Category 

 
Tlačítko Category 

 

 
 
 

Stiskem tohoto tlačítka vyjede menu, kde můžete 
volit programy, kombinace nebo GE, organizované 
podle kategorie. 
Více informací, viz “Záložky a jejich menu” níže. 

 
c: Tlačítko Popup a menu 

 

Když stisknete toto tlačítko, objeví se menu, kde je 
výpis možností. V určitých případech jde o hodnoty 
parametrů. V ostatních může jít o výpis položek, např. 
Multisamplů nebo FX Presetů. 
Chcete-li zadat hodnotu parametru, dotkněte se 
požadované hodnoty. 
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Pozn.: V určitých případech, jako když je parametr 
přiřazen funkci Tone Adjust, nemusí mít pin žádný vliv. 
 

Menu na záložkách 
Některá vyjetá okna obsahují velký počet položek, 
jsou proto rozděleny do skupin. Tyto skupiny 
reprezentují záložky po levé ruce na obrazovce. Jsou 
to: 
• Bank/Program Select and Bank/Combination Select: 

Volí programy nebo kombinace v bance 
• Multisample Select: Volí multisample pro oscilátor 

programu podle kategorie 
• Wave Sequence Select a Drum Kit Select: volí 

Wave sekvence nebo bicí sadu pro oscilátory 
Programu v bance 

• Effect Select: Volí efekty podle kategorie 
• Volí user Sample pro user Multisample 
• Select a KARMA GE 
Chcete-li zavřít nabídku, stiskněte OK nebo Cancel. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Čelní a zadní panely Uživatelské rozhraní TouchView 
 

 

 
Jezdec 
Je-li seznam příliš dlouhý, abyste měli k dispozici 
všechny položky, nabízí okno rolovacího jezdce. 
Chcete-li stránkovat, stačí se dotknout na ploše 
dráhy jezdce před ním nebo za ním, nebo posunout 
jezdce prstem. 

 
Stiskem rolujete vpravo nebo vlevo. 

Ačkoliv může mít každá stránka vlastní menu příkazů, 
menu jsou v maximální míře standardizovaná. Např. 
WRITE je zpravidla první položkou menu v režimech 
Program, Combination, Set List i Global. 
 

Menu zkratky: ENTER + numerická klávesa 
Zkratkou získáte přístup ke kterékoliv z prvních desíti 
položek menu: 
1. Podržte klávesu ENTER. 

 
 

 
Stiskněte a přetáhněte vlevo/vpravo, 
rolujete na požadovanou pozici. 

 
 

d: Edit cell 

 
 
 
Stiskem přejdete na 
odpovídající místo. 

2. Stiskem (0-9) na numerické klávesnici zvolíte 
požadovaný příkaz menu, počínaje od 0. 

Např. stiskem 0 zvolíte první příkaz v menu, stiskem 
1 druhý, atd. 

Dotknete-li se parametru na displeji, parametr nebo 
jeho hodnota se obvykle vyznačí (zobrazí inverzní 
barvou). Pole nazýváme editovaná buňka a 

vyznačenou hodnotu můžete změnit. 
Hodnotu parametru editované buňky můžete upravit 
pomocí kontrolerů VALUE. Někdy také můžete využít 
vyjetou nabídku, dle popisu níže. 
Popř. můžete hodnotu editovat dotykem buňky a 
přetažením prstu nahoru a dolů. (Některé parametry 
tuto editační metodu nepodporují). Jestliže ruka 
překrývá hodnotu parametru na obrazovce, přetáhněte 
prst doleva či doprava, než začnete editovat; dokud 
nezvednete prst z obrazovky, zůstává parametr stále 
zvolený. 
Pokud potřebujete parametry, které akceptují číslo 
noty nebo dynamiku, podržte ENTER a zahrajte notu 
na klaviatuře, tím zadáte číslo noty nebo hodnotu 
dynamiky. 

 
 

e & f: Slidery, knoby a stupnice 
na obrazovce 

 

Chcete-li na obrazovce upravit slider nebo knob, stačí 
se jej dotknout a přetažením změnit jeho hodnotu. 
Knoby lze obecně otáčet jak posunem nahoru/dolů, 
tak vpravo/vlevo. 
Popř. se nejprve dotkněte slideru či knobu, a hodnotu 
upravte pomocí VALUE. 
Stupnice na obrazovce udávají audio úrovně 
programových oscilátorů (na stránce Control Surface), 
kombinací timbrálů, stop songů, insertních efektů a 
hlavního výstupu. 

 
g & h: Záložky skupiny stránek a 
záložky stránek 

 

Na dolní řadě záložek zvolíte skupinu stránek a pak v 
horní řadě záložek zvolíte stránku. V horní části 
obrazovky vidíte jméno aktuální stránky a skupinu, viz 
“a: Aktuální stránka” na str. 10. 

 
i: Tlačítko menu stránky 

 

Stiskem tlačítka vyjede nabídka příkazů. Dostupné 
příkazy závisí na aktuální stránce. Chcete-li zvolit 
příkaz, stačí se jej dotknout. 
Menu stránky se zavře, když se dotknete LCD 
obrazovky mimo menu, nebo když stisknete tlačítko 
EXIT. 

Pokud příkaz menu pouze přepíná on a off (např. 
Exclusive Solo), provedete tím příkaz. Jestliže příkaz 
vyvolá dialog, tento dialog se objeví na LCD a 
pokračujete, jakoby jste příkaz zvolili dotykem prstu. 
 

Dialogový box 
Řada příkazů menu používá dialogové boxy pro další 
nastavení. Zobrazený dialogový box závisí na 
aktuálně zvoleném příkazu nabídky. 
Chcete-li potvrdit dialogový box, stiskněte tlačítko OK. 
Stiskem Cancel ukončíte operaci beze změny. 
Stiskem OK nebo Cancel se dialog zavře. 
 

Textové tlačítko 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tlačítko Cancel  Tlačítko OK 

 

Textové tlačítko 
Stiskem tlačítka se objeví klávesnice, na které můžete 
změnit jméno programu, kombinace, songu, Wave 
sekvence, bicí sady, apod. Více informací, viz 
“Pojmenování” na str. 193. 
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Úvod do KRONOS 
 

 

 
 

Další objekty 
 

j: Radiová tlačítka 
Stiskem radiového tlačítka zvolíte hodnotu ze dvou 
a více možností. 

 

k: Check box 
Kdykoliv označíte tento box, přepne se jeho barva na 
aktivní (červenou) a neaktivní stav. 
Parametr je aktivní, pokud je označen a neaktivní je 
bez označení. 

 

 
j: Radiová tlačítka 

 
 

 
 
 
 

k: Check box 

 
 
 
 
 
 

Patch Panel 
MS-20EX a MOD-7 používají ke směrování audio a 
řídících signálů patch panely na obrazovce. 
Chcete-li propojit dvě místa patch kabely: 
Dotkněte se jednoho z obou jacků (in/out), a 

přetáhněte jej prstem po obrazovce do 
druhého jacku. 

Pod prstem se tvoří žlutá linka, která se po 
dokončení propojení jacků změní na virtuální kablík. 
Chcete-li propojení patch kabely zrušit: 
• Dotkněte se vstupního jacku a vytáhněte kablík z 
jacku. 

Vybrané spojení bude zrušeno. 
 

Stránka Program Play Overview/Jump 
Hlavní stránka Program v režimu Program nabízí 
interaktivní přehled nejdůležitějších parametrů, jako 
jsou oscilátory, filtry, obálky, LFO a další. Dotykem 
některé oblasti přejdete na odpovídající stránku 
editace. 

 

CX-3 Táhla 
Táhla CX-3 můžete editovat stejně jako jiné 
kontrolery, a posouvat je prstem jeden po druhém. 
Je zde také speciální funkce, která umožňuje křivku 
poloh všech táhel najednou. Chcete-li tuto funkci 
použít, zadejte značku Drag Across Drawbars vpravo 

dole, na stránce P: “5-2: Drawbars. Pak posunem 
prstem vytvarujte horizontální křivku poloh táhel. 

 

Přepínače 
Tento typ tlačítka mění funkci nebo přepíná stav on/off 
při každém stisku. 

Tlačítko Play/Mute v režimu Sequencer:   

Tlačítka Solo On/Off v režimu Sequencer:   

Tlačítka Effects On/Off:  
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Základní informace 

Základní informace  Režimy KRONOS 

 

 

 

Režimy u KRONOS 
 

KRONOS má velký počet různých vlastností, které 
umožňují hrát a editovat programy a kombinace, 
nahrávat a přehrávat sekvenční data, nahrávat a 
přehrávat samply a správu dat na disku. Největší 
jednotkou, využívanou v organizaci těchto vlastností je 
režim. 
KRONOS má sedm režimů. 

 
Režim Set List 

 

Set Listy usnadňují hraní a organizaci libovolnými 
zvuky, načtenými do KRONOSu, bez ohledu na to, 
zda jde o programy, kombinace či dokonce songy. 
Velká tlačítka na obrazovce usnadňují rychlý a prostý 
výběr zvuků, a nožním spínačem volit číslo programu 
o jedna vyššího a nižšího, bez použití rukou. Pomocí 
nástrojů cut, copy, paste a insert provádět změnu 
pořadí. 
Smooth Sound Transitions (SST) umožňuje přirozeně 
a plynule navazovat zvuky s efekty, snadněji tak měnit 
zvuky při živém hraní. SST je aktivní ve všech 
režimech KRONOS, ale Set Listy vám poskytnou větší 
kontrolu nad přechody. Můžete doladit čas doznívání 
pro každý zvuk, takže (například) jeden zvuk může 
doznít velice rychle, zatímco jiný doznívá pomalu a 
delay se opakuje deset nebo dvacet vteřin. 
Set Listy jsou perfektní pro živé hraní,ale jsou také 
vhodné pro organizaci zvuků obecně. Set List 
můžete např. vytvořit se všemi vašimi oblíbenými 
zvuky String, včetně programů i kombinací. 

 
Režim Program 

 

Programy jsou základní zvuky, kterými umí 
KRONOS hrát. V režimu Program můžete: 
• Výběr a hra programy 
• Editovat Programy 

Můžete provádět podrobná nastavení oscilátorů, 
filtrů, zesilovačů, EG, LFO, efektů, KARMA, 
vektorové syntézy, atd. Specifické parametry se 
mění, podle použité typu syntézy: HD-1, AL-1, CX-3, 
STR-1, MS-20EX, PolysixEX, MOD-7, EP-1, or 
SGX-2. 

• Tvořte si bicí programy pomocí bicích sad 
(vytvořených v režimu Global) 

• Hrát a ovládat KARMA modul 
• Samplujte a resamplujte 

Např. můžete nasamplovat externí audio zdroj při 
poslechu hry funkce KARMA nebo můžete hrát 
Programem a přesamplovat tuto hru. 

 

 
 

Režim Combination 
 

Kombinace jsou sady až 16 programů, kterými 
můžete hrát současně, což umožňuje tvořit 
komplexnější zvuky, než jedním programem. 
V režimu Combination můžete: 
• Výběr a hraní kombinacemi 
• KRONOS můžete využít i jako 16-stopý multitimbrální 
zvukový generátor  
• Editovat kombinace 

Přiřaďte programy každému ze 16-ti Timbrů, každý 
s nezávislou hlasitostí, pan, EQ a klaviaturou 
i zónami dynamiky; nastavte efekty, X–Y control 
a KARMA. 

• Ovládat a hrát až na 4 KARMA moduly 
• Samplovat a přesamplovat 

Např. můžete samplovat externí audio zdroj při 
poslechu hry přes KARMA nebo můžete přesamplovat 
tuto hru s využitím kombinací. 

 
 

Režim Sequencer 
 

Režim Sequencer umožňuje nahrávat, přehrávat a editovat 
MIDI a audio stopy. Můžete: 
• Volit a přehrávat songy 
• Editujte songy 

Přiřaďte programy každému ze 16-ti Timbrálů, 
každý s nezávislou hlasitostí, pan, EQ a klaviaturou 
i zónami dynamiky; nastavením efektů, vektorovou 
syntézou, bicí stopou a KARMA modulem. 

• Nahrávejte až 16 MIDI stop současně 
• Nahrávejte až čtyři ze 16 audio stop současně, 

míchejte s automatizací a importujte WAVE 
soubory. 

• Ovládat a hrát až na 4 KARMA moduly 
• Samplovat a přesamplovat 

Můžete samplovat externí audio vstupní zdroj při 
púřehrávání songu a využít In-Track Samplování 
k automatickému vytváření notových událostí, 
spouštějících samply současně s nahráváním. 
Rovněž můžete přesamplovat celý song a pak 
využít režim Disk k vytvoření Audio CD. 

• KRONOS můžete využít i jako 16-stopý multitimbrální 
zvukový generátor 
• Nahrávejte šablony a přiřaďte je individuálním klávesám, 

pomocí RPPR (Realtime Pattern Play/ Recording) 
• Vytvářejte si patterny vlastních bicích stop 
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Úvod do KRONOS 
 

 

 
 

Režim Sampling 
 

Režim Sampling umožňuje nahrávat a editovat user 
samply a multisamply. Například můžete: 
• Samplovat externí audio zdroj (tedy nahrávat 

samply), včetně samplování přes efekty 
• Editovat nahrané samply, nebo samply, načtené z 

disku; nastavit body smyčky, ořezat, nadělat časové 
řezy, apod. 

• Tvořit a editovat multisamply, které sestávají z 
jednoho či více samplů, rozložených po klaviatuře 

• Rychle konvertovat multisamply do Programů 
• S mechanikou USB CD-R (nutno dokoupit), můžete 

samplovat přímo z audio CD 
• Masivní zvuky vyrobíte pomocí velké interní paměti 

RAM: je-li potřeba, jediný multisample může mít až 6 
hodin doby samplování 

• Načíst několik těchto obřích multisamplů najednou, 
přes User Sample Banky a Virtuální paměť 

 
Režim Global 

 

Režim Global umožňuje provést nastavení celého 
KRONOSu a editovat Wave sekvence či bicí sady. 
Je možné např.: 
• Provést nastavení, které ovlivní celý KRONOS, 

jako jsou hlavní ladění a globální MIDI kanál 
• Nastavit automatické načtení samplu na startu 
• Spravovat aktuálně načtené samply 
• Vytváření uživatelského ladění 
• Tvořit user bicí sady a Wave sekvence pomocí 

samplů z ROM, EXs, User Sample Bank nebo 
v režimu samplování 

• Přejmenovat program, kombinaci a KARMA GE 
kategorie 

• Určit funkci přiřaditelných pedálů a přepínačů 
• Vysílat dumping MIDI System Exclusive dat 

 
Režim Disk 

 

Režim Disk umožňuje ukládat, načítat a spravovat data 
na interní disk a v externí USB 2.0 paměti. Můžete: 

• Uložit a načíst programy, kombinace, songy, samply 
a data globálního nastavení 

• Formátovat disky a media, kopírovat a přejmenovat 
soubory, atd. 

• Načítat samply ve formátu AKAI, SoundFont 2.0, 
AIFF a WAVE, a exportovat RAM samply ve 
formátech AIFF nebo WAVE 

• Exportovat a importovat sekvence do a ze SMF 
(Standard MIDI souborů) 

• Funkci Data Filer využijete k uložení nebo načtení 
MIDI System Exclusive dat 

• S mechanikou USB CD-R (nutno dokoupit), můžete 
vytvářet a přehrávat audio CD 
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Úvod do KRONOS 
 

 

 
 

 

PCM paměť u KRONOS 
 

“PCM” jsou v podstatě “samply”. KRONOS má několik 
typů PCM bank, jak vidíte níže: ROM, EXs, User 
Sample Banky a data režimu Sampling. Více informací 
o obsahu zabudované ROM a EXs sample paměti, viz 
výpis Voice Name List (VNL). 

 

ROM 
KRONOS ROM obsahuje základní multisamply a 
samply, které se načítají vždy a jsou stále k 
dispozici. 

 

EXs 
EXs je zkratka pro EXpansion Samples. Ty lze načítat 
nebo nikoliv, podle potřeby. KRONOS je vybaven 
četnými knihovnami EXs, s několika GB samplů. 

 

User Sample banky 
User Sample banky jsou ty, které si vytvoříte sami, 
nebo je načtete z importovaných Akai či SoundFont 
2.0 knihoven, nebo z WAV či AIFF souborů. 

 

Data režimu Sampling 
Režim Sampling využijete při tvorbě a editaci 
patternů. Když ukládáte data režimu Sampling, jsou 
dostupná v User Sample bance. 

 

Použití samplů pro vlastní zvuky 
Můžete využít kterýkoliv z těchto typů bank, současně 
nebo zvlášť, při tvorbě vlastních zvuků. jednoduše 
nastavíte banku dle potřeby v poli Multisample 
Select, v režimu Program nebo Wave Sequence 
Step, popř. v poli Drumsample Select v režimu Drum 

Kit. Pro více informací viz: 
• Program: “Bank (Multisample)” na str. 57 Parameter 

Guide 
• Wave Sequence: “Bank (Multisample)” na str. 793 

Parameter Guide 
• Drum Kit: “Bank” na str. 798 Parameter Guide 

 
 
Bezeztrátová komprese 
Při načtení EXs dat do RAM, KRONOS využívá 
bezeztrátovou kompresi. Ta nabízí nenáročnou 
redukci velikosti, např. EXs1 využívá 284MB RAM 
pro 313MB dat. 
Všimněte si, že jde o mnohem mírnější redukci, než 
znáte u dramatické redukce u mp3, nebo PCM 
komprese, jakou znáte u některých syntezátorů. Tato 
metoda nabízí jednu velkou výhodu: komprese 
KRONOS je zcela bezeztrátová a nezpůsobuje 
žádnou degradaci audio kvality. 

 
 

Načítání samplů při startu 
 

KRONOS umí načíst oblíbené samply automaticky 
hned na startu. Více informací, viz “Automatické 
načtení sample dat” na str. 174. 

 
 

User samplování kapacity RAM 
 

KRONOS je vybaven předinstalovanou pamětí 3 GB 
RAM. Cca 1 GB této RAM paměti využívá operační 
systém a ROM sample data. Zbytek je sdílený mezi 
samply EXs, User Sample bankami a režimem 
Sampling. 
Tzn. že velikost aktuálně načtených EXs a User 
Sample bank se mění podle využití v režimu 
Sampling. Čím více je místa použito EXs samply, tím 
méně je k dispozici pro RAM samply. 
Využití Virtuální paměti pro EXs a User Sample 
banky obecně umožňuje načíst více samplů 
najednou, ale stejně může zabírat podstatnou část 
RAM. 
Pozn.: Chcete-li zjistit velikost dostupných RAM 
samplů, viz “0–1f: Free Sample Memory/Locations” 
na str. 686 Parameter Guide. 
Více informací, viz “Volná RAM a přibližné časy pro 
samplování” na str. 131. 

 

 

Polyfonie 
 

Většina hardware syntezátorů nabízí jednu pevnou 
metodu syntézy, předem daný počet hlasů a pevný 
počet efektů pro zpracování. KRONOS je jiný, nemá 
fixní metodu syntézy, jeho polyfonie se mění podle 
použitého generátoru, některé generátory nabízí 
přídavné efekty (navýšení 16 běžných efektových 
slotů) a někdy také sdílí výkon zpracování hlasů a 
efektů. 
Tato flexibilita znamená, že systém vám poslouží, 
jakkoliv je potřeba. Jak hrajete různými zvuky z 
různých generátorů, KRONOS jim přiděluje výkon 
zpracování automaticky. 
Na rozdíl od většiny počítačových systémů, KRONOS 
také celkový výkon zpracování monitoruje a redukuje 
celkový počet potřebných hlasů, takže je jisté, že 
nebudou s audio signálem žádné problémy. 

 

 
Normálně byste nemuseli myslet na vše, děje se to 
automaticky. Někdy však může být užitečné vědět, 
jak systém alokuje své zdroje. Stránka Performance 
Meters tyto informace nabízí, najdete je v Perf 
Meters na záložce P0 u režimů Program, 
Combination a Sequencer modes. Více informací viz 
“0-2: Performance Meters” na str. 7 Parameter 
Guide. 
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Základní Operace 
 

Po zapnutí KRONOS můžete provádět základní 
operace, jako výběr režimů a stránek. 

 
1. Výběr režimu 

 

Abyste mohli využít jednotlivé funkce KRONOS, 
musíte nejprve zvolit příslušný režim. 
Stiskem jednoho z tlačítek režimu na čelním panelu 
zvolíte odpovídající režim. To zahrnuje SET LIST, 
COMBI (režim Combination), PROG (režim 
Program), SEQ (režim Sequencer), SAMPLING, 
GLOBAL a DISK. 

 

 
 

 
 

 

2. Výběr stránek 
 

Každý režim má celou řadu parametrů, které jsou 
seskupeny do stránek. Ty jsou dále rozděleny podle 
záložek do devíti skupin. 
1. Zvolte požadovaný režim, dle popisu níže. 

My použijeme pro potřeby vysvětlení režim Program, 
takže stiskněte přepínač PROG. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stránka 

 
Záložka 
stránky 
skupiny 

 
2. Stiskněte záložku na spodní lince (záložky 
stránek skupin). 

V našem příkladu stiskněte záložku Basic/Vector. 
Indikace aktuální stránky nahoře vlevo na LCD 
obrazovce udává “PROGRAM P1: Basic/Vector” a 
stránka skupiny se změní. 
Stisknete-li EXIT, vrátíte se na P0 z jakékoliv stránky. 

Základní Informace Základní operace 
 

 
 
 
 
 

 
Basic Vector záložka 

 

3. Stiskněte záložku v horním řádku (záložky 
stránek) a zvolte stránku. 

V našem příkladu stiskněte záložku Vector Control. 
Indikace aktuální stránky nahoře vlevo na LCD 
obrazovce zůstává stejná, ale nahoře vpravo se 
indikace změní na “Vector Control”. Tím jste zvolili 
stránku Vector Control. 
Pozn.: V určitých případech nemusí být v horní řádce 
žádné záložky. 
 

 
Vector Control záložka 

 
 

3. Editace parametrů 
 

Hodnotu parametru v editované buňce můžete nastavit 
pomocí kontroleru VALUE na čelním panelu, tedy 

VALUE sliderem,   spínači, VALUE kolečkem, 
numerickými klávesami 0–9, a – , ENTER, a (.) 
spínači. 
Popř. můžete hodnotu editovat dotykem buňky a 
přetažením prstu nahoru a dolů. (Některé parametry 
tuto editační metodu nepodporují). 
Tlačítko COMPARE umožňuje přepínat mezi 
editovanou a uloženou verzí zvuku. 
U některých parametrů můžete využít přepínačů 
BANK SELECT a zvolit banku programů, atd., nebo 
tlačítkem vstoupit do vyjetého menu, kde zadáte 
hodnotu the parametru. Někdy stačí podržet ENTER a 
zahrát notu na klaviatuře, protože tím zadáte notu 
nebo dynamiku. 
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Úvod do KRONOS 
 

 

VALUE zadání 
 

VALUE slider 
Využijete, chcete-li provést hrubou změnu 
hodnoty. V režimu Program a Combination, 
tento slider lze využít také pro ovládání zdroje 
a změnu modulace či dynamické modulace. 
(To se týká programu nebo kombinace P0: 
Hrajte se zvoleným “Program Select” nebo 
“Combination Select” (velké znaky v horní 
části LCD)). 

 

/  tlačítka 
Využijete, chcete-li provést drobné změny 
hodnoty. 

 

VALUE kolečko 
Využijete, chcete-li provést hrubou změnu 
hodnoty. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Numerické klávesy 0–9, ENTER, –, (.) 
Využijete, pokud znáte hodnotu, parametru, jakou 
chcete na vstupu. 
V případě zadávání hodnot numerickými tlačítky 0-9, 
zadání potvrdíte stiskem [ENTER]. 
Klávesou – zadáte záporná čísla. Klávesou (.) zadáte 
desetinnou tečku. 
 

BANK I–A…G, U–A…G tlačítka 
 

 

 
 

 

 
Tlačítky BANK I–A…G, U–A…G využijete v režimu 
Program k výběru banky programů a v režimu 
Combination k výběru banky kombinací. V kombinaci 
a v režimu Sequencer, využijete tyto přepínače k 
výběru banky programu, použitého pro příslušný 
timbrál/stopu. 

 

COMPARE Přepínač 
 

 

 
 

 
 

 

Využijete, když chcete porovnat editované hodnoty se 
zvukem programu nebo kombinace v původním tvaru 
(tedy se zvukem, který je zapsán do paměti). 
Při editaci programu nebo kombinace stiskněte tento 
přepínač. LEDka svítí a vyvolá se naposledy zapsané 
nastavení tohoto čísla programu nebo kombinace. 

Jestliže stisknete přepínač COMPARE znovu, LEDka 
zhasne a budete vráceni k nastavení, které jste 
editovali. 
Pokud editujete nastavení, vyvolané stiskem 
přepínače COMPARE (např. to, které je zapsané v 
paměti), LEDka zhasne a není možné se vrátit na 
předchozí editaci dalším stiskem tlačítka COMPARE. 
V režimu Sequencer můžete využít přepínač 
COMPARE a provést porovnání “před a po” ihned po 
nahrávce v reálném čase nebo po krokové nahrávce 
songu, nebo po provedení editace na stopě. 
Např. toho využijete, když nahráváte v reálném 
čase stopu songu. 
1. V reálném čase nahrajte MIDI stopu. (Průchod 1) 
2. Totéž proveďte ještě jednou na stejnou stopu. 

(Průchod 2) 
3. Stiskněte přepínač COMPARE. LEDka svítí 

a vyvolá se Pokus 1. 
4. Stiskněte přepínač COMPARE znovu. LEDka 

zhasne a vyvolá se Průchod 2. 
5. Jestliže v kroku 3 nahrajete další záznam 

v reálném čase, na stejnou stopu (Pokus 3), 
pak bude tento záznam pro funkci Compare 
opět Pokusem 1. 

Jestliže v kroku 4 nahrajete znovu záznam v reálném 
čase, na stejnou stopu (Pokus 3), pak bude tento 
záznam pro funkci Compare opět Pokusem 2. 
Tímto způsobem funkce Compare umožňuje 
vyvolat předchozí nahrávku nebo předchozí stav 
editované události. 
Funkce Compare nefunguje v režimu Global, s 
výjimkou editace samplování, disku, Wave sekvence a 
bicí sady. 
 

Tlačítka okna a vyjeté menu 
Stiskem tlačítka okna vyjede menu a můžete nastavit 
hodnoty parametrů. 
 

Vstup z klaviatury 
Když zadáte číslo noty nebo konkrétní dynamiku jako 
hodnotu parametru, můžete použít klaviaturu a zadat 
nastavení. Podržte ENTER a zahrajte notu, kterou 
chcete zadat jako hodnotu. Na vstupu bude číslo noty 
nebo hodnota dynamiky. 
Pokud je zobrazena stránka Global P5: Drum Kit, 
podržte ENTER a zahrajte notu, tím vyvoláte 
nastavení, přiřazené této notě. (Jestliže zvolený 
parametr očekává zadní hodnoty dynamiky, vloží se 
hodnota dynamiky podle vaší hry). 
V režimu Sampling podržte ENTER a zahrajte notu, 
tím vyvoláte nastavení, přiřazené této notě. 
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Základní Informace Základní operace 
 

 

 
 

4. Výběr a spouštění příkazů z menu 
 

Menu obsahuje příkazy, specifické pro jednotlivé 
stránky, jako je Write (uložení) nebo Copy. Dostupné 
funkce budou záviset na aktuální stránce. 
Např. uživatelské funkce v režimu Program umožňují 
zápis (ukládání) nastavení, provádět jednoduché 
operace edice, jako kopírování mezi oscilátory či 
efekty, “Sync” EG, takže lze editovat dva současně 
apod. 
1. V pravém horním rohu displeje stiskněte 

tlačítko menu. 

Objeví se nabídka příkazů. 
2. Příkaz z menu zvolte stiskem prstu. 

Objeví se dialogový box pro zvolenou nabídku 
příkazů. Označené příkazy se nezobrazí v 
dialogovém boxu; jejich stav se přepne a výpis se 
zavře. Podržíte-li ENTER a stisknete numerickou 
klávesu 0–-9, vstoupíte do dialogového boxu pro 
prvních deset uživatelských funkcí a nemusíte 
procházet nabídku. 
• Pokud chcete zavřít výpis bez výběru příkazu, 

stiskněte displej kdekoliv mimo výpis, nebo 
stiskněte EXIT. 

3. Parametr v dialogu zvolte stiskem prstu a 
pomocí VALUE kontrolerů (např. VALUE 
kolečkem nebo Inc/Dec) zadejte hodnotu. 

Když zvolíte program nebo číslo kombinace v dialogu, 
můžete také použít BANK SELECT a vstoupit do 
banky, namísto VALUE kontrolerů. 
4. Příkaz spustíte stiskem OK. Jestliže se 

rozhodnete zrušit proceduru, stiskněte tlačítko 
Cancel nebo EXIT. 

Dialogový box se zavře. 

 
5. Zápis a ukládání 

 

Po editaci byste měli provedené změny zapsat nebo 
uložit. Např. když jste editovali program, provedené 
změny budou ztraceny, jakmile zvolíte jiný program 
nebo vypnete nástroj. To samé platí pro kombinaci. 
Editované nastavení v režimu Global se zapamatuje 
po celou dobu zapnutí nástroje, ale změny zmizí, 
jakmile jej vypnete. 
Blíže o operaci Write viz následující stránky. 
• Programy: viz “Ukládání editace” na str. 46 
• Kombinace: viz “Ukládání editace” na str. 74 
• Efektové presety: viz “Ukládání efektových presetů” 

na str. 223 
• Globální nastavení: viz “Zápis globálního nastavení” 

na str. 195 
• Wave sekvence: viz “Ukládání Wave sekvencí” na 

str. 185 
• Bicí sady: viz “Ukládání Bicích sad” na str. 189 
• User patterny bicí stopy najdete v “Konverzi patternu 

sekvenceru na pattern bicí stopy” na str. 257 

Presety/User patterny rytmické stopy zůstanou 
uloženy v interní paměti i po vypnutí nástroje. 
Vytvořené patterny v režimu Sequencer můžete 
konvertovat do patternů User rytmické stopy a uložit 
je do interní paměti. 
• User šablony songů: viz “Ukládání vlastních šablon 

songů” na str. 84 
Presety/User šablony songů zůstanou uloženy 
v interní paměti i po vypnutí nástroje. Nastavení stop a 
efektů vytvořeného songu můžete uložit do interní 
paměti příkazem Save Template Song. 

Blíže viz “Zápis do interní paměti” na str. 192 a 
“Ukládání na disky, CD a USB media” na str. 196. 
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Úvod do KRONOS 
 

 

 

Nastavení 
 

 

Za/ vypnutí přístroje. 
 
 

1. Zapojte kabel napájení 
 

1. Vypněte KRONOS vypínačem POWER na 
zadním panelu. 

2. Zapojte přibalený napájecí kabel KRONOS do 
zásuvky. 

3. Druhý konec napájecího kabelu zapojte do 
zásuvky. 

 Jestliže napájecí šňůra používá uzemňovací kolík, 
musíte zapojit uzemnění, než zasunete konektor 
do zásuvky. Chcete-li nástroj odpojit, musíte 
nejprve odpojit konektor, než odpojíte uzemnění. 
Jestliže si nejste s odpojením jisti, kontaktujte 
distributora Korg. 

 Ověřte, že AC zásuvka odpovídá napětí u vašeho 
nástroje. 

 
2. Zapnutí přístroje 

 

1. Stiskem vypínače Power na zadním panelu 
nástroj zapnete. 

2. Zapněte aktivní monitory nebo reproboxy. 
3. Nastavte MAIN VOLUME knob KRONOS 

doprava na příslušnou pozici a nastavte 
hlasitost připojených monitorů nebo stereo 
soupravy. 

 Po vypnutí nástroje musíte vyčkat asi 10s, než jej 
znovu zapnete. 

Tip: Můžete nastavit režim Power On Mode (stránka 

Global P0: Basic Setup), takže se režim a stránka, 
která byla zvolena při vypnutí, objeví zase při zapnutí. 
Blíže viz “Vyvolání naposledy zvoleného režimu a 
stránky při spuštění” na str. 169. 

 
3. Vypnutí přístroje 

 

 Pokud vypnete přístroj, nastavení programů, 
kombinací, atd. se vrátí do svých standardních 
hodnot. Chcete-li zachovat úpravy, musíte je uložit. 
Blíže viz “Ukládání dat”, na str. 191. 

 Podobně i songy a user multisamply či samply 
zmizí, jakmile vypnete nástroj. Pokud chcete použít 
tyto songy, user multisamply a samply, když příště 
zapnete nástroj, musíte je znovu načíst. 

1. Nastavte knob MAIN VOLUME na čelním 
panelu a hlasitost aktivního monitoru či 
stereo zesilovače na minimum. 

2. Vypněte připojené monitory a jiné ozvučení. 
3. Vypínačem Power na zadním panelu KRONOS 

vypněte. 

 Během zápisu dat do interní paměti nikdy 
nevypínejte nástroj. Když probíhá zápis, na displeji 
vidíte “Now writing into internal memory”. 

 Nikdy nevypínejte nástroj, pokud pracuje s medii, 
např. s interním diskem, během nahrávání nebo 
přehrávání audio stop, nebo samplování na disk. 
Vypnutí během práce s diskem, by mohlo způsobit, 
že medium již nebude použitelné. LEDka DISK 
informuje o přístupu systému k internímu disku. 

 
 

Auto Power-Off 
 

KRONOS lze nastavit, aby se automaticky vypnul, 
pokud není systém po určitou dobu aktivní. “Aktivita” 
zahrnuje použití displeje TouchView a většinu 
kontrolerů na předním panelu, hraní zvuky, vysílání a 
nebo přijímání MIDI, práce s lokálními či ftp disky, 
apod. Nezahrnuje použití knobů MASTER VOLUME 
nebo AUDIO INPUT, a tlačítek MIC/LINE. 

 Jakmile nástroj vypnete, veškerá neuložená 
nastavení budou ztracena. Ověřte, že máte dost 
místa dříve, než spustíte uložení důležitých dat. 

Můžete určovat dobu, než se systém vypne, nebo 
funkci Auto Power-off úplně deaktivovat. Provedete to 
takto: 
1. Přejděte na stránku Global P0: Basic Setup. 
2. V menu zvolte příkaz Auto Power Off Setting…. 

Objeví se dialogový box. 
 

 
 

3. Stiskem tlačítka “Auto Power-off”vyjede menu, 
kde zvolíte dobu, po které se nástroj sám vypne. 
Jestliže chcete, aby nástroj zůstal stále zapnutý, 
nastavte zde Disabled. 

4 hodiny jsou standardní. 
Tento dialogový box lze také vyjet ze dvou varování, 
souvisejících s funkcí Auto Power-Off, popsaných níže. 

 

Změna nastavení Auto power-off na startu 
Je-li Auto Power-off neaktivní, dialogový box, určující 
dobu automatického vypnutí se objeví hned po startu. 
Vyjeté okno se automaticky uzavře (po cca dvou 
sekundách) Ikona hodin vyznačuje, kolik času zbývá 
do konce. Když se ikony dotknete, odpočet se 
pozastaví (s červeným “X”) a dialogový box zůstane 
otevřený. Chcete-li dialogový box zavřít, stiskněte 
tlačítko Change Setting nebo OK, popř. jednoduše 
vyčkejte, až odpočet skončí. 
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Nastavení Zapojení 
 

 

 

 
 

1. Chcete-li změnit nastavení Auto power-off, 
stisknete tlačítko Change Setting. 

Objeví se dialogový box Auto Power-Off Setting, 

hned po výběru příkazu v menu Global, popsaného 
výše. 

 

Varovná zpráva funkce Auto power-off 
Jakmile uběhne zadaná doba bez akce u KRONOS, 
objeví se upozornění, že funkce Auto power-off vypne 
nástroj. 

 

Chcete-li nadále používat systém, stisknete klávesu, 
tlačítko nebo displej. Funkce Auto power-off se 
resetuje. Jakmile proběhne tatáž doba znovu, objeví 
se opět stejná zpráva. Můžete také použít tlačítko 
Change Setting, kterým vyjede dialog Auto Power-Off 
Setting, popsaný výše. 
 

Starší modely nemusí podporovat funkci Auto 
Power-Off 
U KRONOS modelů, které nepodporují funkci Auto 
Power-Off, se příkazy menu a související dialogy 
neobjeví. 

 

 
 

 

 

 

Zapojení 
 

 Zapojení musíte provádět ve vypnutém stavu. 
Pamatujte, že nešetrná operace může zničit audio 
systém nebo poškodit nástroj. 

 
1. Zapojení analogového audio vstupu 

 

Jak zapojit KRONOS do analogového komba nebo 
mixu. 

 Pokud jste zapojili stereo audio kombo, dejte 
pozor na příliš vysokou hlasitost, která může váš 
audio systém zničit. Snažte se o přiměřenou 
hlasitost. 

 

AUDIO OUTPUT (MAIN) L/MONO a R 
Jedná se o hlavní výstupy, ovládané nastavením Bus 
Select na L/R. Všechny zvuky z výroby využívají tyto 

výstupy a také všechny Master a Total efekty jsou 
sem vždy nasměrovány. 
Všechny analogové výstupy KRONOS využívají 1/4” 
symetrické jacky TRS. Nejlepší výsledek získáte se 
symetrickým zapojením audio systému. 
1. Zapojte výstupy AUDIO OUTPUT (MAIN) L/MONO 
a R do vstupů mixu nebo aktivních monitorů. 

Jestliže hrajete na KRONOS ve stereo, použijte oba 
jacky, L/ MONO i R. Jestliže využíváte KRONOS v 
mono, použijte jen (MAIN) L/ MONO jack. 
2. Knobem MAIN VOLUME nastavte hlasitost. 

Knob MAIN VOLUME má vliv jen na hlavní stereo 
výstupy a sluchátka, nikoliv na jednotlivé výstupy, S/P 
DIF nebo USB výstup. 

 

AUDIO OUTPUT (INDIVIDUAL) 1...4 
Jde o 4 přídavné analogové výstupy, které můžete 
využít jako individuální mono výstupy, stereo páry, 
nebo v jiné kombinaci těchto dvou. Téměř libovolný 
zdroj signálu můžete nasměrovat do těchto výstupů, 
včetně: 
• Každého tónu bicí sady 
• Výstupy inzertních efektů 
• Individuální programy v kombinaci nebo songu 

(popř. součet oscilátorů programů v režimu 
Program) 

 

 
• Audio stopy 
• Audio vstupy 
Můžete je využít odděleně nebo seskupit zvuky pro 
nahrávání, popř. tvořit komplexní nastavení pro živou 
hru. 
1. Zapojte (INDIVIDUAL) 1...4 výstupy do komba 

nebo vstupů mixu. 
2. Pomocí parametrů Bus Select pošlete 

požadovaný zvuk, audio stopy, vstupy, nebo 
efekty do jednotlivých výstupů, buď jako 
mono (1...4) nebo stereo (1/2, 3/4) signály. 

Jestliže prochází signál jedním či více inzertními 
efekty, je výstup nastaven na poslední IFX v řetězci, 
pomocí parametrů Bus Select na stránce P8-5 Insert 

FX. 
Pokud program, timbrál nebo stopa neprochází 
žádným inzertním efektem, je výstup nastaven 
parametry Bus Select na stránce P8-1 nebo 8-2 

Routing. 
Chcete-li přiřadit audio vstupy přímo do výstupů, využijte 
k tomu parametry Bus Select na stránce P0– Audio Input 

(Sampling) 
V režimu Global nastavení Audio stránky L/R Bus 
Indiv. Assign umožňuje zrcadlit MAIN stereo L/R 
výstup na kterýkoliv pár jednotlivých výstupů. Toho 
můžete využít k vytvoření svého vlastního nastavení 
monitoringu živě i ve studiu. Blíže viz “L/R Bus Indiv. 
Assign (Assign to L/R a Indiv.Out)” na str. 761 v 
Parameter Guide. 
Pozn.: Knob MAIN VOLUME nemá vliv na hlasitost 
jednotlivých výstupů. 
 

Sluchátka 
1. Jestliže používáte sluchátka, zapojte je do jacku 

sluchátek u KRONOS. 
2. Sliderem VOLUME nastavte hlasitost zvuku ve 

sluchátkách. Ve sluchátkách u KRONOS je 
stejný zvuk jako jde do jacků (MAIN) L/MONO a 
R. 

Tip: Chcete-li monitorovat signály na jednotlivých 

výstupech, použijte externí mix. 
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Úvod do KRONOS  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Zapojení analogového audio vstupu 
 

Do KRONOS můžete načítat i externí analogové 
audio zdroje, chcete-li samplovat, nahrávat, či 
zpracovat signál interními efekty. 

 

AUDIO INPUT 1, 2 
Tyto dva vstupy používají 1/4” TRS symetrické jacky 
a obsahují předzesilovač s nastavitelným gainem. 
Chcete-li nastavit audio vstupy: 
1. Zapojení mikrofonů nebo výstupních jacků 

externího audio zdroje do jacků INPUT 1 a 2. 
2. Nastavte přepínač MIC/LINE podle zařízení, do 

kterého jsou zapojeny a pomocí knobu LEVEL 
nastavte gain. 

Zvolte LINE (stisknuto), pokud jste zapojili mix, 
počítač, audio systém, signálový procesor, nebo jiný 
syntezátor. Nejlepší výsledky získáte se symetrickým, 
linkovým zapojením. 
Pozn.: Kytary s aktivními snímači můžete zapojit 

přímo. Kytaru s pasivními snímači (která nemá vlastní 
předzesilovač) můžete použít na vstupech 1 a 2, ale 
impedance se bude lišit a způsobí změnu zvuku a 
redukci hlasitosti. Nejvhodnější je připojit kytaru do 
předzesilovače nebo efektové jednotky, při připojením 
do nástroje. 

Volbu MIC (nestisknuto) využijete pouze pro připojení 
mikrofonu. Nezapomeňte, že některé mikrofony - 
např. kondenzátorové, mohou vyžadovat externí 
phantomové napájení, které KRONOS nedodává. 
3. Nastavte výstupní úroveň zapojeného 

externího zařízení. 
4. Po zapnutí přístroje nastavte na stránce 

Sampling/ Audio In hlasitost, pan, směrování 
sběrnice a send level pro vstupy podle potřeby. 

Více informací viz “0-8: Audio Input/Sampling” na str. 
14 v Parameter Guide. 

 
 

3. Digitální Audio In/Out zapojení 
 

Digitální audio výstup 
Hlavní stereo výstup KRONOS lze vysílat digitálně do 
audio systému, digitálního mixu, či jiného zařízení, 
které pracuje se samplovací frekvencí 48kHz. 
• K připojení S/P DIF OUT (MAIN) jacku do optického 

digitálního vstupního jacku zařízení použijte optický 
kabel. 

Bude zde stejný zvuk jako u jacků AUDIO 
OUTPUT (MAIN) L/MONO a R. 
Pozn.: Knob MAIN VOLUME nemá vliv na hlasitost 
digitálního výstupu. 
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Nastavení Zapojení 
 

 

 
Digitální audio vstup 
Digitální výstup S/P DIF zařízení, na frekvenci 48kHz, 
např. signál audio systému nebo digitálního mixu 
můžete nahrávat i samplovat. Můžete také směrovat 
vstup přímo do KRONOS výstupů, nebo přes interní 
efekty. 

2. Po zapnutí využijete stránku Global P2: “Foot 
Pedal Assign” a přiřaďte funkci, ovládanou 
nožním pedálem. 

Blíže viz “Foot Pedal Assign” na str. 781 v manuálu 
Parameter Guide. 

1. Optický kabel použijte k propojení externího 
optického digitálního výstupu DAT, či 
jiného zařízení, do S/P DIF IN jacku 
KRONOS. 

2. Nastavte System Clock na stránce Global 
P0: Basic Setup) na S/P DIF. 

3. Po zapnutí přístroje nastavte na stránce 
Sampling/ Audio In hlasitost, pan, směrování 
sběrnice a send level pro vstupy podle potřeby. 

Více informací viz “0-8: Audio Input/Sampling” na str. 
14 v Parameter Guide. 
S/P DIF vstupy můžete využít současně s 
analogovým i USB vstupem. 

 
4. Připojení pedálu a spínače 

 

Zapojení damper pedálu 
Pedál damper (dusítko) je také nazýván sustain. 
Chová se podobně jako stejnojmenný pedál u 
akustického klavíru; když ho podržíte, tóny budou znít i 
poté, co sundáte prsty z klaviatury. 
1. Zapojte volitelný DS-1H damper pedál do jacku 

DAMPER. Pokud jste zapojili DS-1H, získáte half-
damper efekty. 

Po zapnutí přístroje: 
2. Jděte na stránku Global P2: Controllers/Scales a 

parametrem Damper Polarity nastavte polaritu 
damper. 

3. Vstupte na stránku Global P0 a příkazem Half 
Damper Calibration v menu nastavte citlivost 
dle potřeby. 

Blíže viz “Damper Pedal (Sustain)” na str. 31 a 
"Damper Polarity" na str. 781 v manuálu 
Parameter Guide. 

5. Zapojení USB zařízení 
 

KRONOS podporuje vysokorychlostní USB 2.0 pro 
zapojení paměťových zařízení, jako jsou harddisky, 
flash disky a CD-R/RW mechaniky a class-compliant 
USB MIDI kontrolery. 
 

USB paměťové zařízení 
Můžete uložit a načítat samply, zvuky, sekvence a 
další data do a z USB 2.0 zařízení, pro zálohování, 
vysílání do počítače, apod. 
Stopy HDR musíte přehrávat a nahrávat na/z 
interního disku. Můžete je ovšem také zálohovat na 
USB zařízení. 
Maximální podporovaná kapacita závisí na formátu 
USB zařízení. S formátem FAT16, je maximální 
kapacita 4GB, s FAT32 je maximum 2TB (2000GB). 
1. USB kabelem propojte externí USB zařízení do 

jednoho z USB A portů u KRONOSu. 

Standardní USB kabely mají různé konektory na 
každém konci. Zapojte plochý, obdélníkový konektor 
do KRONOSu a čtvercový do externího USB zařízení. 
Pozn.: Jestliže zařízení, které připojujete 

nepodporuje připojení za chodu, proveďte zapojení 
ve vypnutém stavu a pak zařízení zapněte. 
2. Vyčkejte několik sekund, až bude zařízení detekováno. 
3. Na obrazovce Media Select v režimu Disk 

zkontrolujte zapojení. 

Více informací viz “Načítání, ukládání dat a vytvoření 
CD” na str. 191. 

 

Zapojení nožního spínače 
Můžete použít zapojený spínač k provádění 
funkcí, jako je ovládání sostenuta, za/vypínání 
soft pedálu, KARMA modulu, k výběru programů, 
kombinací, nebo Set Listů, spouštění/zastavení 
sekvenceru a k ovládání tap tempa. 
1. Zapojte nožní spínač, např. volitelný PS-1, 

do jacku ASSIGNABLE SWITCH. 
2. Po zapnutí využijete stránku Global P2: 
“Foot Switch Assign” a “Foot Switch Polarity” 
přiřadíte funkci, ovládanou nožním spínačem 
a k zadání polarity.Více informací viz “2-1a: Foot 

Switch & Pedal/Damper” na str. 781 Parameter 
Guide. 

 

Zapojení jiného pedálu 
Můžete použít zapojený nožní pedál k ovládání 
hlasitosti, modulaci nebo jiné funkce. 
1. Zapojte volitelný XVP-10 nebo EXP-2 do 

jacků ASSIGNABLE PEDAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USB MIDI kontrolery 
Class-compliant USB MIDI kontrolery můžete zapojit 
přímo do KRONOS, a využít je stejně, jako 
kontrolery, zapojené do 5-pin MIDI jacků. Provedete 
to takto: 
1. USB kabelem propojte externí USB MIDI zařízení 

do jednoho z USB A portů u KRONOSu. 

 
 
 
 
 
 
 

23 



Úvod do KRONOS 
 

 

 
Je-li kontroler nastaven na jiný MIDI kanál, než Global 
MIDI kanál KRONOS, využijete jej pro hraní jiným 
zvukem, než na lokální klaviaturu, v kombinacích 
nebo pro songy, s nastavením timbrálů či MIDI stop. 
Můžete také hrát na pady akordy, s využitím Korg 
USB MIDI kontrolerů, vybavených bicími pady, včetně: 
• nanoPAD a nanoPAD2 
• microKONTROL 
• padKONTROL 
• KONTROL49 
Jakmile zapojíte tyto kontrolery, KRONOS 
automaticky určí MIDI přiřazení padů 1-8 kontroleru, 
a namapuje je přímo na pady KRONOS. 
Blíže viz “USB MIDI kontrolery” na str. 1132 
Parameter Guide. 

 

Podpora USB alfanumerické klávesnice 
Kdekoliv, kam můžete vložit text, nyní můžete využít 
připojenou USB alfanumerickou klávesnici, jako 
alternativu k dotykové verzi. Doporučujeme klávesnici 
se standardním US rozložením “IBM PC” QWERTY. 

 

Zapojení za chodu 
KRONOS podporuje zapojení USB za chodu. To 
znamená, že můžete zapojit nebo odpojit USB kabel, 
když jsou zařízení zapnutá. 
Pozn.: Abyste mohli zařízení zapojit za chodu, pak 

USB zařízení, které připojujete, musí rovněž 
podporovat tuto možnost. 

 

8 USB zařízení maximálně 
KRONOS má dva nezávislé USB 2.0 porty a dokáže 
ovládat až 8 USB zařízení současně. Nezáleží na 
tom, jak jsou tato zařízení zapojena; dokonce i když 
použijete huby či jiné porty, maximálně jich může být 
8. 

 

Napájení přes USB 
Některá USB zařízení jsou napájena z USB 
konektoru. Taková zařízení nazýváme “sběrnicí 
napájená” a KRONOS je podporuje. 
Ostatní USB zařízení ale mohou požadovat zvláštní 
napájení, kromě USB zapojení; v tom případě pro něj 
budete potřebovat použít příslušný zdroj napájení. 
Platí ovšem omezení pro celkovou kapacitu odběru 
připojených USB zařízení, což udává specifikace USB. 
Jestliže celková spotřeba připojených zařízení překročí 
tento limit, KRONOS je nemusí správně rozeznat. 
Pokud se tak stane, objeví se chybová zpráva “USB 
Hub Power Exceeded!”. 
Abyste předešli tomuto problému, když zapojíte více 
než jedno USB zařízení, použijte samostatně 
napájený USB hub v tomto režimu. Blíže o zapojení a 
nastavení hubu, viz jeho dokumentaci. 
Blíže o spotřebě elektrického proudu specifického 
USB zařízení, nahlédněte do jeho manuálu. 

 

6. MIDI zapojení zařízení a počítače 
 

Připojení do MIDI zařízení 
Klaviaturu, kontrolery, sekvencer, apod. KRONOS 
může využít k ovládání externího MIDI zvukového 
generátoru. Naopak, jiný MIDI keyboard nebo 
sekvencer může ovládat zvukový generátor 
KRONOSu a vyrobit tak zvuk. 
• MIDI kabely připojte MIDI konektory KRONOS do 

MIDI konektorů externího zařízení. 
Blíže viz “Connecting MIDI devices & computers” na str. 
1131 Parameter Guide. 
 

Připojení k počítači přes MIDI 
V souvislosti s MIDI software v počítači, můžete použít 
KRONOS jako MIDI kontroler a nechat KRONOS 
sekvencer přehrávat MIDI data. Můžete také hrát 
zvuky KRONOS z počítače. Provedete to takto: 
• MIDI převodník připojíte MIDI konektory KRONOS do 
MIDI konektorů externího zařízení. 
Blíže viz “Connecting MIDI devices & computers” na str. 
1131 Parameter Guide. 
Pozn.: Některé USB-MIDI převodníky nezvládají 
vysílání i přijímání MIDI SysEx zpráv KRONOS. 

 
 

7. Zapojení do počítače přes USB 
 

Vysokorychlostní USB B port KRONOS umožňuje 
připojit Mac nebo Windows PC, pro vysílání a přijímání 
MIDI a audio, nebo k připojení do SW editoru v 
počítači. 
Provedete to takto: 
1. Nainstalujte Korg USB MIDI ovladač z 

přibaleného Accessory DVD 3, nebo stažený z 
webové stránky Korg. 

Na Accessory disku 3 jsou instalátory umístěny v 
následujících adresářích. Kliknutím 2x na instalátor 
ovladače spustíte instalaci. 
Windows: Složka Windows/DrvTools/DrvTools_e.exe 
Mac OSX: Složka Mac/KORG USB-MIDI 

Driver/KORG MIDI-Driver.pkg 
2. Sledujte instrukce na obrazovce a 

dokončete instalační proces 

U Windows i Mac OSX využívá KRONOS 
standardní, připravené USB audio ovladače, takže 
žádná další instalace pro audio již není nutná. 
3. Zapněte KRONOS. 
4. Zapojte USB B port KRONOSu do jednoho z 

USB portů v počítači. 

Je-li KRONOS zapojený, počítač jej detekuje jako USB 
MIDI zařízení a USB Audio zařízení. Blíže o nastavení 
a použití KRONOS Editoru/ Plug-In Editoru, viz 
“KRONOS Editor/Plug-In Editor Manual” (PDF). 
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Software 
Nejnovější verzi ovladačů Korg a Editoru/ Plug-In 
Editoru si můžete stáhnout z webové stránky Korg 
(http://www.korg.com/kronos). 

 

Než začnete 
Autorská práva na veškerý software, přiložený 
k tomuto produktu vlastní Korg Inc. 
Licenční smlouva pro software je přiložena zvlášť. Je 
vaší povinností si tuto Licenční smlouvu přečíst, než si 
nainstalujete software. Instalací software totiž dáváte 
najevo svůj souhlas s Licenční smlouvou. 

 

Požadavky na systém (Windows): 
Počítač: Nutný USB port (doporučujeme USB řídící 
kontroler od společnosti Intel). 
Operační systém: Veškeré edice Microsoft Windows 
Vista, Microsoft Windows 7 a Microsoft Windows 8 

 

Požadavky na systém Macintoshe 
Počítač: Nutný USB port 
Operační systém: Mac OSX 10.6.4 nebo novější 

Nastavení Zapojení 
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Úvod do KRONOS 
 

 

Informace k Update 
 

 

Nové funkce sw verze 3.0 
 

KRONOS (2014) je vybaven předinstalovaným 
KRONOS software v. 3.0; přičemž všechny 
předchozí modely KRONOS lze upgradovat na tuto 
verzi. 
KRONOS software v. 3.0 je hlavní upgrade, který 
nabízí SGX-2, systémový gestový vstup z dotykové 
obrazovky, větší fonty na obrazovce, schopnost 
editovat Programy v souvislosti s kombinacemi a 
songy, 12 vintage efektů a řadu vylepšení Set Listů. 
Novou vlastností je také funkce Find, pro vyhledávání 
programů a kombinací podle jména, stupnice audio 
úrovní pro oscilátory, timbrály, stopy a efekty, 
vylepšenou podporu pro ladění jiná než temperované, 
a podporu editace textu s USB alfanumerickou 
klávesnicí. V neposlední řadě, jestliže zvuk vyžaduje 
samply, které nejsou aktuálně načtené, můžete nyní 
načíst tyto samply v jediném kroku. Kromě těchto 
nových vlastností, update zahrnuje různá vylepšení a 
rozlišení pro specifické účely. 
Pokud používáte starší verzi, můžete si zdarma 
stáhnout nejnovější software z webové stránky Korg 
(http://www.korg.com/kronos). 

 
SGX-2 

 

Update na SGX-1 je mnohem významnější, než jsme 
si mysleli, že si zaslouží, proto jsme update 
pojmenovali rovnou jako SGX-2. Nejprve řekněme, že 
SGX-2 nyní zahrnuje modeling rezonance strun, pro 
více realistické piano (starší zvuky je nutné upravit 
ručně, aby mohly využívat tuto vlastnost). Další změny 
pod pokličkou dále nabízejí skvělé nové typy pian, ve 
12 dynamických zónách a se speciálními Una Corda 
samply – např. EXs17 Berlin D Piano. Více informací, 
viz “SGX-2 Premium Piano” na str. 58. 

 
Zadání pomocí přetažení prstem 

 

Pro celý KRONOS můžete nyní jednoduše upravit 
parametr prstem, přetažením po displeji, a tak změnit 
danou hodnotu. To se vztahuje na všechny knoby, 
slidery, táhla i numerické parametry. Dotykem a 
přetažením dále vytvoříte i vymažete kabelové 
propojení mezi patch panely MS-20EX a MOD-7. 

 
Editace programů z kombinace nebo 
songu 

 

Nyní můžete přejít přímo na editační stránku 
programu, z kombinace nebo songu – ačkoliv 
posloucháte všechny ostatní timbrály nebo stopy. 
Můžete tak upravit šablonu v krokovém sekvenceru, 
nebo experimentovat se zapojením patch kablíků v 
MS-20EX. Více informací najdete na stránce “Editace 
Programů v kombinaci nebo songu”, na str. 72. 

 
Vintage efekty 

 

Nová kategorie Vintage effect zahrnuje 12 efektů, 
založených na CX-3 a EP-1. Klasické tipy, jako Small 
Phase a Vox Wah, jsou nyní dostupné jako insertní, 
master i total efekty. 

 

Vylepšení Set Listu 
 

Set Listy nyní podporují odlišné barvy pro každý Slot, 
takže je snazší je rychle odlišit. Sloty lze nyní také 
individuálně transponovat. 
K dispozici je více místa pro komentáře, tím že se 
zobrazí pouze 4 nebo 8 Slotů, popř. 16 Slotů, takže 
máte po ruce maximální počet zvuků. Nový panel 
Comment, dostupný dotykem oblasti komentářů, a 
přetažením dolů, dočasně obsadí celou obrazovku 
pro váš komentář. Můžete si také vybrat odlišné 
velikosti fontů pro komentář ke každému Slotu, od 
malého (tudíž pro více textu bez rolování) po ultra 
široký (s lepší čitelností). 

 
 

Find 
 

Nová vlastnost Find, dostupná tlačítkem s vyznačenou 
ikonou lupy, u výběrových dialogů, umožňuje vyhledat 
programy, kombinace a další data podle jména. Pro 
více informací viz ‘Použití funkce Find’ na str. 33. 

 
 

Meters 
 

Stupnice na obrazovce nyní udávají audio úrovně 
programových oscilátorů (na stránce Control 
Surface), Combination Timbres, Song Tracks, 
insertních efektů a hlavního výstupu. 

 
 

Vylepšená podpora stupnic 
 

Nový globální parametr Osc/Timbre/Track 
Transpose určuje, jak budou spolupracovat 

parametry Program Oscillator, Combination Timbre a 
Song Track Transpose s funkcemi Scale a Key. Více 
informací viz “Souvislost mezi funkcemi Transpose a 
Scale” na str. 169. 

 
 

Načtení požadovaných samplů 
 

Jestliže program, kombinace, nebo song využívá EXs, 
User Sample Banku, nebo režim Sampling, která 
nejsou aktuálně načtená, objeví se zpráva Samples 
Not Loaded, v horní části displeje. Můžete nyní použít 
příkaz Load required samples a načíst všechny 

požadované samply v jediném kroku. Blíže viz 
“Načtení požadovaných samplů” na str. 149 Parameter 
Guide. 

 
 

Podpora USB alfanumerické klávesnice 
 

Kdekoliv, kam můžete vložit text, nyní můžete využít 
připojenou USB alfanumerickou klávesnici, jako 
alternativu k dotykové verzi. Doporučujeme klávesnici 
se standardním US rozložením “IBM PC” QWERTY. 
Více informací viz “Přejmenování a úpravy textu” na 
str. 193. 

 
 

Další vylepšení 
 

Programové banky I-A…F lze nyní konfigurovat jako 
HD-nebo EXi. 
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Nové funkce sw verze 2.1 
 

KRONOS software verze 2.1 přidává několik nových 
funkcí, včetně vylepšení CX-3 a tři nové funkci, šité 
pro živé hraní: volbu úspory hlasů polyfonie pro 
Timbre/Track Mute, indikace rychlosti Rotary Speaker 
v reálném čase, u všech režimů hraní, a možnost 
přiřazení externích MIDI CC (od např. pedálového 
kontroleru) po celou řadu speciálních funkcí. 
Kromě těchto nových vlastností, update zahrnuje 
různá vylepšení a rozlišení pro specifické účely. 

 
Vylepšený CX-3 

 

Přidali jsme zcela novou efektovou sekci k CX-3, s 
mnoha vylepšeními pro Amp, Rotary Speaker, a 
Vibrato Chorus, včetně následujících: 
• Nový model zesilovače s vřelým, plynulým 

overdrivem a přirozeným ovládáním expression 
pedálem 

• Tři nové typy reproduktorů, včetně těch, co jsou 
založeny na měření klasického rotary boxu, jiné 
inspirované populárními pedálovými efekty rotary 
boxu, a třetí pro ořezání jasných zvuků z mixu, 
každý z nich s volbou zahrnutí přímého signálu pro 
lepší vysoko- a nízkofrekvenční rozšíření 

• Vylepšený stereo dojem, včetně přepracování 
ovládání vzdálenosti mikrofonu 

• Mnohá další vylepšení timbrálu a autenticity rotary 
boxu 

• Vylepšený Vibrato/Chorus, mnohem reálnější 
vůči originálnímu hardware 

Nový parametr na stránce CX-3 Basic, 
Amp/VC/Rotary Mode, umožňuje přepínat mezi 
starou (Classic CX-3) a novou (Custom) verzí efektů, 

nezávisle pro každou instanci CX-3, dle potřeby. Více 
informací viz “4–1c: 
Amp/VC/Rotary mode” na str. 229 Parameter Guide. 

 

 
 
Nové programy CX-3 
Provedli jsme update předpřipravených programů z 
výroby, aby dokázaly těžit z výhod nového CX-3. 
Abychom zabránili nežádoucím změnám dat, tyto nové 
programy se načítají automaticky. Místo toho si 
stáhněte soubor PRELOAD_V2.PCG a zkopírujte jej 
do KRONOSe. Můžete pak načíst nové zvuky, jako by 
to byl soubor PCG. Původní soubor PRELOAD.PCG 
zůstává na disku také, takže jej můžete znovu načíst, 
pokud by bylo potřeba. 
Před načtením nových zvuků, ověřte zálohování dat 
do souboru PCG na disku; příkaz Save All je rychlý a 
jednoduchý způsob, jak to provést (viz “Ukládání 
obsahu paměti na disk”, na str. 197). 

 
 

Režim umlčení (Mute) 
 

Verze 2.1 nabízí volbu, jak fungují tlačítka Mute u 
kombinací a songů. 
Dříve, u kombinací tlačítka Mute umlčela audio výstup 
Timbrálu, což vyhovuje pro zvukový design; u songů 
tlačítka umlčela pouze výstup sekvenceru na stopu, 
ale klaviatura zůstala aktivní. 
Toto chování je stále možné, když nastavíte 
parametr Mute Mode na Studio. Další hodnota 
Live, je alternativní možnost, pro použití při živém 

hraní. 
V režimu Live, tlačítka Combination Mute zastaví MIDI 

vstup do Timbrálu; tím se ušetří polyfonie, a dobře se 
to hodí pro de/aktivaci umlčení vrstvených zvuků při 
hraní. Podobně, tlačítka Song Mute ovládají MIDI 
vstup ze sekvenceru a z kláves. 
Blíže viz “Režim Mute” na str. 757 Parameter Guide. 

Chcete-li předejít nežádoucím změnám dat, stávající 
zvuky se automaticky neupravují pro použití nových 
efektů. Informace o konverzi zvuků, viz “Změna 
programu z Classic CX-3 na Custom”, na str. 229 
manuálu Parameter Guide. Rovně jsme revidovali 
verzi předpřipravených programů z výroby, které lze 
načíst nezávisle, je-li potřeba (viz “Nové programy CX-
3”, níže). 
Jak u Classic CX-3, tak Customnyní můžete použít 

JSX (pitchbend), jako přepínač rychlosti rotace 
reproduktoru u vintage varhan: posunem doleva na 
Chorale (pomalejší) a doprava na Tremolo (rychlejší). 

 

Indikátory rychlosti Rotary Speaker 
Jestliže používáte Rotary Speaker, ať už jako efekt 
nebo pro CX-3, nová grafika v horní části displeje 
udává aktuální stav funkce Rotary Speaker (Fast, 
Slow nebo Stop). Pamatujte, že se jedná o aktuální 
stav – tedy, co aktuálně slyšíte – je kombinací 
nastavení parametrů Speed SW, Mode SW, Rotary 
On, a Amp Type a související AMS modulace. Grafika 

stránky Play u CX-3 to nyní zobrazuje také. Blíže viz 
“Indikátor rychlosti Rotary Speaker” na str. 226 
Parameter Guide. 

Funkce Assign for External MIDI In 
 

Nyní můžete mapovat příchozí MIDI kontrolery na 
některou ze speciálních funkcí, dříve dostupných jen 
pro footswitch a SW1/2, na zadním panelu. To se 
konkrétně hodí v souvislosti s MIDI a USB MIDI foot 
kontrolery třetích stran, s mnoha integrovanými 
přepínači, z nichž každý může být nyní mapován na 
jinou funkci KRONOSe. Můžete mít např. několik 
přepínačů, s přiřazenými příkazy Program Up, 
Program Down, Octave Up, Octave Down, Tap 
Tempo, Chord On/Off, Ribbon Lock, atd. – to vše 
současně. 
Více informací viz “2-3: Funkce Assign” na str. 
784 v Parameter Guide. 
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Nové funkce sw verze 2.0 
 

KRONOS software verze 2.0 přidává několik 
nových vlastností, včetně User Sample Bank, s 
podporou instalace druhého interního SSD, 
vylepšení importu Akai a SoundFont 2.0, a 
podporou USB ethernet adaptérů pro přenos 
souborů mezi KRONOS a počítačem. 
Kromě těchto nových vlastností, update zahrnuje 
různá vylepšení a rozlišení pro specifické účely. 

 
User Sample banky 

 

Banky uživatelských samplů přenáší výhodu EXs Korg 
do vašich vlastních knihoven samplů: Načtěte a 
přehrávejte GB svých vlastních nebo konvertovaných 
samplů, pomocí Virtuální paměti. Správa disku i 
paměti byla rovněž podstatně vylepšena: můžete si 
tvořit pod-sady User Sample Bank a míchat i 
porovnávat části jednotlivých bank, aniž by docházelo 
k duplikacím samplů na disku. 
Je také snadné zvuky sdílet s přáteli a 
spolupracovníky, jelikož programy, Wave sekvence i 
bicí sady zachovávají vazby User Sample Bank, i když 
samply přesunete na disk nebo je načtete do jiného 
nástroje. 
Pro více informací viz “Banky User Sample” na 
str. 162. 

 
 

Vylepšený import Akai a SoundFont 
2.0 

 

Verze 2.0 je vybaven výrazně vylepšeným importem 
samplů Akai a SoundFont 2.0. Za zmínku stojí 
především podpora až 16 stereo dynamických zón, v 
jednom HD-1 Programu, s využitím stereo multisamplů 
a obou OSC1 i OSC2. 

 
 

 
 

Podpora druhého interního SSD disku 
 

KRONOS nyní podporuje instalaci druhého interního 
SSD disku, kvůli rozšíření prostoru pro samply, audio 
stopy a programová data. Instalace může provádět 
pouze autorizované servisní středisko; uživatelské 
instalace nejsou povoleny a mohou vést ke ztrátě 
Záruky. Podrobnosti o zakoupení a instalaci sdělí 
distributor Korg. 

 
 

Podpora USB Ethernet a FTP 
 

KRONOS nyní podporuje USB Ethernet a vestavěný 
FTP server, což zaručuje rychlejší přenos souborů s 
počítačem. Můžete zálohovat své soubory do 
počítače, předávat samply do KRONOSu a 
organizovat, např. přejmenovat soubory a složky na 
interních discích KRONOS. 
KRONOS podporuje specifickou sadu 
nezapouzdřených USB Ethernet adaptérů. 
Podporovaná zařízení v 05/2012 jsou uvedena níže. 
• Apple USB Ethernet Adapter (MC704ZM/A) 
• Cisco Linksys USB-300M 
• TRENDnet TU2-ET100 
• BUFFALO LUA3-U2-AGT 
• BUFFALO LUA3-U2-ATX 
• BUFFALO LUA-U2-KTX 
• IODATA ETX3-US2 
• Logitec LAN-TX/U2B 
• Logitec LAN-TX/U2H3 
• Planex UE-100TX-G3 
Adaptéry jiné, než výše uvedené, nemusí fungovat 
správně. 
Více informací viz “Zapojení do počítače přes USB 
Ethernet a FTP”, na str. 177. 

 

 

Nové funkce sw verze 1.5 
 

KRONOS software verze 1.5 přidává několik nových 
vlastností, včetně schopnosti načítat více zvuků a 
samplů současně, podporu instalace další RAM, a 
podporu Korg USB pad kontrolerů, např. nanoPAD2. 
KRONOS v1.5 dále podporuje Kronos SW Editor a 
Plug-in SW Editor, který zahrnuje schopnosti 
editoru/knihovny pro MacOSX i Windows a 
kompatibilitu s běžnými DAW software. 
Kromě těchto nových vlastností, update zahrnuje 
různá vylepšení a rozlišení pro specifické účely. 

 
7 dalších User bank 

 

KRONOS v1.5 přidává sedm dalších User bank s 
programy, Wave sekvencemi a bicími sadami, 
číslovaných od USER-AA do USER-GG. Tyto banky 
jsou brány jako standardní, k dispozici pro ukládání 
vašich vlastních zvuků nebo knihoven Korg i od 
jiných vývojářů. 

 
 

 
 
S bankami Program můžete pracovat z předního 
hardware panelu, po současném stisku tlačítek INT a 
USER. Chcete-li např. zvolit banku USER-DD, 
stisknete současně INT-D a USER-D. 

 
 

Podpora přídavné paměti RAM 
 

Podpora instalace přídavné paměti 1GB RAM, kterou 
provádí každé autorizované servisní středisko Korg. 
Tím získáte asi dvojnásobek maximální dostupné 
sample RAM paměti, tedy až do 2 GB. Samozřejmě, 
při načítání EX, využívajících virtuální paměť, se může 
velikost načítaných sample dat výrazně zvýšit. 
KRONOS používá běžně dostupné, nezapouzdřené 
paměťové moduly DIMM. Instalace může provádět 
pouze autorizované servisní středisko; uživatelské 
instalace nejsou povoleny a mohou vést ke ztrátě 
Záruky. Více informací o tom, jak zakoupit a provést 
instalaci RAM, vám podá místní distributor Korg: 
http://www.korg.com/corporate/distributors/ 
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Informace o Update Nové funkce sw verze 1.5 
 

 

 
Kvůli kompatibilitě s KRONOS, musí RAM 
vyhovovat následující specifikaci: 
240-Pin PC2-6400 CL-5 (nebo CL-6) DDR2-800 
non-ECC Unbuffered DIMM 1GB 

 
 

4x zvýšení počtu multisamplů, 
samplů and Multisample Indexů 
v režimu Sampling 

 

Maximální počet RAM Multisamplů byl zvýšen z 1000 
na 4000; maximální počty RAM Samplů a Multisample 
indexů byly rovněž zvýšeny ze 4000 ne 16000. Toto 
čtyřnásobné zvýšení paměti zvláště oceníte při 
načítání knihoven s vysokým počtem relativně 
krátkých samplů, např. pro bicí. 
EX sample data se však nezapočítávají do těchto 
maximálních počtů; týkají se pouze RAM bank. 

 
 

Podpora USB MIDI a Korg USB pad 
kontrolerů 

 

KRONOS v1.5 umožňuje připojení USB MIDI class-
compliant kontrolerů přímo do Kronosu. Můžete tak 
např. využít Korg microKEY jako běžnou klaviaturu 
syntezátoru u Kronos 73 nebo 88. Ba co víc, Korg 
USB MIDI kontrolery s pady, tedy nanoPAD, 
anoPAD2, padKONTROL, microKONTROL a 
KONTROL49 jsou mapovány automaticky jako Kronos 
akordové pady, takže můžete hrát a programovat bicí, 
spouštět akordy a vybírat i přiřazovat akordy v režimu 
Chord Mode. 
Blíže viz “USB MIDI kontrolery” na str. 1132 Parameter 
Guide. 

 
KRONOS SW Editor a Plug-In Editor 

 

KRONOS v1.5 přináší podporu Kronos SW Editoru a 
Plug-In SW Editoru, což umožňuje editaci a organizaci 
zvuků na Mac OS X a Windows počítači. Operace s 
plug-iny umožňují uložit nastavení části projektu v 
libovolném VST kompatibilním Windows software, 
nebo VST či AU kompatibilním software pod Mac OS 
X. Kronos SW Editor a Plug-In Editor budou zdarma 
ke stažení v listopadu 2011, na stránkách 
www.korg.com/kronos. 
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Hraní programy a jejich editace 
 

 
 
 

Hraní programy 
 

Co jsou to Programy? 
Programy jsou základní zvuky KRONOS. Můžete hrát 
pouze jimi, vrstvit je do kombinací, nebo hrát různými 
programy na každé ze 16 MIDI stop, jak z interního 
sekvenceru, tak z externího sw sekvenceru. 

Tato sekce manuálu stručně seznamuje s hraním 
programy, včetně seznámení s ovládáním na čelním 
panelu a základy editace. 

 

 

Výběr programů 
 

Máte několik různých možností, jak zvolit Programy. 
Každý má jiné výhody: 
• Pomocí tlačítek na panelu, slideru a knobu 

můžete volit programy rychle, fyzickými 
kontrolery 

• Výběr banky a čísla (přes touch- screen) vám umožní 
procházet paměť a najít kombinaci, kterou právě 
potřebujete. 

• Výběrem kategorie kombinace (Combination 
category - přes touch- screen) lze filtrovat 
kombinace přestyp zvuku jako např. klavíry či bicí. 

• Použití Find (pomocí lupy na obrazovce) pro 
vyhledání programů podle jména 

• Použití nožního spínače změníte Programy když 
máte obě ruce zaměstnané hrou na klávesy – to 
se hodí při živém hraní 

• MIDI zprávy Program Change umožňují zvolit 
Programy dálkově, z externího MIDI sekvenceru 
nebo MIDI kontroleru. 

 

Set Listy 
Programy lze také volit v Set Listech, jako 
kombinace a songy. Pro více informací viz “Set 
Listy” na str. 119. 

 
Přehled: Banky Programů 

 

KRONOS má z výroby přes 2000 programů, 
připravených v paměti. Veškeré programy z výroby je 
možné přepsat vlastními, je-li potřeba – s výjimkou 
GM bank. 
Stovky dalších programových pamětí je připraveno 
pro vaše programy, nebo pro další zvukové knihovny. 
Aktuální zobrazení na displeji se proto může lehce lišit 
podle modelu KRONOS. 
Programy jsou organizovány do 21 bank, dle popisu 
níže. Můžete také uložit více programů na interní 
disk(y), nebo do externích USB 2.0 zařízení. Další 
zvukové banky mohou být také na interním disku, 
dodaném z výroby. 
USER-G je standardní místo pro programy, 
vytvořené přesamplováním. 

 
 
Programy v bankách 
Při odchodu z výroby, je obsah programových bank 
následující: 
 
Programy v bankách 
 

 

Banka 
 

Obsah 
Typ 
banky 

INT–A Ve výbavě zvuky EXi  

 
 
Typ banky 
lze nastavit 
na HD-1 
nebo EXi 

INT–B Ve výbavě zvuky HD-1 

 

INT–C 
SGX-2, EP-1 a “nejlepší ze 
všeho” další EXi 

INT–D AL-1 

INT–E AL-1 a CX-3 

INT–F STR-1 

GM (I-G) GM2 hlavní programy  

 
GM g(1)…g(9) GM2 variace programů 

(g(d)) GM2 bicí programy 

USER–A MS-20EX & PolysixEX  
 

 
Typ banky 
lze nastavit 
na HD-1 
nebo EXi 

USER–B MOD-7 

USER–C…F HD-1 

USER–G Inicializované programy HD-1 

USER–
AA…BB 

HD-1 

USER–
CC…EE 

Inicializované programy EXi * 

USER–
FF…GG 

Inicializované programy HD-1 * 

 

* Obsah banky se proto může lišit podle modelu 
KRONOS. 
 

Změna typu programové banky 
Banky mohou obsahovat buď Programy HD-1 nebo EXi, 
nikoliv obojí. Toto přiřazení můžete nastavit nezávisle pro 
každou banku. Provedete to takto: 
1. Tlačítkem GLOBAL na čelním panelu vstoupíte do 

režimu Global. 
2. Zvolte záložku Basic. 
3. Stiskněte tlačítko menu stránky a zvolte Set Program 

Bank Type. 
4. Změňte typ požadované banky. U všech 

ostatních bank ponechejte “No Change”. 
Důležité: Nastavení typu banky vymaže všechna data 

programu v bance - proto ověřte, že nechcete vymazat 
žádný program, který chcete zachovat! 
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5. Stiskněte tlačítko OK. 

Objeví se dotaz “Are you sure?”. 
6. Pokud je vše v pořádku, stiskněte znovu OK. 

Zvolené banky budou nyní inicializovány pro použití s 
novými typy Programů. 

 
Volba pomocí tlačítek na předním 
panelu 

 

Programy můžete volit tlačítky na panelu, bez 
dotyku obrazovky. Provedete to takto: 
1. Ověřte, že svítí tlačítko PROG na panelu. 

To znamená, že jste v režimu Program, ve kterém 
můžete volit a editovat Programy. Jestliže tlačítko 
nesvítí, stiskněte je, rozsvítí se a objeví se hlavní 
stránka Program Play. 
2. Přejděte na hlavní stránku Program Play. 

Na hlavní stránce Play vidíte přehled zvukové 
struktury, jako jsou oscilátory, filtry, apod. 
3. Název programu musí být zvolen. 

Pokud není zvolen, jděte na stránku PROGRAM P0: 
Play a stiskněte jméno programu, které se zvýrazní. 
4. Knobem VALUE vyberte číslo programu, 

kterým chcete hrát. 

K výběru programu můžete použít následující způsoby: 
• Otočte číselníkem Value. 
• Stiskněte tlačítko Inc nebo Dec. 
• Pro určení čísla použijte numerickou klávesnici [0]–

[9] a stiskněte ENTER. 
5. Chcete-li volit mezi bankami INT–A…G nebo 

USER–A…G, stiskněte a uvolněte odpovídající 
tlačítko BANK. 

Např. pro výběr banky INT-B stiskněte tlačítko I-B 
v horní řadě tlačítek Bank. Tlačítko I-B se rozsvítí a 
v levém horním rohu obrazovky se objeví INT-B. 
Poté, co zvolíte jinou banku, rozsvítí se LEDka a 
vybraná banka se objeví v levém horním rohu LCD 
obrazovky. 
6. Chcete-li zvolit banky USER–AA…GG, 

podržte obě tlačítka I a U BANK současně. 

Např. chcete zvolit banku USER–CC, podržte tlačítko 
I–C, a poté tlačítko U–C. Můžete je však stisknout také 
v opačném pořadí: první U–C a pak I–C. 

 

Zvolte podle banky a čísla 
 

Programy můžete volit také ze seznamu bank 
programů. 
1. Stiskněte tlačítko Program Select.  

Objeví se dialog Bank/Program Select.  
 
Nabídka Bank/Program Select 
 

 
 
Na tomto obrázku je zvolena banka INT-A. Výpis 
napravo udává Programy, obsažené v této bance. 
2. Zvolte záložku v levé části displeje pro výběr 

banky. 

Je zde více bank, než lze zobrazit současně, takže 
banky jsou rozděleny do dvou skupin záložek: INT–
A…USER–G a USER–AA…USER–GG. 
3. Je-li potřeba, použijte tlačítka “More…” pod 

záložkami, pro přepínání mezi záložkami, pro 
INT– A…USER–G a USER–AA…USER–GG. 

4. Stiskem jména programu v seznamu vyberete 
program. 

Zvolený Program je zvýrazněn a nástroj ihned přepne 
na nový zvuk. 
5. Nový Program si poslechněte několika zahranými 
tóny. 

Nový Program si můžete poslechnout i s vyjetým 
menu, aniž by bylo nutné potvrdit OK. 
6. Jakmile jste se zvoleným Programem spokojeni, 

stiskem tlačítka OK zavřete menu. 

Jestliže stisknete tlačítko Cancel, provedený výběr 
bude zrušen a budete vráceni do programu, který byl 
zvolen před vyjetím nabídky. 
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Výběr kategorie (Category) 
 

Můžete volit Programy v kategorii, např. keyboard, 
organ, bass a drums. Při odchodu z výroby, jsou 
Programy organizovány do 16 kategorií, u každé je 
několik podkategorií. Jsou zde ještě 2 další kategorie, 
původně pojmenované User 16 a User 17, které 
můžete použít a pojmenovat dle libosti. 
1. Stiskněte vyskakovací tlačítko Category. 

Objeví se dialog Category/Program Select. 
Nabídka Category/Program Select 

 

 
 

Na obrázku výše je zvolena kategorie Motion 
Synth. Výpis napravo udává Programy, jež náleží 
do této banky. 
2. Zvolte záložku v levé části displeje a zvolte 

jinou kategorii. 

Název vybrané kategorie bude zobrazen v levé dolní 
části displeje. 
3. Lze se zaměřit také na specifičtější skupiny 

zvuků tak, že vyberete podkategorii z druhého 
sloupce. 

Celý název podkategorie se též objeví v levé dolní 
části displeje. 
4. Stiskem jména programu uprostřed vyberete 

program. 

Zvolený Program bude zvýrazněn. 
5. Pokud jste se zvoleným programem spokojeni, 

stiskem tlačítka OK zavřete menu. 

Kromě klávesnice na obrazovce, můžete k zadání 
textu použít také USB alfanumerickou klávesnici. Více 
informací viz “Přejmenování a úpravy textu” na str. 
193. 
3. Stiskem Find najdete ekvivalent zadaného textu. 

Objeví se jména programů, odpovídajících zadanému 
textu, a zobrazí se současně. 
4. Tlačítky Next a Previous procházíte programy. 

Popř. použijte tlačítka Inc a Dec na panelu. 

Můžete si také poslechnout programy, kterými hrajete na 
klaviaturu. 
5. Chcete-li zvolit nalezený program, stiskněte 

tlačítko OK. Stiskem Cancel ukončíte operaci 
beze změny. 

 

Funkce Find je dostupná v systému 
Find najdete také na stránce Combination Play, a 
dole vpravo z výběrového dialogu pro programy, 
kombinace, songy, set listy, samply, multisamply, 
wave sekvence, bicí sady, efekty, MOD-7 algoritmy a 
KARMA GE. 

 
 

Používání značky Favorites (Oblíbené) 
 

Volby v rámci Bank a Category obsahují zaškrtávací 
pole Favorite, které se nachází v dolní části 
obrazovky. To vám umožní redukovat seznam tak, 
aby se zobrazily pouze položky, které jste označili 
jako oblíbené. 
Pokud jste v rámci Bank nebo Category neoznačili 
žádné z programů, zaškrtávací okno zešedne a 
nebude dostupné. Při odchodu z výroby nejsou 
označeny žádné programy, je jen na vás, které zvolíte 
jako oblíbené. 
Jak označit program jako oblíbený (Favorite): 
1. Jděte na program P0: Play. 
2. Zaškrtněte okénko favorite, které se nachází pod 

parametrem Tempo, okénko se zbarví do 
červena a tím je volba zaškrtnuta. 

3. Zapište program. 

Toto je důležitý krok. Pokud program nezapíšete, jeho 
změna na oblíbenou položku nebude zachována. 
Pro více informací viz Ukládání osobního 
nastavení na straně 46. 

Pokud stisknete tlačítko Cancel, vaše předchozí volba 
bude zrušena a vrátíte se do programu, který byl 
zvolen při otevření menu. 

 
Použití funkce Find 

 

Poblíž pravého horního rohu na stránce Program 
P0:Play, je tlačítko, označené ikonou lupy. Stiskem 
tohoto tlačítka otevřete dialog Find. Nebo použijte Find 
pro vyhledání programu podle jména. Provedete to 
takto: 
1. Stiskněte lupy se otevře dialog Find. 
2. Zadejte text, který chcete hledat. 

Např. zadáte “Pian” a hledáte mezi programy s 
“pianem” v názvu. Ignore Case je standardně aktivní; 

pokud chcete rozlišit velké a malé znaky při 
vyhledávání, musíte službu aktivovat. 

Používání nožního spínače k výběru 
kombinací 
 

Pro procházení jednotlivými programy můžete použít 
nožní spínač, lze je procházet buď vzestupně (0, 1, 2, 
3, atd.) nebo sestupně (3, 2, 1 etc.). Tímto můžete 
měnit programy bez použití rukou, což je velmi 
užitečné pro živá vystoupení. 
Jsou dva způsoby, jak toho dosáhnout: přiřazením 
funkce Program Up/Down nožnímu spínači, nebo 
Value Inc/Dec. Program Up/Down je doporučen pro 
normální použití, kdežto Value Inc/Dec je speciální 
nastavení, jak uvedeme níže. 
Pozn.: Toto nastavení platí i pro set listy a kombinace 

(Combinations). 
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Nastavení nožního spínače pro procházení 
programů (Program Up/Down) 
Toto vám umožní měnit programy nožním spínačem. 
Nastavení: 
1. Připojte nožní spínač do vstupu ASSIGNABLE 

SWITCH, který se nachází v zadní části nástroje. 

Použijte jednoduchý on/off spínač, jako např. Korg 
PS-1. 
2. Stiskem tlačítka GLOBAL vstoupíte do režimu 

Global. 
3. Jděte na záložku Controllers na stránce 

Controllers/ Scales. 
4. Parametr Foot Switch Polarity nastavte tak, aby 

vyhovoval připojenému spínači. 
5. V horní části stránky nastavte parametr Foot 

Switch Assign parametr na Program Up 
(nebo Program Down) pro procházení 
programů vzestupně nebo sestupně. 

Aby toto nastavení zůstalo i po vypnutí uloženo, je 
nutné uložit globální nastavení (Global settings). 
6. Otevřete menu a zvolte Write Global Setting. 

Zobrazí se dialog Write Global Setting. 
7. Stiskněte OK a poté znovu OK pro potvrzení. 

Nyní můžete po návratu do programového režimu 
procházet programy nožním spínačem. 

 

Přiřazení Value Inc/Dec nožnímu spínači 
Toto vám umožní ovládat funkce tlačítek předního 
panelu Inc  a Dec  přiřaditelným nožním spínačem. 
Toto je speciální nastavení, které může být užitečné 
zejména pokud si během hraní chcete ponechat 
otevřená okna Bank a Category, abyste měli na očích 
seznam dostupných programů a kombinací. Dokud je 
okno otevřeno, přiřazení tlačítek Program Up/Down 
mění zvuk jako obvykle, ale okno se samo neupraví, 
aby zobrazilo aktuálně zvolený zvuk. Přiřazení 
nožního spínače k tlačítkům Inc nebo Dec vám ale 
umožní procházet položky ze seznamu jednu po druhé 
stejně, jako kdybyste mačkali tlačítka předního panelu. 
Nastavení: 
1. Proveďte kroky 1-4 z Nastavení nožního spínače 

pro procházení programů (Program Up/Down) 
výše. 

2. V horní části stránky nastavte parametr Foot 
Switch Assign na Program Up (nebo 
Program Down) pro procházení programů 
vzestupně nebo sestupně. 

Aby toto nastavení zůstalo i po vypnutí uloženo, je 
nutné uložit globální nastavení (Global settings). 
3. Otevřete menu a zvolte Write Global Setting. 

Zobrazí se dialog Write Global Setting. 
4. Stiskněte OK a poté znovu OK pro potvrzení. 

Nožní spínač se nyní bude chovat stejně jako byste 
mačkali tlačítka Inc nebo Dec na předním panelu. 
Pozn.: Nožní spínač bude tímto způsobem fungovat 

pro celý KRONOS–ne jen ve chvíli, kdy je otevřeno 
okno Program nebo Combination Select. 

 

Přiřazení příchozích příkazů MIDI CC 
tlačítkům Program Up/Down nebo kolečku 
Value Inc/Dec 
Kromě použití vestavěného vstupu footswitche, 
můžete také mapovat příchozí příkazy MIDI CC 
tlačítkům Program Up/Down nebo kolečku Value 
Inc/Dec. 
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To vám umožní přiřadit vícenásobnému spínači 
několik různých funkcí – např. jednu pro Program Up a 
druhou pro Program Down – s využitím externího MIDI 
nebo USB MIDI footswitche. Více informací viz “2-3: 
Funkce Assign” na str. 784 v Parameter Guide. 

 
 

Výběr Programů přes MIDI 
 

Můžete vybrat jakýkoli program za použití zpráv MIDI 
Program Change v kombinaci se zprávami MIDI Bank 
Select. Když vyberete program z předního panelu, 
automaticky se odešle příslušná MIDI zpráva (pokud 
nejsou aktivní MIDI filtry – viz níže). 
Pokud MIDI zprávy zadáváte manuálně do 
sekvenceru, je třeba mít na paměti, že zpráva Bank 
Select musí přijít před zprávou Program Select. 
 

V režimu Program použijte globální MIDI kanál. 
S výjimkou bicí stopy probíhá veškeré vysílání a 
příjem MIDI dat v programovém režimu na globálním 
MIDI kanálu. Toto lze nastavit v režimu Global na 
stránce P1 MIDI. 
 

Mapa Bank 
Zprávy Bank Select mohou fungovat jedním nebo 
dvěma směry, protože jsou řízeny parametrem bank 
Map na globální systémové stránce P0. Výchozí 
nastavení by mělo vyhovovat většině aplikací a většina 
uživatelů Pokud používáte obecné MIDI sekvence, 
může se vám hodit alternativní nastavení GM(2). Pro 
více informací viz “Bank Map” na str. 755 Parameter 
Guide. 
 

MIDI Filtry 
Pomocí MIDI filtrů můžete kontrolovat, zda byly zprávy 
Program Change and Bank Select vyslány nebo 
přijaty. Filtry lze nastavit v režimu Global na stránce 
P1 MIDI. Více informací viz ‘Kapitola 1: MIDI Filter” na 
str. 776 v Parameter Guide. 
 

KRONOS Plug-In Editor 
KRONOS Plug-In Editor zahrnuje podporu seznamu 
doplňků (patch list), které vám umožní vybírat 
programy, kombinace (Combinations), Songy a Seet 
List Sloty dle názvu v DAW softwaru dle vašho výběru. 

 
 

Obecné MIDI programy 
 

Vnitřní bank G obsahuje kompletní sadu obecných 
MIDI 2 programů a stejně tak sub-banky g(1)–g(9) 
(GM2 variační programy) a bank g(d) (bicí). 
Když vyberete program za použití oken Bank nebo 
Category, zjistíte, že tlačítko Variation se objeví pokud 
zvolíte bank INT-G. Pokaždé, když toto tlačítko 
zmáčknete nebo opakovaně stisknete INT-G na 
předním panelu, budete procházet obecným MIDI 
banky v následujícím pořadí: 
G→g(1)→g(2)…g(8)→g(9)→G… 
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Používání ovládacích prvků 
 

KRONOS nabízí řadu ručních způsobů ovládání zvuku 
– mod a pitch bend joystick, ribbon kontroler), 
vektorový joystick, dva přepínače (SW1 a SW2) a 
knoby (otočné ovladače), slidery (jezdce) a spínače 
ovládacího panelu (Control Surface). 
Tyto ovladače vám umožní regulovat barvu a 
výšku tónu, hlasitost, efekty atd. v reálném čase 
v průběhu hraní. 

 
Joystick 

 
 

 
 

 

 
 

Joystick se posouvá ve čtyřech směrech: doleva, 
doprava, nahoru (směrem od sebe) a dolů (směrem k 
sobě). Každý z těchto čtyř směrů může být použit 
k ovládání jiné funkce, jako např. modulování 
programů nebo efektových parametrů. Úkony se 
mohou lišit v rámci jednotlivých programů, ale obecně 
funguje joystick následovně: 
Standardní funkce joysticku 

 

Pohněte 
joystickem… 

Název 
ovladače 

Běžně ovládá… 

Levý JS–X Pitch bend down 

Vpravo JS+X Pitch bend up 

Dopředu 
(směrem od sebe) 

 

JS+Y 
 

Vibrato 

Dozadu 
(směrem k sobě) 

 

JS–Y 
 

Filter LFO (wah) 

 
Joystick Lock 
Joystick je pružný, poté, co ho pustíte, se znovu vrátí 
do střední polohy. 
Můžete ovšem použít přepínače SW1 či SW2 na 
předním panelu, případně nožní spínač, pro 
uzamknutí dané pozice. Díky tomuto budete mít ruce 
volné pro hraní, případně pro jiné ovladače. Pro více 
informací viz “Používání funkce Lock” na str. 36. 

 

 
 

Vektorový joystick 
 

Vektorový joystick vám 
umožní ovládat bilanci 
hlasitostí mezi OSC1 a OSC2 
a může také generovat CC 
zprávy pro modulaci 
programů a efektových 
parametrů. 
V režimu Combi a Sequence může vektorový joystick 
navíc vyrovnávat hlasitost různých programů 
v kombinaci. 
Vektorový joystick spolupracuje s vektorovou obálkou, 
což je pružná, vícesegmentová obálka s několika 
zákrutami. Více informací viz “Používání Vektorové 
syntézy”, na str. 60. 
 

Reset vektorového joysticku zpět na střed 
Pro vrácení nastavení joysticku zpět do původní polohy 
můžete použít tlačítko RESET CONTROLS na předním 
panelu. Provedete to takto: 
1. Podržte tlačítko RESET CONTROLS. 
2. Zatímco držíte RESET CONTROLS, pohněte 

vektorovým joystickem. 
3. Pusťte tlačítko RESET CONTROLS. 

Obnoví se původní nastavení joysticku. 

 
 

Ribbon kontroler 
 

Efekt aktivujete posouváním prstu doleva a doprava po 
pásce ribbon kontroleru. 
Normálně se využívá k ovládání výšky, hlasitosti nebo 
filtru, atd. Pro podržení efektů i poté, co sundáte prsty 
z ribbon kontroleru, můžete použít funkci Lock tlačítek 
SW1 či SW2. Pro více informací viz “Používání funkce 
Lock” na str. 
 

 
 

 
 

SW1 a SW2 
 

Toto jsou dva přepínače 
nacházející se nad joystickem 
a ribbon kontrolerem.  
Těmito přepínači můžete přepínat ovládání 
parametrů programu pomocí AMS (Alternate 
Modulation), nebo parametrů efektu pomocí DMod 
(Dynamic Modulation). 
Mohou také transponovat klávesy po oktávách, 
vypnout či zapnout portamento nebo uzamknout 
modulační hodnoty ribbon kontroleru, joysticku 
nebo aftertouche. 
SW1/SW2 může fungovat buď jako přepínač (toggle) 
nebo jako tlačítkový spínač (momentary switch). V 
režimu Toggle se při každém stisknutí střídá on a off, v 
režimu Momentary změna platí jen po dobu podržení 
tlačítka. 

 
 
 

 
35 



 
 

 
 

 
 

Programy (HD-1 a EXi) P1: Basic/Vector 

Kombinace a songy P1: EQ/Vector/Controller 

Režim Sampling P4: EQ/Controller 

 

 
 

Hraní programy a jejich editace 
 

 

 
Každý program, kombinace a song má své vlastní 
nastavení, přepínače se v něm budou chovat 
odlišně a mohou být zapnuty nebo vypnuty 
(v závislosti na tom, v jaké stavu byl program, 
kombinace, nebo song při uložení). Můžete také 
vytvořit nastavení pro režim Sampling jako celek. 
V programovém režimu můžete ovládat úkony pro 
SW1 a SW2 v záložce Assignment stránky Play.  
Ve všech režimech lze upravovat úkony pro SW1/2 
na stránce Set Up Controllers. 

 

 
 

 
 

Pokud používáte SW1/2 pro AMS nebo Dmod, 
základní nastavení jsou SW1 Mod.:CC#80 a SW2 
Mod.:CC#81. 
Na str. 221 vidíte např. “Using Dmod to change the 
feedback level via SW1”. Kompletní výpis možných 
přiřazení, viz “SW1/2 Assignments” 
na str. 1109 Parameter Guide. 
Pozn.: Přejete-li si zachovat nastavení i poté, co 
nástroj vypnete, je třeba uložit program, kombinaci 
(Combination) nebo Song. Nastavení pro režim 
Sampling nemohou být uložena. 
Příklad nastavení v programu 

 

 
 

 

Použití funkce Lock 
 

Uzamknutí joysticku 
1. Pro použití výchozích zvuků zvolte program 

INT-B044: Real Suit E.Piano a hrajte na 
klaviaturu. 

2. Pohněte joystickem směrem od sebe (směr +Y). 

Efekt vibrato zesílí. 
3. Zatímco držíte joystick ve směru od těla, 

stiskněte SW2. 

ve chvíli, kdy stisknete tlačítko, se rozsvítí kontrolka 
a modulace se v tuto chvíli uchová. 

4. Uvolněte joystick a hrajte na klávesy. 

Modulace bude stejná jako ve chvíli, kdy jste 
stiskli SW2. Pohyb joystickem směrem od těla už 
zvuk neovlivní. 

5. Chcete-li zrušit funkci Lock, stiskněte SW2 znovu. 
 

Uzamknutí ribbon kontroleru 
1. Zvolte program INT-B044: Real Suit E.Piano. 
2. Stiskněte tlačítko SW2. 

Odpovídající LEDka se rozsvítí. 
3. Položte prst na ribbon kontroler a pohybujte 

jím doleva a doprava. 

Pohybem ve směru +X se tón rozjasní a ve směru 
–X se ztmaví. 

4. Sundejte prst z páskového ovladače. 

Zvuk zůstane stejný jako ve chvíli, kdy jste se 
naposled dotkli pásky. 

5. Chcete-li zrušit funkci Lock, stiskněte SW2 
znovu. 

6. Zvolte záložku Cntrl/View Effect pro vstup na 
stránku Controller/View Effect. 

V pravé horní části obrazovky si povšimněte, že SW2 je 
přiřazeno k JS Y & Ribbon Lock a je nastaveno na 
Toggle. To znamená, že SW2 ovládá funkci Lock jak pro 
osu Y joysticku tak pro ribbon kontroler. Mnoho 
programů a kombinací (Combinations) používá toto 
nastavení. 
Můžete také uzamknout joystick a ribbon kontroler 
najednou: 
1. Pohněte joystickem ve směru +Y. 
2. Pro zapnutí funkce Lock zmáčkněte SW2. 
3. Pohybujte prstem po ribbon kontroleru. 
4. Pusťte joystick a sundejte prst z pásky. 

Jak na pásce, tak na joysticku se efekty uchovají dokud 
znovu nezmáčknete SW2 pro odemknutí. 
Funkci Lock lze použít i pro aftertouch tak, že nastavíte 
SW1 nebo SW2 na After Touch Lock. 
Pro více informací o funkcích přiřaditelným SW1 a SW2 
viz “SW1/2 Assignments,” na str. 1109 Parameter Guide. 
Můžete rovněž mapovat příchozí MIDI CC libovolným 
funkcím zámku; viz “2–3: Funkce Assign” na str. 784 v 
Parameter Guide. 
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Knoby,slidery a přepínače ovládacího 
panelu (Control Surface) 

 

Ovládací panel (Control Surface) má 8 knobů, 8 
sliderů plus master slider a 16 přepínačů. Můžete je 
používat pro různé úkony: 
• ovládání mixážních funkcí 
vč. hlasitosti (volume), pan, 
EQ, FX sends, mute a solo 
• Modulace a editace zvuků 
• Ovládání funkce KARMA 
• Ovládání externích MIDI zařízení 
Mezi různými funkcemi ovládacího 
rozhraní můžete přepínat buď za 
použití záložek na stránce Control 
Surface (záložka úplně vlevo na P0 
Play) nebo spínači Control Assign 
na předním panelu. Záložky a 
spínače na čelním panelu zrcadlí 
jeden na druhý; jakmile změníte 
jeden, ostatní se změní také. 
V programovém režimu můžete 
zvolit jednu z pěti různých funkcí: 
 
TIMBRE/TRACK vám umožní ovládat hlasitost 
(volume), pan, a úrovně send levels pro oscilátory 1 a 
2, společně s Program EQ (plus podobné ovladače pro 
bicí stopu, s výjimkou pan). V režimu Combi a 
Sequence můžete použít to samé pro výběr dvou 
různých bank z Timbres nebo Tracks, jak ukazují 
LEDky na pravé straně od přepínače. 

Slider, knob nebo přepínač bude resetován zpět na 
hodnoty uložené v programu, případně na výchozí 
hodnoty. 
3. Až budete hotovi, pusťte tlačítko RESET CONTROLS. 

Jak resetovat celou skupinu ovladačů: 
1. Ujistěte se, že Control Surface (Ovládací 

panel) ukazuje parametry, které chcete 
resetovat. 

Jako bezpečnostní opatření lze resetovat pouze 
položky, které jsou v danou chvíli zobrazeny na 
Control Surface. Toto platí jak pro aktuální nastavení 
Control Assign setting, tak pro tlačítko MIXER 
KNOBS. 
Chcete-li kupříkladu resetovat hlasitost (volume) a 
pan pro oba oscilátory, ujistěte se, že Control 
Assign je nastaven na TIMBRE/TRACK  a MIXER 
KNOBS na INDIVIDUAL PAN. 
2. Podržte tlačítko RESET CONTROLS. 
3. Zatímco držíte RESET CONTROLS, stiskněte 

znovu příslušné tlačítko Control Assign. 

Všechny slidery, knoby a přepínače skupiny Control 
Assign budou resetovány na hdonoty uložené v 
programu. 
Můžete také resetovat všechny fadery a přepínače 
v modulu KARMA tak, že podržíte RESET 
CONTROLS a poté zmáčknete tlačítko KARMA 
MODULE CONTROL. Podobně lze resetovat 
vybranou KARMA Scene, podržte RESET 
CONTROLS a stiskněte jakékoli tlačítko SCENE. 
Podobný postup lze použít i pro smazání všech sól, tak, že 
RESET CONTROLS a následně stisknete tlačítko SOLO. 
Pro více informací viz “RESET CONTROLS” na 
str. 22 Parameter Guide. 

AUDIO (INPUTS) vám umožní nastavit hlasitost 
(volume), pan a stupně send pro analog, S/P DIF, 
a USB audio vstupy. V režimu Sequence můžete 
použít to samé pro výběr dvou bank nahrávacích stop 
hard-disku, jak ukazují LEDky na pravé straně od 
přepínače. 
EXT (External) vám umožní vysílat MIDI zprávy 
externím MIDI zařízením. 
RT KNOBS/KARMA umožní modulovat zvuky a efekty 

za pomoci knobů a ovládat funkci KARMA pomocí 
přepínačů a sliderů. Pro více informací viz “Úprava 
zvuků a efektů pomocí Realtime knobů”, na str. 43. 
TONE ADJ/EQ (Tone Adjust/EQ) vám dává přímý 
přístup k editaci zvuku pomocí sliderů, knobů a 
přepínačů. Více informací viz “Používání Tone 
Adjust,” na str. 45. 
Můžete se volně pohybovat vpřed i vzad mezi 
jednotlivými funkcemi, aniž byste ztratili cokoli ze 
svých úprav. 

 

Reset ovladačů zpět na uložené hodnoty 
Tlačítko RESET CONTROLS na předním panelu 
umožňuje obnovit uložené či výchozí nastavení pro 
jakýkoli ovladač na na ovládacím rozhraní. 
Jak resetovat jeden z knobů, sliderů nebo přepínačů: 
1. Podržte tlačítko RESET CONTROLS. 
2. Zatímco držíte RESET CONTROLS, pohybujte 

sliderem nebo knobem, případně zmáčkněte 
jeden z přepínačů ovládacího panelu. 

VALUE slider 
 

Když je číslo programu nastaveno na Program P0: 
Play page nebo je číslo kombinace v režimu 
Combination P0: Play page, můžete použít VALUE 
slider k modulaci programů či efektových parametrů. 

 
 

Klaviatura 
 

Velocity 
Dynamika určuje, jakou silou daný tón zahrajete. 
Tímto je možné modulovat mnoho různých aspektů 
zvuku jako je hlasitost (volume), jas tónu nebo 
charakter úhozu. 
 

After Touch 
Klaviatura dokáže také změřit jak silný je váš stisk 
poté, co tón zahrajete - odtud termín “after touch.” 
Tímto můžete upravovat vlastnosti tónu jako např. 
hlasitost (volume) nebo vibrato. 
 

Note Number 
Zvuky mohou být naprogramovány tak, aby měnily 
vlastnosti v závislosti na tom, kterou notu (tón) právě 
hrajete. V závislosti na tom, zda se právě pohybujete 
výše nebo níže na klaviatuře, číslo noty moduluje 
zabarvení tónu – bude např. tím jasnější, čím výše ho 
zahrajete. Obálky mohou být rychlejší nebo pomalejší, 
může se měnit hlasitost apod. 
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Nožní pedály a spínače 
 

Damper pedál (Sustain) 
Pedál damper (dusítko) je také nazýván sustain. 
Chová se podobně jako stejnojmenný pedál u 
akustického klavíru; když ho podržíte, tóny budou znít i 
poté, co sundáte prsty z klaviatury. 

 

Damper Switch vs. Half-Damper 
Můžete použít buď standardní nožní spínač (např. 
Korg PS-1) nebo speciální half-damper pedál (např. 
Korg DS-1H) jako Damper. 
Pokud využijete nožní spínač, bude fungovat stejně 
jako normální sustain pedál syntezátoru: noty budou 
stále znít, dokud bude pedál stisknutý. 
Half-damper je speciální typ kontinuálního pedálu 
(běžné pedály nebudou rpo tuto aplikaci fungovat 
správně). Nabízí citlivější ovládání sustainu, což se 
může obzvlášť hodit pro klavírní zvuky. 
V pozici off (puštěný) a full on (plně stlačený) funguje 
stejně jako pedál, ale střední pozice modulují čas 
doznívání tak, že není neomezené. 
KRONOS automaticky pozná, když kdy je half-damper 
připojen k zadnímu panelu (vstup DAMPER). Pro 
správné fungování je pedál třeba navíc kalibrovat, za 
použití příkazu Calibrate Half-Damper v menu na 
globální stránce. 

 

Damper a MIDI 
Damper Pedál vysílá a přijímá zprávu MIDI CC #64. 
V režimech Combination a Sequencer můžete CC# 64 
“filtrovat”, takže ovlivňuje pouze některé zvuky 
kombinace nebo songu. 

 

Přiřaditelný nožní spínač 
Toto vám umožní použít jednoduchý nožní spínač jako 
např. Korg PS-1 jako přiřaditelný ovladač. Nožní 
spínač může plnit velké množství funkcí, jako např.: 
• Přiřaditelný zdroj modulace zvuků a efektů 
• Zapnutí a vypnutí portamenta (Portamento On/Off) 
• Una Corda on/off (vhodné pro SGX-2) 
• Procházení programů vzestupně či sestupně 
(Program select up/down) 
• Sequencer start/stop, punch in/out 
Tap Tempo 
• zapnutí či vypnutí funkce KARMA (KARMA on/off), 
Latch on/off, výběr Scene 
• zapnutí/vypnutí bicí stopy (Drum Track on/off) 
CHORD SW: 
• Duplikace mnoha ovladačů předního panelu vč. 

joysticku, ribbon kontroleru, value slideru, otočných 
ovladačů Real- Time Knobs, SW 1/2, padů, 
KARMA sliderů či KARMA přepínačů 

Funkce přepínače se nastavuje v globálním režimu 
(v záložce Controllers tab na stránce 
Controllers/Scales), takže funguje pokaždé stejně 
nehledě na právě používaný program, kombinaci 
nebo Song. 
Více informací viz “Nastavení programovatelného 
spínače a pedálu” na str. 171. 

Přiřaditelný nožní spínač 
Toto vám umožní používat kontinuální nožní ovladač 
jako např. Korg EXP-2 foot controller nebo pedál 
Korg XVP-10 EXP/VOL jako přiřaditelný ovladač. 
Stejně jako výše popsaný přiřaditelný nožní spínač 
může být nožní pedál použit pro celou řadu funkcí 
včetně: 
Hlavní hlasitosti 
• Channel Volume, Pan, nebo Expression 
• Přiřaditelné modulace zvuku jako jsou různé AMS či 

Dmod zdroje (vhodné pro CX-3 expression) 
• Ovládání stupně Effects Send 
• Duplikace mnoha ovladačů předního panelu vč. 

joysticku, ribbon kontroleru, value slideru, 
otočných ovladačů Real- Time Knobs nebo 
KARMA sliderů 

Funkce pedálu se nastavuje globálně (v záložce 
Controllers tab na stránce Controllers/Scales), takže 
funguje pokaždé stejně nehledě na právě používaný 
program, kombinaci nebo Song. Více informací viz 
“Nastavení programovatelného spínače a pedálu” na 
str. 171. 
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Použití akordových padů 

Hraní Programy Použití akordových padů 

 
 

Přehled 
 

Programy, kombinace (Combinations) a Songy mají 
všechny stránku padů page v deváté záložce P1: 
Programy: Basic/Vector 
Kombinace a songy: EQ/Vector/kontroler->Pady 

Pady můžete použít na: 
• ukládání a výběr akordů pro režim Chord 
• Výběr a spouštění akordů, zejména pro použití s 

KARMA 
• Hraní bicími zvuky, zvláště v souvislosti s USB MIDI 

kompatibilním zařízením s pady 
Na pady můžete hrát až osminotové akordy – a budou 
si dokonce pamatovat dynamiku jednotlivých not v 
akordu. 
Krom přímého přehrávání zvuků je možné pady použít 
k výběru akordů pro režim Chord. Více informací viz 
“Používání režimu Chord” na str. 40. 

 

 
 

 Abyste se vyhnuli poškození displeje, postupujte při 
používání padů opatrně. Netlačte na displej příliš 
silně, použijte slabý, ale přesný úder, ”Dynamika” je 
ovládána pozicí, ne silou. 

 
Hraní na pady 

 

Na pady můžete hrát i přímo z obrazovky 
Na pady můžete hrát i přímo z obrazovky. “Velocity” 
(dynamika) je ovládána tím, kde se padu dotýkáte, 
níže bude tlumenější a výše hlasitější. (Můžete také 
aktivovat režim fixní dynamiky "Fixed Velocity" viz 
níže.) 
Pokud mají jednotlivé tóny akordu různou dynamiku, 
jsou vyváženy dle celkové dynamiky. 
Pozn.: V danou chvíli můžete hrát jen na jeden pad. 

 

Hraní na pady přes MIDI nebo klaviaturu 
Pady mohou být spouštěny také příchozími MIDI 
příkazy či CC, případně klávesami klaviatury. 
Provedete to takto: 
1. Jděte na stránku Global P2: Controllers. 
2. Pod MIDI CC# Assign —Vector Joystick / Pads, 

přiřaďte pady 1-8 k požadovaným MIDI tónům. 

Pokud chcete, můžete použít MIDI CCs. Hodnota 
CC je pak použita jako „dynamika“ padu. 
(Alternativní metody viz níže “Hraní na pady 
externími příkazy MIDI CC”). 
Je to vážně jednoduché; pady budou nyní reagovat 
na specifické tóny nebo CC na globálním kanálu. 
Je však nutné si uvědomit, že tímto dané tóny zcela 
„odsoudíte“ k triggerování padů; už nebudou moci 
běžně spouštět zvuky. Z tohoto důvodu možná raději 
zvolíte tóny mimo standardní rozsah (např. od C-1 do 
G-1). 
Toto se vztahuje i na tóny hrané na globálním kanálu 
z místní klaviatury, se stejným omezením: přiřazené 
noty jsou určeny pro hraní na pady. 
Více informací viz ‘Kapitola 2: MIDI CC# Assign — 
Vector Joystick / Pads” na str. 782 Parameter Guide. 
 

Hraní na pady externími MIDI příkazy 
Metoda výše se aplikuje jak na lokální klaviaturu, tak 
na MIDI vstup Global kanálu. Jako alternativu, 
můžete použít na stránce Global Function Assign 
hraní na pady jen ze vstupu MIDI nebo USB MIDI, 
aniž by to mělo vliv na lokální klaviaturu. Tato 
alternativní metoda také umožňuje ovládání padů z 
libovolného MIDI kanálu – nejen z Global kanálu. 
Více informací viz “2-3: Funkce Assign” na str. 
784 v Parameter Guide. 
 

Hraní na pady z USB MIDI kontroleru 
Můžete také hrát na pady s využitím Korg USB MIDI kontrolerů, 
vybavených bicími pady, včetně: 
• nanoPAD a nanoPAD2 
• microKONTROL 
• padKONTROL 
• KONTROL49 
Chcete-li použít kterýkoliv z těchto kontrolerů Korg, 
zapojte jej do jednoho z obou USB A portů 
KRONOS. KRONOS pak automaticky určí MIDI 
přiřazení padů 1-8 kontroleru, a namapuje je přímo 
na pady KRONOS. 
Blíže viz “USB MIDI kontrolery” na str. 1132 Parameter 
Guide. 

 
 

Tlačítko Enable Pad Play 
 

Pady se přehrají pokaždé, když se dostanete mezi 
jejich hranice.. Upravujete-li uložené hodnoty 
manuálně, možná si tuto funkci budete přát dočasně 
deaktivovat. Provedete to takto: 
1. Dotkněte se tlačítka Pad Play v dolní části 

displeje, abyste ho vypnuli. 

Tlačítko zhasne, je tedy neaktivní. Až dokončíte 
úpravy, znovu ho zapněte: 
2. Dotkněte se tlačítka Pad Play znovu, abyste ho zapnuli. 

Tlačítko se rozsvítí, je tedy aktivní. 
Pozn.: Aktivní Pad Play se aplikuje pouze na pady 

na obrazovce, a nemá vliv na spouštění padu přes 
MIDI, z lokální klaviatury, ani z USB MIDI zařízení. 
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Hraní programy a jejich editace 
 

 
 

Přiřazování tónů a akordů k padům 
 

K padům můžete přiřadit jednotlivé tóny nebo akordy 
a to třemi různými způsoby. 

 

Zahrajte tóny a poté stiskněte Chord Assign 
1. Zahrajte samostatný tón nebo akord až o osmi 
tónech. 
2. Stiskněte tlačítko Chord Assign. 
3. Zmáčkněte pad, kterému chcete tóny přiřadit. 

A je to! Tóny jsou nyní přiřazeny k padu. 
 

Stiskněte Chord Assign a zahrajte tóny 
Tato metoda vám umožňuje vytvořit akord ze široce 
rozmístěných tónů, dokonce i když jednotlivé tóny 
není možné zahrát současně. 
1. Stiskněte tlačítko Chord Assign. 
2. Zahrajte samostatný tón nebo akord až o osmi 

tónech. 

Můžete zahrát samostatný tón nebo jednoduchý akord. 
Pokud chcte, můžete zahrát až 8 not jako legato frázi. 
Pokud tóny jeden druhý překrývají, bude celá fráze 
zaznamenána jako jeden akord. Čas pro zahrání fráze 
není nijak omezen. 
3. Zmáčkněte pad, kterému chcete tóny přiřadit. 

Po stisknutí padu je vše hotovo! 
 

Úprava tónů a dynamiky 
Po přiřazení je možné nahrané tóny a jejich dynamiku 
upravovat. Pokud chcete, můžete tímto způsobem 
také vložit nové tóny tak, že je vložíte ručně jako 
parametrové hodnoty. Více informací viz ‘1-9: Pads” 
na str. 54 v Parameter Guide. 

 
Kopírování padů 

 

Kopírování jednoho padu do druhého je stejné jako 
přiřazování tónů z klaviatury. 
Stejně jako při přiřazování tónů můžete nejdřív buď 
pustit pad nebo stisknout Chord Assign. Pro ušetření 
místa a času je níže popsán pouze první z obou 
postupů. 

Kopírování tónů z jednoho padu do druhého 
Jak zkopírovat přiřazení tónů z jednoho padu do 
druhého: 
1. Stiskněte a pusťte pad, jehož tóny chcete 

zkopírovat. 
2. Stiskněte tlačítko Chord Assign. 
3. Stiskněte pad, do kterého chcete kopírovat. 

Nový pad teď bude obsahovat stejné tóny jako 
původní pad. 
 

Slučování dvou či více padů dohromady 
V danou chvíli můžete hrát jen na jeden pad. 
Používáte-li MIDI, klaviaturu, nebo Korg USB MIDI pad 
kontroler, však může hrát i více padů současně. Toho 
využijete, potřebujete-li sloučit přiřazení dvou či více 
padů, dokud není celkový počet not 8 nebo méně. 
Provedete to takto: 
1. Podržte všechny pady, které chcete sloučit, 

takže zní současně, a pak je uvolněte. 

Všechny pady musíte držet současně. 
2. Stiskněte tlačítko Chord Assign. 
3. Stiskněte pad, do kterého chcete kopírovat. 

Můžete však využít jen jeden pad z těch, které byly 
sloučené, pokud chcete. Po stisku cílového padu je 
vše hotovo. 

 
 

Fixní dynamika 
 

Každý pad ukládá stupeň dynamiky pro každý z osmi 
tónů, které obsahuje. Tlačítko Fixed Velocity, které se 
nachází na displeji nad pady, určuje, zda pady 
reagují na polohu doteku. 
Když je Fixed Velocity aktivní, pady budou používat 
uložené hodnoty nehledě na to, kde se padu dotknete. 
Když je Fixed Velocity neaktivní, dotek v horní části 
padu má za následek původní uloženou dynamiku. 
S postupem dolů se síla jednotlivých tónů snižuje, 
přičemž je zachován rozdíl mezi dynamikou 
jednotlivých tónů. 

 
 

Použití režimu Chord 
 
 

Přehled 
 

Režim Chord umožní vybrat jeden z akordů 
přiřazených padům a ten poté přehrávat z klaviatury. 
Akord je transponován dle tónu, který zahrajete; hraný 
tón představuje nejnižší notu akordu, zbytek tónů se 
přetransponuje odpovídajícím způsobem. Stejně jako 
když přehráváte akordy ze samotných padů, každý tón 
v akordu může mít jinou dynamiku, přizpůsobenou 
tónu, který hrajete. 
Můžete používat nejen parametry na obrazovce, režim 
Chord lze vypnout či zapnout také přes SW1/2 nebo 
nožním spínačem a akordy měnit jednoduše 
mačkáním padů. V režimu Combination a Sequencer 
mode si toto můžete nastavit dle libosti pro každý 
Timbre nebo Track. Vše lze také samozřejmě ovládat 
přes MIDI. 

Režim Chord může kopírovat způsob, jakým 
fungují klasické analogové syntezátory (např. 
původní Polysix), ale může také používat všechny 
možnosti ve Voice Assign k vytvoření různých 
efektů–např. mono legato akordy hrané 
portamento, případně polyakordy, které se 
navzájem překrývají. Nakonec si také povšimněte, 
že režim Chord není nutné používat pro hraní 
plných akordů; je možné vytvářet jemnější efekty 
jako jsou plné oktávy nebo kvinty. Dokonce můžete 
nastavit relativní hodnoty těchto přídavných poloh 
přes uloženou dynamiku jednotlivých tónů akordu. 

 
 

Spínač Chord Switch 
 

Spínač Chord Switch (zkráceně Chord SW) vám umožní 
vypnout či zapnout režim Chord přes SW1/2 či nožní 
spínač. 
Důležité: Programy budou na Chord SW reagovat 

pouze tehdy, pokud byl parametr Chord nastaven na 
Basic nebo Advanced. Je-li nastaven na Off, nebude 
spínač fungovat. 
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Hraní Programy Použití režimu Chord 
 

 
Přidělení SW1/2 k ovládání Chord on/off 
V každém z programů, kombinací nebo Songů lze 
nastavit SW1 nebo SW2 tak, aby zapínal a vypínal 
režim Chord. Provedete to takto: 
1. V programu, kombinaci nebo Songu jděte na 

stránku Set Up Controllers. 
2. Zvolte Chord SW jako přidělení pro SW1 nebo 

SW2. 
 

Přidělení nožního spínače k ovládání Chord 
on/off 
K zapínání a vypínání režimu Chord lze použít i nožní 
spínač, takže nemusíte vůbec sundat prsty z klaviatury. 
Toto nastavení bude aplikováno globálně, nehledě na 
právě zvolený program, kombinaci nebo Song. 
Provedete to takto: 
1. Jděte na stránku Global Foot Switch Assign. 
2. Zvolte Chord SW pro Assignable Foot Switch. 

 
Aktivace režimu Chord 

 

Režim Program 
Jak aktivovat režim Chord pro daný program: 
1. Jděte na stránku Program Basic 
2. Nastavte parametr Chord na Basic (Bsc) nebo 
Advanced (Adv). 

Poté, co jste zvolili Basic nebo Advanced, se režim 
Chord okamžitě aktivuje. Režim Chord lze vypnout a 
zapnout také pomocí Chord SW, za použití SW1/2 
nebo přiřaditelného nožního spínače. 
Pokud Chord nastavíte na Off, zůstane už vždycky 
vypnutý, nehledě na Chord SW. Toto je obzvláště 
užitečně v režimu Combi Sequencer, protože to 
umožňuje vytvářet dělení a vrstvy, ve kterých některé 
Timbres/Tracky používají režim Chord, zatímco jiné 
nikoli. 

 

Režimy Combination a Sequencer 
Jak aktivovat režim Chord pro Timbre v kombinaci 
nebo pro track v Songu: 
1. Jděte na stránku 2-2 OSC (pod Timbre 
Parameters nebo Track Parameters, resp.). 
2. Nastavte parametr Chord v rámci Timbre/Track 
na Basic nebo Advanced. 

Případně můžete Timbre/Track také přiřadit k PRG. 
Toto je základní nastavení, které používá nastavení z 
programu. Je třeba si uvědomit, že pokud je 
v programu režim Chord vypnut, Timbre/Track nebude 
reagovat na Chord Switch. 

 

Co když Timbres/Tracks sdílí stejný kanál, 
ale mají různé nastavení v režimu Chord? 
Pokud Timbres/Tracky sdílejí stejný kanál, ale mají 
různé nastavení v režimu Chord, pak má Chord SW 
vliv na každý Timbre/Track zvlášť: 

 

 Uložené nastavení 

Off Basic Advanced 

Chord SW = On Off Basic Advanced 

Chord SW = On Off Off Off 

 

Příklad nastavení: rozdělení klaviatury 
Jak vytvořit split s basovým podkladem o jednom tónu 
vlevo a akordu vpravo: 
1. Zvolte basový zvuk pro Timbre 1 a piano pro 
Timbre 2. 

2. U Timbre 1 nastavte Chord na Off a u Timbre 2 na 
Basic. 

Nyní Chord SW aktivuje či deaktivuje režim Chord pouze 
pro pravou ruku. 
 

Podrobnosti: původní stav Chord on/off 
Běžně, když vybíráte program, kombinaci nebo Song, 
je režim Chord vypnutý či zapnutý dle nastavení 
parametru Chord. 
Výjimkou je, když je SW1 nebo SW2 přidělen spínači 
Chord Switch. V tomto případě to, zda bude režim 
Chord vypnutý nebo zapnutý, řídí uložené nastavení 
SW1/2 na on nebo off. 
Všimněte si, že toto základní nastavení je o něco složitější v 
režimech Combination a Sequencer: 
• V režimu Combination má SW1/2 vliv jen na Timbres 

na globálním kanálu. Ostatní tracky budou 
nastaveny dle vlastních Chord parametrů. 

• V režimu Sequencer má SW1/2 vliv pouze na stopy 
na stejném kanálu jako je aktuální Keyboard Track. 
Toto určuje původní stav když je Song poprvé 
zvolen, daný Keyboard Track je uložen spolu se 
Songem. Ostatní stopy budou nastaveny dle 
vlastních Chord parametrů. 

 
 

Režimy Basic a Advanced 
 

V režimu Chord jsou dva druhy nastavení: Basic (Bsc) 
a Advanced (Adv). 

Basic kopíruje režim chord původního Polysixu. 
Pokaždé, když zahrajete nový akord, přeruší se 
předchozí. Tato možnost ignoruje nastavení v rámci 
Voice Assign. 
Advanced používá parametry Voice Assign daného 
programu k vytvoření množství různých efektů, jako 
např. mono legato akordy hrané portamento či 
polyakordy, které se navzájem překrývají. Nastavení 
Voice Assign se chová jako by celý akord byl jen jediný 
tón, přičemž každá poloha v rámci akordu je generována 
přídavným oscilátorem. 
Poly, Poly Legato, Single Trigger, Mono, Mono 
Legato, Mono “Mode,” Legato Offset, Mono Priority, 
a Mono a Poly Unison se aplikuje na všechny. 

Lze dosáhnout stejného efektu jako při nastavení Basic, 
viz výše, tak, že Chord nastavíte na Advanced, Voice 
Assign na Mono, Priority na Last Note a Legato na 
Off. 

 
 

Vytváření a editace akordů 
 

Akordy jsou přiděleny k padům, uloženy a upraveny tak, 
jak je popsáno v “Používání akordových padů na 
obrazovce” na str. 39. 

 
 

Výběr akordů 
 

Funkce Chord používá akordy přiřazené k padům. Jak 
zvolit akord, který bude hrát z klaviatury (nebo přes 
MIDI): 
1. Vyberte požadovaný pad z menu Source nebo: 

Je-li režim Chord aktivní, zahrajte na pad 
některou metodou, popsanou v “Hraní na pady” 
na str. 39. 

Pokud je režim Chord aktivní, stiskem padu můžete 
upravit parametr Source. Pad sám o sobě žádný zvuk 
nepřehrává, Pouze vybírá, který akord bude přehraný 
z klaviatury. 
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Hraní programy a jejich editace 
 

 
Režim Chord je aktivován když není Chord SW 
přidělen nebo je zapnutý - a... 
• V programovém režimu je Chord nastaven na Basic nebo 
Advanced 
• V režimu Combi je Chord nastaven na Basic nebo Advanced 

pro jakýkoli Timbre (přičemž Status je nastaven na INT) na 
globálním kanálu 

• V režimu Sequencer je Chord nastaven na Basic nebo 
Advanced pro jakoukoliv stopu (přičemž Status je nastaven 
na INT nebo BTH) na stejném MIDI kanálu jako aktuální 
Keyboard stopa 

V režimu Combi má výběr přes pady vliv na všechny, Timbres 
na globálním kanálu. V režimu Sequencer má toto vliv na 
stopy na stejném MIDI kanálu jako aktuální Keyboard stopa. 

 

Co když Timbres/Tracks sdílí stejný kanál, ale mají 
různé nastavení v rámci Source? 
Pokud Timbres/Tracky sdílí stejný kanál, ale mají jiné 
nastavení Source, udrží si rozdílná nastavení tak dlouho, 
dokud nejsou pady použity pro výběr jiného akordu. Jakmile je 
použit pad, všechny Timbres/Tracky jsou nastaveny na stejný 
akord – pokud nejsou nastaveny na PRG. 
Je-li parametr Source nastaven na PRG, Timbre/Track 
používá zdrojový akord uložený v programu namísto akordů 
z dané kombinace či songu. Toto usnadňuje použití režimu 
Chord pro zvukově specifické efekty jako např. oktávy, plné 
kvinty apod. 

 
Hraní akordů 

 

Nejnižší tón zvoleného akordu je přetransponován dle noty 
zahrané na klaviatuře. Vyšší tóny jsou transponovány 
odpovídajícím způsobem. Řekněme například že: 
• Uložený akord se skládá z F4, Bb4, a Eb5 
• Vy zahrajete D3 (ať už přímo na klaviaturu nebo přes MIDI) 
V tomto případě bude výsledný akord D3, G3, a C4. Stejně 
jako u padů je uložená dynamika přizpůsobena dynamice 
aktuálně hraného tónu. 
V režimu Combi a Sequencer, dokud je základní tón akordu v 
mezích klaviaturní zóny Timbre/Tracku, bude celý akord 
přizpůsoben danému Timbru/Tracku–i pokud některé z tónů 
překračují jejich klíčovou zónu. 

 
Akordy a MIDI 

 

Nastavení Chord SW a Source Pad (vč. výběru za použití 
padů) jsou vysílána a přijímána přes SysEx, jež může být 
nahrán a znovu přehrán přes interní či externí sekvencery. 
V režimu Combi a Sequencer fungují diskrétní SysEx zprávy 
pro Timbre/Track pro Chord SW a Source Pad, takže každý 
Timbre/Track lze nastavit i individuálně. To umožňuje větší 
flexibilitu než za použití Chord SW a  padů místní klaviatury. 
Jsou-li pro změnu stavu akordu používány Chord SW nebo 
pady na předním panelu, je pro každý Timbre či Track, 
kterého se změna týká, vyslána zvláštní zpráva. 
• V režimu Combi se toto týká každého Timbru na 
globálním kanálu 
• V režimu Sequencer se jedná o každý Track 
nacházející se na stejném MIDI kanálu jako stopa 
klaviatury (Keyboard Track) 
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Rychlé úpravy za použití knobů, sliderů a přepínačů 
 

 

 

Jednoduchá editace programů 
 

 

Rychlé úpravy knoby, slidery a spínači 
 

Původní programy KRONOSu můžete upravovat, 
případně můžete výchozí program použít pro tvorbu 
zcela nových zvuků. 
Mnoho základních úprav lze provádět pomocí  
spínačů, sliderů a knobů na ovládacím panelu, aniž by 
bylo nutné hlouběji studovat funkce LCD displeje. Je 
kupříkladu možné používat otočné spínače pro změnu 
času úhozu a puštění, rozjasnění či ztmavení zvuku, 
úpravu hloubky efektů, modulaci v rámci funkce 
KARMA atd. 
Knoby, slidery a přepínače mohou 
dělat různé věci v závislosti na 
nastavení ovládacího panelu (Control 
Surface) v CONTROL ASSIGN. Tři 
důležitá nastavení pro úpravu 
programů jsou TIMBRE/TRACK, RT 
KNOBS/ KARMA a TONE ADJ/EQ. 

TIMBRE/TRACK umožňuje nastavit 
hlasitost, pan a odesílat hodnoty pro 
Oscilátory 1 a 2 a bicí stopu, společně 
s Program EQ. 

 

RT KNOBS/KARMA umožní 

modulovat zvuky a efekty za pomoci 
knobů a ovládat funkci KARMA pomocí 
přepínačů a sliderů. 

 
TONE ADJ/EQ (Tone Adjust) vám 
dává přímý přístup k detailnější editaci 
zvuku za pomoci sliderů, knobů a 
přepínačů. 
Pozn.: EQ je dostupné pouze v režimu Set List. Pro 
více informací viz “Grafické EQ” na str. 127. 

 

6. Tiskněte tlačítko MIXER KNOBS 
dokud se nerozsvítí LEDka 
CHANNEL STRIP. 

Knoby nyní řídí virtuální channel strip, 
vč. panorama, EQ a přenosu efektů. 
7. Použijte knoby 2-6 k nastavení třípásmového EQ 
programu. 

EQ má vliv jak na OSC1, tak na OSC2. Displej 
ukazuje získané hodnoty v dB a Mid frekvenci v Hz. 
Také si povšimněte, že knob 2, EQ Trim, umožňuje 
kompenzovat změny způsobené EQ. 
 

 
 

 
 

8. Stiskněte první z tlačítek SELECT. 
 

 
 

Tímto vyberete OSC1. Pokud jsou ovladače v režimu 
CHANNEL STRIP záleží na zvoleném oscilátoru. 
Zatímco EQ se vždy týká obou oscilátorů, ovladače 
Pan a Effects Send 1/2 mají vliv jen na vybraný 
oscilátor. 
Povšimněte si že Pan je dostupné u obou 
nastavení tlačítka MIXER KNOBS. 
9. Použijte knob 7 a 8 k nastavení Effects Sends 1 a 
2 pro OSC1. 

Systém sám zjistí, jak je oscilátor propojen s Master 
Effects, a automaticky nastaví vyhovující parametry. 

Nastavení hlasitosti, pan, EQ a FX 
send 

V režimu TIMBRE/TRACK vám ovládací rozhraní 
umožňuje přímo obsluhovat všechny základní mixážní 
ovladače dotykem prstu. 
1. Stiskněte tlačítko TIMBRE/TRACK pod 
CONTROL ASSIGN. 

Odpovídající LEDka se rozsvítí. 
2. Můžete také postupovat přes záložku Control 

Surface na stránce Play. 

Tato stránka kopíruje ovládací panel. Často tu 
najdete o něco více informací ohledně přiřazení 
ovladače, přesných hodnot a podobně. 
3. Tiskněte tlačítko MIXER KNOBS 

dokud se nerozsvítí LEDka 
INDIVIDUAL PAN. 

Knoby 1 & 2 nyní řídí pan pro OSC1 
a OSC2. 
4. Použijte slidery 1…3 k nastavení 

hlasitosti OSC1, OSC2 a bicí 
stopy. 

5. Použijte knoby 1 & 2 k nastavení pan pozice 
OSC1 a OSC2. 

Pan bicí stopy je řízen zvlášť, v samotné bicí sadě 
(Drum Kit). 

 

Úprava zvuků a efektů pomocí 
Realtime knobů 
 

Otočné Realtime knoby jsou tradičním vybavením 
pracovních stanic Korg, kombinují modulaci, rychlé 
úpravy a přímý přístup. 
V režimu RT KNOBS/KARMA mají ovladače 1-4 
připsané funkce, jak je uvedeno na předním panelu: 
Filter Cutoff, Filter Resonance, Filter EG Intensity a 
Release Time. Všechny tyto odpovídají MIDI CCs. 
Ovladače 5-8 mohou být přiřazeny celé řadě funkcí, 
z nichž mnohé mají též odpovídající MIDI CCs. 
Často (i když ne vždy)modulují ovladače 5 a 6 
slučovací parametry, č. 7 řídí sílu chóru a dalších 
efektů a č. 8 ovládá reverb. 
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Funkce Real-Time Knobs 

 

Knob MIDI CC Běžně ovládá… 
1 74 Filter Cutoff Frequency 

2 71 Filter Resonance 

3 79 Filter EG Intensity 

4 72 EG Release Time 

5-6 Liší se dle programu 

7 Většinou Chorus Depth, ale liší se dle programu 

8 Většinou Reverb Depth, ale liší se dle programu 

 

 
Když otočíte ovladačem, odešle se příslušné MIDI CC. 
Pokud je CC přijímáno přes MIDI nebo generováno  
KARMA, hodnota na ovladači se změní tak, aby 
odpovídala CC. 
Obecně se ovladače řídí vnitřním nastavením 
programu. Pokud je ovladač na střední pozici, 
nastavení odpovídají tomu, jak byla naprogramována. 
Pokud se chcete přiblížit směrem k maximálním 
hodnotám, otočte ovladačem doprava, chcete-li 
dosáhnout minima, otočte jím úplně doleva. 
 
Škála otočného ovladače 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

6. Podržte tlačítko RESET CONTROLS. 
7. Zatímco držíte  RESET CONTROLS, 

otočte nejdříve ovladačem 1, poté 2. 

Hodnoty knobů se vrátí zpět na 
centrální hodnoty. 
8. Pusťte tlačítko RESET CONTROLS. 

Nyní jste opět na původním zvuku elektrického klavíru. 
 

Hodnoty ovladačů mohou být uloženy 
Real-Time Knoby jsou velmi užitečné pro modulaci 
zvuků během vystoupení, případně pro nahrávání. 
Pokud chcete, můžete upravenou verzi zvuku uložit za 
použití příkazu Write Program (viz “jak uložit vaše 
úpravy” na str. 46). 
Jeden knob má současně vliv na rozdílné parametry. 
Když Program zapíšete, úpravy se uloží v rámci 
jednotlivých parametrů, nikoli přímo do knobu. Po 
přepsání programu se knoby vrátí do centrální pozice 
– předchozí úpravy se nyní mění na uložené hodnoty. 
 

Přiřazování funkcí otočným ovladačům 
REALTIME KNOBS 5–8 
Pokud je CONTROL ASSIGN na Control Surface 
nastaveno na RT KNOBS/KARMA, první čtyři knoby 
zprava fungují jako Realtime knoby 5-8 (User 1-4). 
Mohou být použity pro celou řadu funkcí – modulaci 
zvuků nebo efektů, nastavení síly efektů atd. 
Každý Program, kombinace (Combination) a 
Song má své vlastní nastavení pro funkce knobů, 
můžete si také udělat své vlastní nastavení pro 
celý režim SAMPLING. 
Pokud chcete knoby použít pro AMS nebo Dmod, je 
třeba vzít na vědomí, že nastavení má dva kroky. 
Nejdřív ovladačem vyšlete MIDI kontroler, např. Knob 
Mod.1 (CC#17). 

 

 
 

 Poté zadáte povel, aby MIDI kontroler ovládal jeden či 
více programů nebo efektových parametrů. 
Pro první část výše uvedeného použijte stránku Set Up 
Controllers. Více informací viz “SW1 and SW2” na str. 
29 a "135: 

Například: 
1. Vyberte program USER-C 016, “Smooth 
Operators”. 

Toto je zvuk elektrického klavíru; zde si ukážeme, jak 
lze jeho zvuk pozměnit. 
2. Stiskněte tlačítko RT KNOBS/KARMA pod 
CONTROL ASSIGN. 

LEDka TONE ADJUST se rozsvítí. 
3. Zatímco hrajete, pomalu otočte ovladačem 1 

(Filter Frequency) doprava, až se dostane 
zhruba na pozici hodinových ručiček 3 hodiny. 

Klavírní zvuk se stává syntetičtějším. 
4. Otočte ovladačem 2 (Filter Resonance) do prava 

do stejné pozice. 
5. Zatímco je ovladač 2 v této pozici, zkuste 

pohybovat 1 směrem zpět, zatímco hrajete. 

Rezonance se prohlubuje a zvuk se mění jako 
kdybyste hráli přes wah pedál. 
Když se rozhodnete, že to není to, čeho jste chtěli 
docílit, můžete ovladače nastavit zpět na základní 
pozici. Můžete jimi pohybovat zpět na pozici ručiček 
12 hodin, dokud nebudou úplně ve středu, ale je zde i 
snazší způsob... 

Základní nastavení knobů 5-8 je Knob Mod.1 (CC#17), 
Knob Mod.2 (CC#19), Knob Mod.3 (CC#20), a Knob 
Mod.4 (CC#21). Kompletní seznam možných přiřazení 
viz “Realtime Knobs 5–8 Assignments” na str. 1110 
Parameter Guide. 
Zde je příklad toho, jak nastavit knob 5 (User 1) tak, 
aby ovládal filtr programu a amp EG attack: 
1. Stikněte PROG pro vstup do programového 
režimu. 
2. Zvolte záložku Basic/Vector tab a Controllers 

nad ní, jděte na P1: Basic/Vector– stránka Set 
Up Controllers. 

3. Stiskněte tlačítko Modulation Knob Assign 
“Knob 5” a zvolte F/A Attack. 

4. Stiskněte tlačítko RT KNOBS/KARMA pod 
CONTROL ASSIGN na předním panelu. 

5. Otočte knob 5 (USER 1), tak aby ovládalo filter a 
amp EG attack. 

Pozn.: Přejete-li si zachovat nastavení i poté, co 

nástroj vypnete, je třeba uložit program, kombinaci 
(Combination) nebo Song. 
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Rychlé úpravy za použití knobů, sliderů a přepínačů 
 

 

 
 

Používání funkce Tone Adjust 
 

Tone Adjust vám umožňuje používat slidery, knoby a 
přepínače na ovládacím rozhraní k úpravě 
programových parametrů, jako knoby na analogovém 
syntezátoru. Každý z manuálních ovladačů lze přiřadit 
k řadě programových parametrů. 
Specifické parametry dostupné přes Tone Adjust se 
budou měnit v závislosti na typu programu. Programy 
HD-1 Programs podporují urč. set parametrů; každé 
EXi má též vlastní sadu parametrů. Pro více informací 
viz: 
“Základní parametry Tone” na str. 32 Parameter 
Guide. 
“Základní parametry Tone Adjust” na str. 33 Parameter 
Guide. 
“AL-1: Tone Adjust” na str. 222 v Parameter Guide. 
“CX-3: Tone Adjust” na str. 245 v Parameter Guide. 
“STR-1: Tone Adjust” na str. 294 v Parameter Guide. 
“MS-20EX: Tone Adjust” na str. 321 v Parameter 
Guide. 
“PolysixEX: Tone Adjust” na str. 336 v Parameter 
Guide. 
“MOD-7: Tone Adjust” na str. 387 v Parameter Guide. 
“SGX-2: Tone Adjust” na str. 398 v Parameter Guide. 
“EP-1: Tone Adjust” na str. 417 v Parameter Guide. 

Úprava HD-1 zvuků 
1. Vyberte program USER-C 016, “Smooth 
Operators”. 
2. Stiskněte tlačítko TONE ADJ/EQ pod CONTROL 

ASSIGN. 

Odpovídající LEDka se rozsvítí. 
3. Jděte na záložku Control Surface na stránce 
Play. 

Tato stránka kopíruje ovládací panel. Funkce Tone 
Adjust je velmi praktická, protože ukazuje přiřazení 
parametrů, přesné hodnoty atd. 
4. Podívejte se, k čemu jsou přiřazeny slidery 5, 6, 
a 8. 

Slider 5 je přiřazen k Amp EG Attack; slider 6 k Amp 
EG Decay; a slider 8 k Amp EG Release. 
5. Pohněte každým ze tří sliderů směrem nahoru 

tak, že budou zhruba ve 4/5 směrem nahoru. 

LCD by měl zobrazit hodnoty mezi +60 a +70. Jinými 
slovy jste právě upravili amp obálku tak, že attack, 
decay a release jsou mnohem delší než předtím. 
6. Zahrajte několik tónů. 

Povšimněte si, že zvuk se z elektrického klavíru změnil 
na soft pad. Nyní upravme výšku tónu (pitch), aby byl 
zvuk bohatší. 
7. Podívejte se na přidělení knobů 2 and 5. 

Knob 2 je přiřazen k Pitch LFO 1 Intensity–jinými slovy 
míra modulace výšky tónu z LFO1. Knob 5 je přiřazen 
k LFO1 Speed. 
8. Otočte knob 2 mírně do prava, tak, že na 

obrazovce bude +01 nebo +02. 
9. Otočte knob 5 do prava zhruba na pozici ručiček 

2 hodiny, tak, že na LCD obrazovce bude zhruba 
40. 

10.Zahrajte ještě několik tónů. 

Modulace výšky tónu dodá zvuku jas. Nyní ho 
můžeme udělat ostřejší. 
11. Podívejte se na nastavení přepínačů SELECT 

1 a 2. 

Tyto jsou naprogramovány k zvyšování Filter 
Frequency a Filter Resonance. Přepínače jsou 
nastaveny jen na on/off, ale lze nastavit specifické 
hodnoty pro pozici On; povšimněte si hodnot +10 a 
+40 v boxech Value. 
12.Stiskněte přepínače jeden po druhém. 

Díky filtrům bude zvuk zajímavější. Protože je jasnější, 
obnovil se částečně charakter elektrického klavíru. 
Jednoduché, že? V závislosti na parametru můžete 
někdy při pohybu ovladačem zaznamenat zvukové 
problémy. 
 

Změna nastavení parametrů 
Výchozí programy obsahují nastavení parametrů Tone 
Adjust pro knoby, slidery a přepínače. Pokud chcete, 
můžete změnit kterákoli z těchto nastavení. Provedete 
to takto: 
1. Jděte na záložku Control Surface na stránce 
Play. 

Na této stránce uvidíte nastavení parametrů pro každý 
z ovladačů, např. Filter EG Attack, Pitch Stretch, atd. 
2. Stiskněte vyskakovací tlačítko vedle toho, které 

ovládá přiřazení parametrů. 

Objeví se vyskakovací okno s dlouhým seznamem 
parametrů. Mnoho věcí se dozvíte už jen z toho, jak se 
volby objeví na seznamu: 
• Parameters mající vliv pouze na OSC1 or OSC2 mají 

předponu [OSC1], resp. [OSC2]. 
• Parameters mající vliv na oscilátory, ale jsou 

specifické pro programy HD-1, mají předponu 
[OSC1&2]. 

• Další skupina parametrů, která se nachází na 
začátku seznamu, je “Common.” To znamená, že 
tyto můžete použít s většinou EXi programů i HD-1 
programů. 

• Parametry mohou být přiděleny v jednu chvíli jen 
jednomu z ovladačů Tone Adjust. Pokud je již 
parametr přiřazen, zešedne. 

3. Vyberte parametr ze seznamu. 

Parametr je nyní přiřazen kontroleru. K odchodu ze 
seznamu bez zachování změn se dotkněte obrazovky 
mimo vyskakovací okno. 
 

Editace zvuků EXi 
PolysixEX je obzvláště vhodný pro práci s Tone 
Adjust. 
1. Zvolte program INT-C085: Polysix Strings. 

Tento používá PolysixEX. 
2. Stiskněte tlačítko TONE ADJ/EQ pod CONTROL 

ASSIGN. 
3. Hrajte na klaviaturu a přitom pohybujte slidery 

1-4 a knoby 1-2. 

Grafika na displeji se pohybuje také. Slidery 1-4 řídí 
tvar obálky; knoby 1-2 ovládají cutoff a resonanci filtrů. 
4. Zvolte záložku Control Surface na displeji. 

Stránka ukazuje přiřazení a hodnoty pro všechny 
slidery, knoby a přepínače. 
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5. Stiskem záložky Main se vrátíte na stránku Play. 
6. Dotkněte se grafického symbolu kolem knobů 

ovládajících cutoff a resonanci (Resonance). 

Displej se vrátí na Hlavní stránku PolysixEX. 
7. Můžete experimentovat s hraním za použití 

sliderů, knobů a přepínačů ovládacího panelu 
(Control Surface). 

Povšimněte si, že grafika reaguje také. Můžete si zvolit 
grafický ovladač na obrazovce a upravovat hodnoty za 
použití ovladačů pro vstup dat. 

 
Použití COMPARE 

 

Když upravujete zvuk, zmáčknutím COMPARE se 
vrátíte zpět na podobu zvuku jakou měl před tím, než 
jste ho začali upravovat. Rozsvítí se odpovídající 
LEDka, která indikuje, že posloucháte uloženou verzi 
zvuku. 
Stiskněte COMPARE znovu pro návrat k verzi, na 
kterou jste zvuk upravili a LEDka zhasne. 
Pokud upravujete zatímco LEDka COMPARE svítí, 
klíč opět zhasne a vaše úpravy budou ztraceny. 

 

Reset jednotlivých ovladačů 
Tlačítko RESET CONTROLS umožňuje vrátit se 
k uloženým hodnotám jednotlivých knobů, sliderů a 
přepínačů. Více informací viz “Reset ovladačů zpět 
na uložené hodnoty” na str. 37. 

 
Uložení editace 

 

Poté, co podobu zvuku dovedete k dokonalosti, budete 
chtít své úpravy uložit. Jak uložit změny: 
1. Na menu stránky zvolte Write Program (pravý 

horní roh obrazovky). 

Tento příkaz v menu získáte také, když podržíte 
ENTER a stiskněte 0 na numerické klávesnici. 
Objeví se dialog umožňující uložení programu. Je 
také možné zvolit nové umístění, změnit název 
programu a přiřadit ho zvukové kategorii (keyboard, 
guitar, etc.). 
2. Stiskem “T” zobrazíte dialog editace textu. 

Pomocí klávesnice na obrazovce můžete program 
pojmenovat. 
3. Poté, co zadáte jméno, stiskněte OK. 

Okno pro úpravu textu zmizí a vrátíte se zpět na 
dialog Write. 
4. Pod “To” ve spodní části dialogu zmáčkněte 

vyskakovací tlačítko vedle programu, zobrazí 
se dialog pro uložení umístění (save location). 

5. Zvolte umístění pro uložení upraveného 
programu. 

Můžete zapisovat do kterékoliv paměti bank INT–
A…F, USER– A…G a USER–AA…GG. Abyste 
zabránili přepsání zvuků z výroby, je bezpečnější 
použít jednu z prázdných pamětí User bank. 

 Důležité: Programy HD-1 se mohou ukládat pouze 

do HD-1 bank a programy EXi mohou být uloženy 
jen do EXi bank. Více informací o základních typech 
bank a jejich změnách viz “Obsahy programových 
bank” na str. 31 a “Změna typu banky na USER-
A…G” na str. 31. 

6. Poté, co zadáte umístění, stiskněte OK. 
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7. Dalším stiskem OK spustíte nové uložení. 
8. Jste-li si jisti, že chcete zvolit toho umístění, 

stiskněte OK znovu. 

Hotovo! 
Více informací najdete v “Zápisu globálního nastavení” 
na str. 192. 

 Nevypínejte nástroj nejméně 10s po zápisu 
programu. Umožníte systému dokončit proces, 
který zahrnuje zálohování dat na interní disk. 

 

Ukládání úprav programů GM 
GM pro gram lze editovat, ale musíte jej poté uložit do 
jiné banky než je INT-G; programy samotné nemohou 
být přepisovány. 

 

Urychlení: SEQUENCER REC/WRITE 
Je možné použít tlačítko SEQUENCER REC/WRITE, 
takto rychle aktualizujete daný program, za použití 
stávajícího názvu, banky a kategorie. Provedete to 
takto: 
1. Stiskněte tlačítko [SEQUENCER REC/WRITE]. 

Zobrazí se dialog Update Program. 
2. Stiskněte OK pro zapsání programu. 

 

Ukládání na disk 
Programy můžete ukládat a organizovat na interním 
hard disku a na USB zařízeních. Více informací viz 
“Ukládání na disk, CD a USB media” na str. 196. 
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Úprava programů HD-1 
 

Tvorba vlastních zvuků (programů) 
Můžete vytvářet vlastní originální zvuky HD-1 tak, že 
upravíte výchozí programy nebo vytvoříte vlastní. Tyto 
programy lze uložit do jakékoli jiné banky kromě INT-
G (která obsahuje obecné MIDI programy). 
Můžete také tvořit programy pomocí vlastních 
multisamplů, jak v režimu Sampling Mode, tak User 
Sample Bank. Můžete také hrát programem a 
přesamplovat vlastní výkon, případně samplovat 
externí zvukový zdroj zatímco posloucháte zvuk 
programu. 

 
Přehled editačních stránek 

 

P0: Play je místo, kde vybíráte a hrajete programy, 
provádíte rychlé úpravy za pomoci ovládacího rozhraní 
(Control Surface) a upravujete nastavení KARMA. 
Ostatní stránky vám umožňují detailněji modifikovat 
zvuk. 
 

Stránka Hlavní vlastnosti 
 

 
 
P0: Play 

• Výběr a hra programy 

• Jednoduché úpravy za použití Realtime 

Knoby, KARMA sliderů a Tone Adjust 

• Nastavení mixážních parametrů vč. 

hlasitosti, panoramatu, EQ a úrovní 

přenosu 

• Rychlé samplování a resamplování 
 
 
 
P1:Basic/ 

Vector 

• Nastavení programu na Single, Double, 
Single Drum nebo Double Drum 

• Mono/Poly hlasová alokace 

• Select a scale (e.g., Equal Temperament) 

• Nastavení kontrolerů 

• Nastavení vektorové syntézy 

• nastavení bicí stopy 

• On-screen pady 
 

 
P2: Osc/Pitch 

• Zvolte Multisamply, Wave Sekvence. nebo 
Bicí sady 

• Nastavení týkající se výšky vč. pitch EG. 
 

P3: Filter • Nastavení týkající se filtru (tone), vč. filter 

EG. 

 
P4: Amp/EQ 

• Nastavení týkající se zesilovače (hlasitost), 

vč. amp EG a pan. 

• nastavení třípásmového EQ 
 

 
P5: Společné 
LFO 

• Pro každé ze dvou LFO u každého 

oscilátoru vyberte typ a rychlost LFO, atd. 

(Nastavení výšky, filtru a amp stránek 

určují, jaký budou mít LFO vliv na zvuk.) 
 

P6: AMS 

Mixer/ 

Common Key 

Track 

• Mixujte a upravujte AMS zdroje pomocí 
dvou AMS mixů u každého oscilátoru. 

• Nastavte, jak se v průběhu hry na klaviaturu 

mění výstup Common Key Track. 

P7: KARMA • Nastavení pro KARMA. 
 

P8: Inzertní 
efekty 

• Výběr inzertních efektů a jejich nastavení. 

Specifikujte úrovně přenosu pro 

Masteringové efekty a routing výstupů. 

P9: Master/ 

Total Effects 
• Výběr Masteringových efektů a úprava jejich 

nastavení. 

Pro více info o výběru stránek viz “Základní operace” 
na str. 
Samplovat je možné uvnitř programového režimu – 
vč. resamplování samotného programu. Více 
informací viz “Samplování v režimu Program a 
Combination” na str. 
Také lze přidat živé audio vstupy a zpracovat je 
skrze efekty. Pro více informací viz ‘Použití efektů 
na audio vstupy’ na str. 219. 
Pamatujte, že stránka i struktura parametru Programů 
EXi se liší od HD-1 Programů. 

 
 

Základní struktura HD-1 
 

Multisamples a Wave sekvence (Wave Sequences) 
Zvuk HD-1 začíná jedním či více multisamples.. Toto 
mohou být nahrávky nástrojů jako např. klavír, 
kontrabas, kytara, housle, varhany, analogový 
syntezátor atd. nebo čistě digitálně vytvořené timbres. 
Tyto multisamply lze použít přímo nebo skrze 
zvukové záznamy (Wave Sequences), které 
přehrávají řadu různých multisamplů a vytvářejí tím 
rytmy nebo složitě rozvinuté timbrály. 
 

Režim Oscillator 
Programy HD-1 Single mají jeden oscilátor, Double 
programy dva. Každý oscilátor má v sobě kompletní 
syntetický hlas (voice), vč. multisamplů 
s dynamickými přechody, duálních filtrů, EG, LFO 
atd. 
Režimy Single a Double Drum jsou podobné, jen 
místo multisamplů využívají bicí sady (Drum Kits) 
(jak byly vytvořeny v režimu Global). 
Programy Single a Single Drum používají jeden 
oscilátor pro polyfonii o max.140 tónech. 
Programy Double a Double Drum používají dva 
oscilátory pro polyfonii o max. 70 tónech. 
 

Poznámka o polyfonii 
Polyfonie je počet tónů, který můžete hrát najednou. 
Počet se může měnit v závislosti na zvuku a na 
způsobu, jímž je vytvářen. Obecně vzato: 
• Programy Double používají dvakrát tolik hlasů než 

programy Single. 
• Wave sekvence využívají dvakrát více voices než 

multisamply. 
• Stereo multisamply (Multisamples) využívají 

dvakrát více hlasů než Mono Multisamply a 
Stereo wave sekvence dvakrát více voices než 
Mono wave sekvence. 

• Pokud je aktivní Vector EG, počet hlasů se mírně 
zvýší. 
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Režim Voice Assign 
Režim Voice Assign určuje, jestli se programem hraje 
polyfonně (Poly) či monofonně (Mono). 
Když je nastaven na Poly, můžete hrát jak akordy, 
tak melodické linky. Když je nastaven na Mono, bude 
znít pouze jeden tón a to i v případě, že zahrajete 
akord. 
Většinou pravděpodobně dáte přednost Poly, ale 
Mono je užitečné při hraní zvuky jako např. synth 
bass, synth lead a jiné sólové nástroje. Zkuste 
přepínat mezi Poly a Mono a poslouchat, co se bude 
dít. 

 
Používání bicích sad (Drum Kits) 

 

V režimu Global můžete vytvářet a upravovat bicí sady 
(Drum Kits). Pro každou notu na klaviatuře můžete 
zvolit až deset dynamicky se prolínajících bicích 
samplů, upravovat nastavení filtrů a zesilovače, a 
specifikovat cestu k efektům a jednotlivým audio 
výstupům. 
Více informací viz “Používání bicích sad" na str. 186. 
V programech, jakmile nastavíte Oscillator Mode na 
Single 
nebo Double Drums, můžete volit mezi 152 

uživatelsky programovatelnými bicími sadami, plus 
dalšími 9 GM2 sadami. Pro bližší info o výchozích 
zvucích viz Voice Name List. 

 
Kopírování nastavení mezi OSC1 & 
OSC2 

 

Řada programových parametrů může být nastavena 
různě pro OSC1 a OSC2. Toto zahrnuje všechny 
parametry na: 
• všech záložkách stránky OSC/Pitch kromě Pitch EG 
• všech záložkách stránky Filter 
• všech záložkách stránky Amp kromě EQ 
• všech záložkách stránky LFO kromě Common LFO 
• záložky AMS Mixer 
Ke zkopírování těchto parametrů z jednoho 
oscilátoru do druhého můžete použít příkaz Copy 
Oscillator. Dokonce je možné i kopírování parametrů 
z oscilátoru do jiného programu. 
Tento příkaz se hodí pokud chcete mít oba oscilátory 
nastaveny stejně nebo chcete zkopírovat nastavení, 
které jste použili předtím. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

P1-1, P1-2, atd. indikují stránky na obrazovce a záložky, využité při editaci KRONOS. 
 

 

Práce s multisamply 
 

Jak jsem popsali výše, zvuk HD-1 začíná jedním či 
více multisamply. Tyto multisamply lze použít přímo 
nebo skrze zvukové záznamy (Wave Sequences), 
které přehrávají řadu různých multisamplů a vytvářejí 
tím rytmy nebo složitě rozvinuté timbrály. 
V režimu Single a Double může každý oscilátor hrát 
až osm multisamplů či zvukových záznamů. V režimu 
Single a Double Drums je v každém oscilátoru bicí 
sada. 
 

Multisamply, wave sekvence a bicí sady 
Multisamply, bicí sady a wave sekvence umožňují 
přehrávat samply různými způsoby. 
• Multisamply rozloží jeden či více samplů přes celou 

klaviaturu. Např. velmi jednoduchý kytarový 
Multisample může mít až šest samplů–pro každou 
strunu jeden. 

• Wave sekvence přehrávají několik multisamplů 
v průběhu času. Tyto multisamply se mohou 
prolínat a vytvořit plynulé timbrály nebo se naopak 
rychle měnit a vytvářet tak rytmy. 

• Jak už jméno napovídá, bicí sady jsou 
optimalizovány pro hraní bicích samplů. 

 

Dynamické rozdělení (split), prolínání a 
vrstvení 
Jak již bylo zmíněno, pokud nejste v režimu Single či 
Double Drum, každý oscilátor má 8 dynamických zón, 
od MS1 (nejvyšší) do MS8 (nejnižší). To znamená, že 
program může hrát rúzné multisamply či zvukové 
záznamy podle toho, jakou silou hrajete. 
Každá z těchto zón má různé nastavení pro Level, 
Start Offset atd. Každá ze zón může přecházet so 
druhé, takže se vytvoří plynulý dynamický přechod. 
Je možné také navrstvit dvě zóny přes sebe. 
 

Výběr multisamplů 
Pokusme se vytvořit jednoduché dynamické prolínání 
mezi dvěma multisamply, pouze za použití OSC1. 
1. Zvolte záložku OSC1 Basic na stránce OSC/Pitch. 
2. Parametry MS1 a MS2 Type nastavte na Multi. 
3. Types pro MS3…8 nastavte na Off. 
4. Zvolte položku ROM Stereo pro MS1 a MS2 jako 

Multisample Bank. 
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Jsou čtyři typy multisample bank: ROM, Sampling 

Mode, EXs a User Sample Banky. Pro každý typ 

můžete také zvolit mono či stereo multisamply. 
Stereo multisamply však budou požadovat dvakrát 
více zvuků než Mono multisamply. 
Multisamply ROM jsou vestavěné výchozí zvuky a 
jsou dostupné stále. Jsou uspořádány dle kategorie – 
např. klavír, kytary, zvony atd. 
Sampling Mode (Smp) Multisamply jsou ty, které 

vidíte a můžete editovat v režimu Sampling Mode. 
Tyto multisamply zahrnují složky Akai, SoundFont 2.0, 
AIFF a WAV nahrané z disku i původní KRONOS 
samply (vč. databází zvuků a samplů, které si vytvoříte 
sami). Vše, co můžete použít v režimu Sampling 
Mode, lze také načíst jako User Sample Banku. 
Multisample banky EX jsou rozšiřující sady PCM 
vytvořené speciálně pro KRONOS. Mají svá 
specifická čísla; např. rozšíření ROM jsou EX1 a 
Concert Grand Piano EX2. V nabídce se objeví pouze 
ty EX banky, které jsou v danou chvíli načtené. 
Banky uživatelských samplů přenáší výhodu EX Korg 
do vašich vlastních knihoven samplů: Načtěte a 
přehrávejte GB svých vlastních nebo konvertovaných 
samplů, pomocí Virtuální paměti. Zobrazí se jako 
cesta k souboru na interním disku, se jménem souboru 
a všech příslušných adresářů. V nabídce se objeví 
pouze ty User Sample banky, které jsou v danou chvíli 
načtené. Blíže viz “User Sample Banks” na str. 162, 
Parameter Guide. 
5. Ve vyskakovací nabídce MS1 zvolte 
Multisample. 

Objeví se seznam multisamplů uspořádaných dle 
kategorie. Záložkami v levé části obrazovky můžete 
procházet různé kategorie. 

6. Zvolte multisample dotekem jména na obrazovce. 
7. Stiskněte OK pro potvrzení vašeho výběru. 
8. Udělejte to samé s MS2. 

Teď, když jste přiřadili multisamply k MS2, můžete 
nastavit rozpětí dynamiky a prolínání. 
9. Nastavte Bottom Vel (Velocity) u MS2 na 001 a 
Xfade Range na Off. 
10. Nastavte Bottom Vel pro MS1 na 80. 

Budete-li nyní hrát zlehka, bude znít MS2, s dynamikou 
79 či méně–a MS1 bude znít, budete-li hrát silně, s 
dynamikou 80 nebo vyšší. 
Toto rozdělení (split) uvidíte také na pravé straně LCD 
displeje. 
11. Dále nastavte Xfade Range u MS1 na 20 a jeho 
Curve na Linear. 

Grafika na displeji nyní zobrazuje dvě navzájem do sebe 
zasahující škály. Mezi 80 a 100 se MS2 vytratí a objeví 
se MS1, čímž se vytvoří postupný přechod dynamiky 
namísto výrazného předělu. 
12.Chcete-li, nastavte Level pro oba multisamply 
(Multisamples). 
 

Box pro značku Rev. (Reverse) 
Rev. (Reverse) vám umožní přehrát vybraný 
multisample pozpátku, bez smyčky. Tímto lze vytvořit 
zajímavé zvukové efekty či neobvyklé timbry. Reverse 
funguje jen pro Multisamply; je-li Type nastaveno na 
Wave Sequence, zešedne. 
Pozn.: To se netýká samplů z EXs nebo User Sample 

Bank, jejichž metoda Load Method je nastavena na 
Virtual Memory. 
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Použití LFO a obálek EG 
 
 

Použití LFO 
 

Každý oscilátor má dvě LFO. LFO1 a LFO2. Je zde 
však také jeden Common LFO, sdílený oběma 
oscilátory. Zatímco LFO1 a LFO2 jsou nezávislé, pro 
každý vzorek, Common LFO je sdílený pro všechny 
vzorky v Programu. Toto je užitečné pokud chcete, aby 
všechny hlasy měly stejný efekt LFO. 
Můžete využít tyto LFO k modulaci řady různých 
parametrů Programu, včetně: 
• výšky - Pitch (pro vibrato) 
• filtrů - Filters (pro wah efekty) 
• hlasitosti - Volume (pro tremolo) 
• Pan (pro auto-panning) 
LFO může modulovat i různé jiné parametry. 

 

Základní programování LFO 
KRONOS LFO nabízí mnoho možností pro uživatele. 
Začít s nimi je jednoduché, vliv parametrů na samotný 
zvuk ukazuje grafika na LCD displeji. Podívejme se na 
to. 
1. Zvolte záložku OSC1 LFO1 na stránce LFO. 
2. Zvolte parametr Waveform. 
3. Použijte Inc  či Dec  k procházení a 

sledujte tvary na obrazovce. 

5. Vyberte parametr Shape a použijte VALUE slider 
k procházení nastaveními od -99 do +99. 

Povšimněte si, jak se tvar vlnové formy (waveform) 
zakrucuje, -99 je spodní část křivky a +99 horní. 
6. Zvolte parametr Start Phase a použijte VALUE 

slider k procházení možností. 

Povšimněte si, jak se křivka mění. Toto vám mimo 
jiné umožní vyrovnat LFO navzájem, což může 
vytvořit zajímavý organický efekt. 
7. Použijte parametr Frequency pro nastavení 

rychlosti LFO. 
8. Použijte nastavení Fade a Delay k ovládání zvuků 

LFO na začátku tónu. 

Pro bližší info viz “Program P5: LFO” na str. 91 
v Parameter Guide. 
Všechny tyto parametry řídí způsob, jakým pracuje 
LFO. Aby mělo LFO na zvuk skutečný vliv, můžete 
použít určené cesty na stránkách Filter, Pitch a Amp či 
použít  LFO jako AMS zdroje pro celou řadu 
parametrů. 
 

Frekvenční modulace 
AMS se dá použít k úpravě rychlosti LFO. Toto vám 
umožní změnit rychlost LFO pomocí ovladače nebo 
EG, případně nastavení Keyboard Track. 
 

MIDI/Tempo Sync. 
Je-li zaškrtnuto MIDI/Tempo Sync, bude nastavení 
Frequency ignorováno a LFO bude synchronizováno k 
systémovému tempu, nastavenému knobem TEMPO 
či externím MIDI zařízením. 
Toto vám umožní vytvořit efekty vibrato, wah, auto-
pan či tremolo výhradně pro bicí stopu, KARMA, 
vlnové sekvence (wave sequences), vnitřní 
sekvencer (internal sequencer) nebo externí MIDI 
sekvence. 
 

 

EG (Envelope Generators) 
 

Obálka (envelope) tvoří modulační signál pohybem 
z jedné hodnoty na druhou v urč. časovém úseku, 
následně pohybem z jedné hodnoty na druhou 
v dalším časovém úseku atd. 

Je zde několik vlnových forem (waveforms), mezi 
kterými můžete vybírat. Každá se hodí pro jinou 
aplikaci: 
• Triangle a Sine jsou klasické LFO tvary pro vibrato, 

tremolo, panning a filter wah efekty. 
• Square je užitečný pro gated filter a efekty amp, při 

modulaci výšky vytváří efekt policejní houkačky. 
• Guitar je vytvořena speciálně pro kytarové vibrato, 

ohýbá se pouze směrem nahoru. 
• Saw a Exponential Saw Down se hodí pro efekty 

Rytmický filtr a Amp. 
• Random 1 (S/H) vytváří klasické sample-and-hold 

efekty, což je skvělé pro úpravu resonančních filtrů. 
4. Po zhlédnutí různých vlnových forem 

(waveforms) zvolte Triangle. 
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Program HD-1 zahrnuje tři EG, pro Pitch, Filter a 
Amp. Ty vyrábí časově proměnné změny výšky, 
zvuku a hlasitosti. Mohou být použity také pro 
modulaci různých programových parametrů přes 
AMS. 



 
 

Podrobná editace programů Použití Alternativní Modulace (AMS) a AMS Mixů 
 

 

 
 

 

Použití alternativní modulace (AMS) a mixů 
 

AMS (Alternate Modulation Source) je jakýkoli 
z přiřaditelných modulačních zdrojů KRONOSu vč.: 
• zabudovaných mechanických ovladačů jako je 

joystick, ribbon kontroler či Real-Time Knoby 
• Příchozí MIDI kontrolery či MIDI kontrolery 

generované KARMA či Vector EG 
• Modulátorů jako např. Filter, Pitch, Amp EG, LFO či 
AMS Mixů 
 

Intensity je parametr udávající míru (síla, rychlost...) 
do které AMS ovládá modulaci. 
Některé z často používaných způsobů modulace jako 
např. použití joysticku k úpravě výšky tónu jsou 
poskytovány jako doplňkové, mimo AMS. 
Povšimněte si, že pro některé z předmětů modulací 
nejsou k dispozici všechny zdroje AMS. 
Pro detaily o alternate modulation a AMS viz “Alternate 
Modulation Sources (AMS),” viz str. 1095 Parameter 
Guide. 

 
Práce s AMS Mixery 

 

AMS Mixery kombinují dva AMS zdroje do jednoho, 
či přetvářejí AMS zdroj na něco jiného. 
Mohou např. sloučit dva AMS zdroje, či použít jeden 
z nich k vyrovnání hodnot druhého. Lze je také použít 
k úpravě tvarů LFO a EG a to různým způsobem, 
upravovat reakce realitime kontrolerů atd. 
Výstupy AMS Mixeru jsou na seznamu AMS zdrojů, 
stejně jako u LFO a EG. 
Toto také znamená, že i původní, neupravované 
vstupy k AMS Mixerům jsou stále dostupné. Pokud 
např. použijete LFO 1 jako input AMS Mixeru, můžete 
použít zpracovanou verzi LFO k řízení jednoho z cílů 
AMS a původní verzi k řízení jiného. 
Nakonec lze použít i dva AMS Mixery najednou, AMS 
Mixer 1 jako vstup pro AMS Mixer 2. 

 

Přidávání dvou zdrojů AMS najednou 
AMS mixy budou provádět různou činnost, podle 
nastavení jejich Type. Nastavení A+B slučuje zdroje 

AMS do jednoho. Toto může být praktické zejm. když 
potřebujete k parametru přidat modulační zdroj navíc, 
ale už jste vyčerpali všechny dostupné AMS sloty. 
Řekněme, že používáte LFO k modulaci Filter 
Resonance a poté se rozhodnete, že by mohlo být 
zajímavé použít také EG. Resonance má jen jeden 
AMS input, ale můžete sloučit LFO a EG dohromady 
pomocí A+B AMS Mixer: 
1. Přiřaďte LFO k AMS A. 
2. Přiřaďte EG k AMS B. 
3. Nastavte AMS Mixer jako Filter Resonance 
zdroje AMS. 

 

AMS Mixer A+B - příklad 

 

AMS A: LFO  

 
 

AMS B: EG  
 

 

A+B Output  

 
Vyvažování jednoho AMS zdroje druhým 
Když je Type nastaveno na Amt A x B, mixer používá 
vstup AMS B k vyvážení množství AMS A. Lze např. 
ovládat LFO1, nebo řídit Pitch EG pomocí ribbonu. 
AMS Mixer Amt AxB - příklad 

 

AMS A: LFO  

AMS B: EG   

Amt A*B Output  

 
Plynulý přechod 
Smoothing Type vytváří plynulý přechod mezi 
rozdílnými hodnotami v rámci AMS. Lze zvlášť ovládat 
míru plynulosti v momentu attack (signál se zvyšuje) a 
decay (klesá). 
Nízké nastavení umožňuje jemné ovládání plynulosti 
přechodu jako např. pozvolnější aftertouch. Vyšší 
nastavení vytváří auto-fade efekty, vysílající rychlý 
povel během delšího fade-in a/nebo fade-out děje. 
Vytváření plynulého přechodu (Smoothing) lze použít i 
pro změnu tvarů programovatelných mod zdrojů, jako 
např. LFO a EG. Můžete např. upravit “blip” do 
jednoduchého tvaru obálky, viz níže. 
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AMS Mixer Smoothing – příklady: 

 

AMS A:  Vytváření plynulého přechodu 
pomocí Long Attack a Short 

Release: 

 

 
 

Vytváření plynulého přechodu pomocí Short Attack a Long 
Release: 

 

 
 

Více o AMS Mixu 
Existuje více typů mixu (Types); Offset, Shape a 
Quantize, což nabízí více možností pro kreativní 
programování. Pro detailnější info viz Příslušné sekce 
v průvodci parametry: 
• “6–1: OSC 1 AMS Mixer” na str. 97 
• “Using SW 1/2 to turn an AMS source on and off” 

on page 98 
• “Muting individual Wave Sequence steps with SW1” 

on page 99 
• “Converting from bipolar to unipolar” on page 99 
• “Converting from unipolar to bipolar” on page 99 

• “Quantized Ribbon Pitch Bend” na str. 101 
• “Selective pitch-bend, using a switch” na str. 102 
• “Selective pitch-bend, using only the joystick” 

na str. 102 
• “Generating a static value” na str. 103 

 
 

Tipy pro použití AMS 
 

Když vytváříte nastavení pro alternate modulation, 
přemýšlejte, jaký efekt chcete vytvořit, jaký typ 
modulace bude třeba a jaký parametr oscilátoru, filtru 
či zesilovače je třeba regulovat. 
Pak vyberte zdroj (AMS) a nastavte Intensity. Pokud 
postupujete logicky tímto způsobem, dosáhnete 
požadovaného efektu. 
Chcete-li např regulovat zvuk kytary tak, aby se 
objevila zpětná vazba při pohybu joystickem, můžete 
nastavit joystick k modulování frekvence a resonance 
daného filtru. 

 
 

Stránka Controller Setup 
 

Každému programu, tato záložka umožňuje provést 
nastavení kláves SW1 a SW2, a knobů 5-8. Více 
informací viz “SW1 and SW2” na str. 35 a "1-8: Set Up 
Controllers” na str. 53 v Parameter Guide. 

 

 

Výška tónu (Pitch) 
 

Parametry ovládání výšky jsou na stránce 
P2:OSC/Pitch, jk vidíte níže. 
 
P2: OSC/Pitch stránka 

 

 
 

Pitch Bend 
Nastavení JS (+X) a JS(–X) upřesňuje míru regulace 

výšky tónu (v půltónech) která nastane po přijetí MIDI 
pitch bend zpráv či při pohybu joystickem doleva a 
doprava. Při nastavení +12 se výška mění max. o 
jednu oktávu nahoru; při  –12 o jednu oktávu dolů. 
Ribbon určuje, do jaké míry se výška tónu změní (v 
půltónech) pokud jsou přijaty zprávy MIDI control 
change (CC) #16 nebo pohybujete prstem po ribbon 
kontroleru. Při nastavení +12, se výška posune o 
jednu oktávu výše (při pozici úplně napravo na ribbon 
kontroleru), a až o jednu oktávu níže při pohybu 
doleva. 

 

 

Vytváření efektu Vibrato 
Můžete použít LFO. 
LFO 1/2 Intensity nastaví míru, do které vybrané LFO 
ovlivní výšku (pitch). Při nastavení +12.00, vibrato 
produkuje změnu o max. ±1 oktávu. 
JS+Y Int specifikuje míru vibrata, kterou LFO vytváří 
při pohybu joystickem směrem od těla. 
Intensity (AMS Intensity) určuje sílu vibrata 

aplikovanou LFO při modulaci vybraným AMS 
(Alternate Modulation Source). Pokud je např. LFO1 
AMS nastaveno na After Touch a vy nastavíte 
příslušnou hodnotu Intensity, vibrato se rozezní pokud 
zatlačíte na klávesnici nebo pokud je přijata zpráva 
MIDI aftertouch. 
 

Pitch EG 
Je-li hodnota Intensity nastavena na +12.00, výška EG 
specifikovaná na stránce EG page způsobí změnu o 
max. ±1 oktávu. 
Pro realistickou simulaci mírné změny výšky jako při 
zatahání za strunu nebo při zaznění vokálu můžete 
použít EG k vytvoření nepatrné změny výšky ve chvíli 
úderu. 
 

Portamento 
Portamento vytváří hladké přechody výšky, pokud 
zahrajete další tón ještě než pustíte předchozí. 
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Podrobná editace programu Editace pomocí filtrů 
 

 

 
Parametr Time určuje, za jak dlouho se výška změní. 
S vyšší hodnotou se výška mění pomaleji. Při hodnotě 
000 nebude žádné portamento. 

Portamento můžete vypnout a zapnout přes SW1 
nebo SW2 tak, že je přiřadíte k Porta.SW CC#65. 

 

 

Použití filtrů 
 

Filtry umožňují zeslabit či zdůraznit specifickou 
frekvenční oblast zvuku. 
Barva zvuku záleží na nastavení filtru. 
Základní nastavení vč. routing type, cutoff frequency 
či resonance jsou řízena na stránce P3: Filter 

 
Filter Routing 

 

Každý oscilátor má dva filtry, Filter A a Filter B. 
Parametre Routing určuje, zda se používá jeden nebo 
jak jsou oba filtry propojeny. 
Single využívá jen Filter A jako jednoduchý dvoupólový 
12dB/octave filter (6dB pro Band Pass a Band Reject). 
Směrování Serial využívá Filter A i Filter B. Oscilátor 
jde nejdříve skrz Filter A, poté je výstup Filter A 
zpracován ve Filtru B. 
Parallel také používá Filter A i Filter B. Oscilátor 
vstupuje do obou filtrů najednou a výstupy jsou poté 
sloučeny. 
24dB(4Pole) nasměruje oba filtry do jednoho 4-pole 

filtru se 24dB/oktávu (12dB pro pásma Band Pass a 
Band Reject). V porovnání se Single tato možnost 
poskytuje výraznější roll-off mimo frekvenci, stejně tak 
jako jemnější rezonanci. Mnoho klasických 
analogových syntezátorů používalo tento obecný typ 
filtru. 
 
Sériové a paralelní směrování 

 

 
 

Typy Filtru 
 

Zde můžete zvolit, které aspekty zvuku budou filtrem 
ovlivněny. Pomocí sériového a paralelního zapojení 
můžete nezávisle na sobě zvolit typy pro Filter A a 
Filter B. 
Tyto filtry produkují různé výsledky v závislosti na typu, 
který zvolíte. Výběr se změní v závislosti na zvolené 
zapojení Filter Routing, zobrazí se správný sklon 
zlomu v dB za oktávu. 
Low Pass: Vypustí ty části zvuku, které jsou vyšší 

než cutoff frekvence. Low Pass je nejběžnější typ 
filtru, který se používá ke ztmavení jasnějších 
timbrů. 
High Pass. Vypustí ty části zvuku, které jsou nižší 

než cutoff frekvence. Timbrály mohou díky tomu znít 
tenčeji nebo bzučivěji. 
Band Pass Vypustí všechny části zvuku, jak výšky tak 

hloubky, až na oblast v okolí cutoff frekvence. Protože 
tento filtr používá jak vysoké, tak nízké frekvence, jeho 
vliv se může výrazně měnit v závislosti na nastavení 
bodu zlomu (cutoff) a multisamplu oscilátoru. 
Nastavíte-li nízkou rezonanci,můžete použít Band 
Pass k vytvoření zvuku telefonu či starého 
gramofonu. S vyšší rezonancí lze vytvářet bzučivé či 
nosovkové timbrály. 
Band Reject Tento typ filtru, kterému se také říká 

notch filter, vybere pouze tu část zvuku, která se 
nachází nad cutoff frekvencí. Vyzkoušejte modulaci 
bodu zlomu pomocí LFO pro vytvoření efektu 
phaseru. 
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Typy filtrů a zlomová frekvence 

 
 
 

 
Low Pass  
 
 
 
 
 
 
 
High Pass  
 
 
 
 
 
 
Band Pass 
 
 
 
 
 
 
 
Band Reject 

 
 
 

Cutoff frekvence 

 
Resonance 
Rezonance zvýrazní frekvence v okolí zlomu, jak je 
vidět na následujícím diagramu. 

 
 

 
 
 

Nízká resonance  
 
 

 
 

 
 
 
 

Vysoká 
resonance   

 
 
 
 

Pokud je toto nastaveno na 0, frekvence za bodem 
zlomu budou postupně slábnout. 

Při nastavení na střední hodnoty bude rezonance 
měnit témbr filtru, zvuk se změní na nosovkový či ještě 
extrémnější. Při nastavení na vysoké hodnoty bude 
rezonance znít jako samostatný hvízdavý zvuk. 
Pro přesun polohy rezonance na klaviaturu viz “Key 
Follow,” na str. 73 Parameter Guide. 

 
 

Modulace filtrů 
 

Je možné modulovat zlomovou frekvenci filtrů a to 
pomocí Filter EG, LFOs, keyboard trackingu a dalších 
vestavěných MIDI kontrolerů. Takto lze dosáhnout 
velké škály tónových změn. 
 

Filter EG 
 

 
 
Filter EG je multi-stage obálka, kterou lze použít pro 
modulaci filtrů a programových parametrů. EG se 
nastavuje v záložce EG; způsob, jakým ovlivňuje filtry 
lze nastavit parametry popsanými níže nebo v 
záložce Filter Mod: 
Nastavení Intensity to A a Intensity to B ovládají zákl. 
míru modulace EG pro frekvence A a B před další 
modulací. 
Velocity to A a Velocity to B umožňují použít 
dynamickou škálu pro úpravu míry EG modulace. 
Nastavení AMS vybírá zdroje AMS modulace k určení 
míry Filter EG aplikované na Filtry A a B. Oba filtry 
mají stejný zdroj AMS, s rozdílným nastavením 
intenzity. 
 
LFO modulace 

Filtry můžete modulovat skrze LFO1, LFO2 a běžné 
LFO. Mimo jiné aplikace, LFO modulace filtru vytváří 
klasický efekt “auto-wah”. 
V záložce Filter LFO Mod nastavíte následující 
parametry, zvlášť pro každé LFO: 
Intensity to A a Intensity to B určují, do jaké míry LFO 
mění zvuk. 
JS-Y Intensity to A a JS-Y Intensity to B určují 
hloubku wah efektu, vytvořeného LFO při pohybu 
joystickem směrem k tělu nebo při přijetí CC#2. 
Nastavení AMS vybírá zdroje AMS modulace k určení 
míry LFO aplikované na Filtry A a B. Oba filtry mají 
stejný zdroj AMS s rozdílným nastavením intenzity. 
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Podrobná editace programu Editace pomocí filtrů 
 

 

 
Například, je-li AMS nastaveno na After Touch, 

tlak na klaviaturu má za následek efekt “auto-wah”. 
 

Keyboard Track 
U většiny akustických nástrojů je tón jasnější, pokud 
je hrán výše. Keyboard tracking kopíruje tento efekt 
tím, že zvyšuje cutoff frekvenci lowpass filtru, zatímco 
postupujete výše na klaviatuře. Obvykle je key 
tracking do jisté míry potřeba pro vytvoření 
konzistentního témbru napříč celým rozsahem. 
KRONOS keyboard tracking může být i 
komplexnější, umožňuje vám totiž vytvářet různou 
míru změny ve čtyřech částech klaviatury. Je možné 
např.: 
• Rychle zvýšit cutoff při hře v polovině klaviatury a 

poté pomaleji ve vyšších oktávách. 
• Nechejte Cutoff zvyšovat, jak hrajete níže na 

klaviatuře. 
• vytvářet náhlé změny určitými klávesami pro 

efekt připomínající rozdělení. 
 

Jak Key Track funguje: Klávesy a rampy 
Keyboard tracking funguje tak, že vytvoří čtyři rampy 
mezi pěti klávesami. Nejnižší a nejvyšší klávesa 
odpovídají nejnižší a nejvyšší úrovni MIDI škály. Tři 
klávesy–Low Break, Center a High Break–mohou být 
kdekoli mezi tím. 
Čtyři hodnoty Ramp řídí míru změny mezi každými 
dvěma klávesami. Pokud je Low- Center Ramp např 
nastavena na 0, hodnota mezi Low Break a Center se 
nebude změnit. 
Výsledný tvar může připomínat dvojité skládací dveře 
s pantem uprostřed. Na centrální klávese (hlavní 
"pant“), nemá keyboard tracking žádný efekt. Obě 
větve se mění směrem od tohoto centrálního bodu a 
vytváří změny v horní a spodní oblasti klaviatury. 
Intensity to A a Intensity to B určují jaký efekt bude mít 
keyboard tracking na filtry A a B. Bližší informace viz 
“3–2a: Keyboard Track” na str. 71 v Parameter Guide. 

 

AMS Modulace 
K modulaci těchto filtrů lze kromě EG, LFO a Key 
Track, použít dva AMS zdroje. Můžete např. použít 
ribbon kontroler pro modulaci jasu či AMS výstup wave 
sekvence. 

Graf klávesové stopy a intenzity 

 
Intensity = +99 (původní tvar) 
 
 
 
 
 
Intensity = +50 (mírný efekt)  
 
 
 
 
Intensity = 0 (žádný efekt)  
 
 
 
 
 
Intensity = –99 (převráceně) 
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Použití sekce Amp 
 

Sekce Amp obsahuje ovladače pro hlasitost, 
panorama a obvod (driver circuit). Za použití Amp EG, 
LFO 1/2, Key Track, dynamiky (velocity) a dalších 
zdrojů AMS můžete ovládat hlasitost. 
Každý oscilátor má vlastní sekci Amp: Amp1 pro 
OSC1 a Amp2 pro OSC2. 

 
Co to vlastně znamená “Amp”? 

 

Různé zvuky mají charakteristickou podobu 
specifickou pro úroveň hlasitosti. 
Hlasitost tónu klavíru začíná na vysoké hodnotě ve 
chvíli, kdy notu zahrajete a poté postupně klesá. 
Hlasitost tónu varhan zůstává stejná, dokud 
klávesu nepustíte. 
Hlasitost tónu houslí či dechových nástrojů se může 
měnit v průběhu tónu (muzikant může např. regulovat 
sílu stisku nebo množství vzduchu. 

 
 
Pan AMS a Intensity 
Intensity určuje míru modulace panorama z vybraného 
AMS zdroje. 
Natavíte-li AMS na Note Number, panorama se bude 
měnit podle polohy tónu na klaviatuře. Nastavíte-li 
LFO1 či 2, zvuk se bude zmítat ze strany na stranu, 
což vytvoří efekt auto-pan. Další nastavení umožňují 
ovládání pomocí real-time kontroleru, obálky atd. 
 

Pan Use DKit Setting 
Pan Use DKit Setting uplatníte, pokud je Oscillator 
Mode nastaven na Drums. Je-li zde značka, program 
může používat pro každý bicí zvuk různé pan pozice, 
viz Drum Kit. Pokud zde značka není, všechny zvuky 
bicích budou používat výchozí pozici Panorama 
programu. Individuální pan pozice pro různé bicí 
zvuky jsou přednastaveny, je tedy vhodné nastavení 
zachovat. 

 
 

Amp modulace 
 
 
 
 

 

Pan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pan 
Parametr Pan ovládá pozici stereo poté, co signál 
projde oscilátorem, filtrem a amp. Obyčejně toto 
nastavíte na C064, takže zvuk bude vyrovnaně 
rozdělený do obou reproduktorů. 
Pokud je Oscillator Mode nastaven na Double, stereo 
efekt vytvoříte tak, že nastavíte na stránce 
Amp1/Driver 1 Pan na L001, a Amp2/Driver2 na 
R127. OSC1 půjde do levého reproduktoru a OSC2 
do pravého. 
Nastavení Random znamená, že panorama se bude 
náhodně měnit pokaždé, když na KRONOSu 
zahrajete tón, což má za následek zajímavý efekt. 

 
 
 
 
Základní hlasitost je určena parametrem Amp Level. 
Toto lze přizpůsobit za použítí níže uvedeného: 
 

Keyboard Track 
Umožňuje měnit hlasitost v závislosti na hraném tónu. 
Více informací, viz “Keyboard Track” na str. 55. 
 

Amp modulace 
Velocity Intensity používá většina programů k snížení 
hlasitosti měkce hraných tónů a zesílení silně 
zahraných. Amp Modulation parameter určuje míru, do 
které se toto projevuje. Amp Modulation bývá běžně 
nastaveno na pozitivní hodnoty (+). Při zvýšení hodnoty 
nastavení bude větší rozdíl mezi slabě a silně zahranými 
tóny. 
 

LFO1/2 
Určuje způsob generování cyklických změn hlasitosti 
(tremolo effect) pomocí LFO. 
Na hlasitost budou mít vliv pouze ta LFO, pro které 
nastavíte hodnoty LFO1 Intensity, LFO2 Intensity. 
Intensity (AMS Intensity) určuje, do jaké míry bude 

tremolo effect produkovaný LFO ovlivněn, když přiřadíte 
AMS (LFO1 AMS, LFO2 AMS). 
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Pokud např. nastavíte AMS na JS-Y (CC #02), 

tremolo bude aplikováno, když pohnete joystickem 
KRONOS směrem k sobě, případně pokud je přijato  

 
Amp EG 

 

Díky Amp EG můžete určovat změny hlasitosti 
v průběhu tónu. 
Každý nástroj má charakteristickou obálku 
hlasitosti (volume envelope). Je to součástí jeho 
charakteristického zvuku. 
Změnou tvaru volume křivky je možné vytvářet 
zajímavé efekty. 

Podrobná editace Programů Použití sekce Amp 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drive 
 

Drive dodává zvuku saturaci a overdrive, od mírného 
zahuštění až po výrazné zkreslení. Na rozdíl od efektu 
overdrive pracuje Drive samostatně pro každý hlas, 
takže zabarvení (timbre) bude stejné nehledě na to, 
kolik hlasů právě používáte. 
Drive a Low Boost jsou dva hlavní parametry, které se 
podílí na vytváření výsledného efektu. 
Drive určuje ostrost (edge) a barvu. Nastavení nízkých 
hodnot má za následek mírnou saturaci, vysoké 
hodnoty vytvoří výraznější zkreslení. Často je vhodné 
zvýšit spolu s Drive i efekt Low Boost. 
Pozn.: i když je Drive na 0, obvod Drive stále 

ovlivňuje timbrál. Jestliže se snažíte o zcela čistý zvuk, 

raději upravte hodnotu Bypass. 
Low Boost je speciální nízkofrekvenční EQ, který 
ovládá charakter zvuku. Ovlivněné EQ frekvence se 
změní společně s nastavením Drive. 
Vyšší hodnoty prohloubí zesílení basů a zvýrazní efekt 
parametru Drive. 
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Použití EXi 
 

V programu EXi je možné vybrat jedno či dvě EXi. Pak 
je možné vytvořit split nebo vrstvení. Každé EXi má 
vlastní akustický charakter a jsou jim věnovány jiné 
stránky parametrů. 
Jak zvolit EXi: 
1. Vyberte program EXi. 

Pozn.: Programy EXi jsou uloženy v EXi Bankách, 
zvlášť od HD-1 programů. Podle nastavení, může být 
libovolná banka, s výjimkou INT-G, také EXi bankou. 
2. Stiskněte tlačítko Common. 
3. Jděte na Basic/Vector. 

P4: Basic/Vector Program Basic. 

 

 
 

4. V levé horní části displeje, pod EXi 1 
Instrument Type, zvolte jakékoli EXi. 

Můžete vybrat i druhé EXi pod EXi 2 Instrument Type, 
ale nyní se soustřeďme na EXi 1. 
5. Stiskněte tlačítko EXi 1 v dolní části displeje. 

Zobrazí se volby pro zvolené EXi. Nastal čas 
prozkoumat nové možnosti! 

 
 
SGX-2 poskytuje mimo jiné mimořádně vysokou 
polyfonii, bez které se u klavírních zvuků neobejdete – 
až 100 stereo dvojzvuků, což je ekvivalent 400 mono 
hlasů. 
 

STRING RESONANCE 
Jakmile zahrajete notu na piano, všechny ostatní, 
netlumené struny budou lehce rezonovat, s intenzitou 
odpovídající vztahu jejich harmonických k zahrané 
notě. Extrémním příkladem toho je, když stisknete 
damper pedál, v místě, kdy všechny struny rezonují 
současně. Avšak stává se to také, když zahrajete notu 
současně s dalšími, jež tvoří její harmonické – a to i 
když je damper pedál vypnutý. Např. podržíte C2 a 
pak ostře zahrajete a uvolníte C3, uslyšíte jemné, 
zvonivé echo C3, od struny C2. 
Modeling rezonance strun SGX-2 můžete za/vypnout 
pro každý jednotlivý program. U starších programů, je 
to vypnuto automaticky. Chcete-li jej zapnout, jděte na 
stránku P5–1: String Resonance/Una Corda, aktivujte 
značku u String Resonance, a dle potřeby nastavte 
Depth. Více informací viz “5-1a: String Resonance” na 
str. 396 Parameter Guide. 
 

Una Corda 
Většina zvuků KRONOS, včetně všech SGX-2 Piano 
Typů, je vybavena alespoň minimální podporou soft 

pedálů přes MIDI CC#67. Pro tyto zvuky, je-li zapnutý 
CC#67, sníží se efektivní dynamika – jako když 
hrajete o dost měkčeji, než normálně. 
Jako alternativu k tomu, některé SGX-2 Piano Typy 
obsahují speciální Una Corda samply. U těchto Piano 
Typů, CC#67 přepíná na jinou, speciální sadu samplů, 

místo úpravy dynamiky. 
Stránka P5: Resonance/Una Corda zahrnuje grafické 
vyjádření Una Corda. Jestliže zvolený Piano Typ 

obsahuje Una Corda samply, grafika v této sekci 
displeje se aktivuje. Pokud nezahrnuje Una Corda 
samply, je grafika nepřístupná. 
Více informací viz “5-1b: Una Corda” na str. 396 
Parameter Guide 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SGX-2 Premium Piano 
 

Nová definice pro workstation piano 
Takový zvuk jste ještě neslyšeli. Každý tón je 
samplován do sterea v 12 stupních dynamiky bez 
přechodů, což umožní plynulé reakce a přirozený 
dozvuk - plus několik vrstev dynamiky skutečné 
damper rezonance, společně s modelem rezonance 
strun. Navíc, někeré zvuky zahrnují speciální Una 
Corda samply. 
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EP-1 MDS Electric Piano 
 

Nová technologie, klasický zvuk 
EP-1 umožňuje dokonalé napodobení šesti klasických 
pian typu tine a reed i vintage efekty. Díky svému 
založení na Korg’s Multi-Dimensional Synthesis (MDS) 
umožňuje EP-1 přirozený projev, aniž byste byli 
omezeni klasickým sample playbackem. Jistě oceníte 
např. přirozený decay a plynulou gradaci dynamiky z 
pp na ff, to vše bez trapných předělů, jako u reálných 
hudebních nástrojů. 
Mechanické zvuky (např zvuk puštění klávesy) 
ovládáte v reálném čase, což vaší hře přidá na 
realističnosti. 



 
 

 
 

 
 

 
 

Podrobná editace programu Editace pomocí EXi 
 

 

 
 

 

CX-3 Tonewheel Organ 
 

Varhany s harmonickými táhly 
CX-3 jsou dokonalé tone-wheel varhany se 
skutečnými harmonickými táhly, vycházející 
z přelomových kláves CX-3 od Korgu. 
Dokonalá tone-wheel fázová koherence je 
předpokladem k silnému, prostorovému zvuku 
varhan, který dokonale napodobuje živý nástroj. 
Výběr z typů tone wheel, nastavitelných přídechů, 
leakage, noise a key-click modelování vytváří 
dokonale reálný hudební zážitek. 
Amp modeling, Vibrato/Chorus a Rotary Speaker 
efekty jsou vestavěny. Režim EX umožní přidat další 
táhlo a percussion harmonics, čímž získáte nové 
timbrály, jakých u klasických varhan dosáhnout nelze. 

 
AL-1 Analog Modeling Synthesizer 

 

Moderní virtuální analogový syntezátor 
AL-1 je náš moderní virtuální analogový syntezátor 
nabitý funkcemi. Patentované ultra-low-aliasing 
oscilátory (které používají zcela jinou technologii než 
HD-1) oživují slávu skutečných analogových 
syntezátorů – bez dřívější umělosti. 
Měnící se křivka umožňuje měnit tvary oscilátoru 
v reálném čase. Resonance modeling umožní volit 
mezi klasickými zvuky filtru a obzvláště flexibilní 
MultiFilter vám dovoluje vytvořit si vlastní hybridní 
tvary filtru. Hard sync, analog-style FM, drive, low-
boost a ring modulation nabízí velké možnosti v ladění 
barvy zvuku. 

 
MS-20EX: 

 

Patch-panel synth s jedinečným, dramatickým 
zvukem 
MS-20EX, který je rozšířením klasického analogového 
syntezátoru MS-20, vám dodá pocit přítomnosti 
modular patch kabelů. Modulujte filtry audio-rate 
oscilátory; přeměňte audio vstupy na control signály; 
ovládejte všechny původní knoby pomocí mod zdrojů, 
vč. přídavných obálek, LFO a real-time kontrolerů. 
To bylo vždy snem všech, kdo se snažili vylepšit zvuk, 
leč i bez patchů na panelu, MS-20EX umí tvořit vzorky 
s jedinečným, agresivním zvukem — velkou měrou 
svými špičkovými filtry, které jsou kompletně odlišné 
od těch, které znáte z AL-1 nebo PolysixEX. 

 
PolysixEX: 

 

Všestranný syntezátor s bohatým zvukem, 
který je navíc jednoduchý na použití 
Samooscilující čtyřpólový filtr, plynulý analogový 
oscilátor a suboscilátor, bohatý vestavěný chór a 
sborové efekty - PolysixEX jde až nad rámec vaší 
představivosti. 
Je inspirován klasickým Polysixem od Korgu, takže 
témbr je zcela odlišný od AL-1 a MS-20EX, ale tím to 
zdaleka nekončí. Přidali jsme modulaci pro každý 
ovladač hlavního panelu, což umožňuje vybírat ze 
zvuků, které oroginálu chyběly. 
Téměř všechny kontrolery původní verze lze ovládat 
ručně s Tone Adjust - knoby, slidery či přepínači. 
Jako bonus se nabízí extrémně vysoká polyfonie až 
o 180 hlasech. 

STR-1 Plucked String 
 

Fyzikální modelování, od reality k fantastičnu 
Fyzika stojí za zrodem laserů, mobilů, elektrických 
aut—a nyní i STR-1. Jak by zněla harmonie zahraná 
na kovové pruty ovládané klavírní mechanikou nebo 
kdybyste zpívali do kytarové struny? To vše vám 
předvede STR-1. 
Kromě jedinečných a extrémních timbrů je STR-1 
skvělé i pro klasické hudební nástroje jako je kytara, 
kontrabas nebo harfa či pro exotické zvuky jako např. 
clavinet, cemballo, zvony či elektrické piano. 
Přes fyzikální model lze také zpracovávat samply či 
živé audio vstupy, vč. zpětné vazby jakéhokoli z 
efektů KRONOSu. 

 
 

MOD-7 Waveshaping VPM 
Synthesizer Patch-panel 

VPM/waveshaping/PCM processor  
Kombinace Variable Phase Modulation (VPM), 
tvarování vzorku, kruhové modulace, samplů i 
subtraktivní syntézy, plus modulární systém patchů na 
panelu, to je MOD-7. Výjimečně univerzální, nabízí 
cokoliv od klasických FM keyboardů, zvonů a basů 
(včetně schopnosti importovat zvuky z vintage DX 
syntezátorů) do rytmických ploch a třpytivých, 
impozantních padů. 
“Neskutečné” možnosti práce se samply, s 
neuvěřitelnou flexibilitou a výkonem, umožňuje 
vytvořit mimořádně členité prostředí pro zpracování: 
kombinace několikastupňových filtrů, tvarování 
vzorků a kruhovou modulaci – dokonce využít 
samply jako FM modulátory – vše pod jedním 
patchem, přesně dle potřeby. 
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Hraní programy a jejich editace 
 

 

 
 

 

Vektorová syntéza  
(Vector Synthesis) 

 

Vektorová synteze umožňuje pracovat s parametry 
efektů a programů pohybem vektorového joysticku, 
použitím programovatelné vektorové obálky nebo 
kombinací obou způsobů. 

 

Co znamená „vektor“? 
Modulaci obvykle ovládáte pohybem jednoho z 
ovladačů, např. slideru. Na jednom konci je modulace 
na minimu, na druhém na maximu. 
Vektorová syntéza je trochu jiná. Kolem určitého 
bodu se pohybujete ve dvou rovinách, zleva do 
prava (či naopak) a nahoru a dolů. 
Můžete to brát, jako když jste na průsečíku dvou 
různých čar současně: zleva doprava (osa X) a 
shora dolů (osa Y). 
Jinými slovy, místo jedné hodnoty (jako slider), každý 
bod Vektoru má hodnoty dvě: jednu pro X a jednu pro 
Y. Viz příklad na obrázku níže. 
 
Vektorový bod (Vector Point) a hodnoty os X a Y 

 
 
Vektorový joystick a vektorová obálka 
Vektorový bod můžete posunout za použití kombinace 
vektorového joysticku a vektorové obálky. Jsou 
propojeny, i když nemusíte nutně používat oba z nich. 
Pokud je vektorový joystick v centrální pozici, 
vektorová obálka má plnou kontrolu nad pozicí bodu. 
Obdobně, pokud je vektorová obálka ve středu, má 
plnou kontrolu vektorový joystick. 
Je-li–používána vektorová obálka, vektorový joystick 
zaujme pozici ve středu os. Je-li obálka vpravo osy X 
a vektorový joystick vlevo, skutečná pozice vektoru 
bude vprostřed osy X. 
Tip: Chcete-li v rychlosti resetovat Vector joystick zpět 
na střední hodnotu, podržte tlačítko Control Reset na 

předním panelu a pohněte joystickem. 
 

Vektorové ovládání hlasitosti a CC 
Ovládá relativní hlasitost dvou oscilátorů 
v programovém režimu (nebo až 16 programů v 
režimu Combi) a generuje CC pro ovládání parametrů 
programů a efektů. 
 

Vektor a MIDI 
Vektor spolupracuje s MIDI dvěma různými způsoby: 
přes Vector Joystick a kontroler Vector CC. 
Vector Joystick vysílá a přijímá dva MIDI kontrolery: 

jeden pro osu X a druhý pro osu Y. 

 
 
 
 
 
 
 
 

K posunu bodu lze použít nejen vektorový joystick, 
ale i vektorovou obálku, pozicí lze poté hýbat 
automaticky po urč. čase, viz níže. 
 
Vektorová obálka posouvající vektorový bod 

V režimu Global je můžete přiřadit libovolným číslům 
MIDI CC dle potřeby. Základní čísla jsou CC#118 pro 
osu X a CC#119 pro osu Y. Vektorový joystick a jeho 
CC ovládají vektorovou pozici, ve spolupráci s Vector 
EG. 
Vector CC Control je na druhou stranu generován dle 
pozice vektoru. Toto má běžně vliv pouze na interní 
zvuky a efekty. Je ovšem možné aktivovat globální 
parametr a vysílat tato generovaná CC externím MIDI 
zařízením. 
Po více informací o vektorové syntéze viz “1–5: Vector 
Control” na str. 46 v Parameter Guide. 
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Podrobná editace programu Použití Vektorové syntézy 
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Hraní programy a jejich editace 
 

 

 
 

 

Efekty 
 

Efektům je v manuálu věnována vlastní sekce, zde 
se tedy nebudeme pouštět do přílišných detailů. Více 
informací viz odkazy níže. 

 
Inzertní efekty 

 

Inzertní efekty umožňují přiřadit buď jednotlivé 
oscilátory nebo celý program až 12 efektům, po řadě. 
Lze použít jakýkoli typ efektů, počínaje zkreslením 
(distortion) a kompresory až po chóry nebo reverb. 
Inzertní efekty mohou být vedeny přes hlavní výstupy 
či jakékoli jiné. 
Více informací viz “Inzertní efekty” na str. 214. 

 
 

 
 

Master efekty 
 

Jsou zde dva Master efekty, které zpřístupňují Send 
1 a 2. Nejvhodnější jsou pro efekty jako reverby a 
delay, ale lze je využít libovolný typ efektu. Více 
informací viz “Master efekty” na str. 215. 

 
 

Total efekty 
 

Dva Total efekty pracují s hlavními L/R výstupy. Hodí 
se ideálně pro základní mixážní efekty – kompresi, 
limiting a EQ, ale, stejně jako u jiných sekcí, lze použít 
jakýkoli typ efektu. 
Více informací viz ‘Program P9: Master/Total Effect” na 
str. 144 v Parameter Guide. 

 
 

Automatický import programu do režimu Sequencer 
 

Funkce Auto Song Setup zkopíruje daný program 
nebo kombinaci do Songu a poté se KRONOS 
připraví k nahrávání. 
Pokud vás během hraní napadne zajímavá fráze 
nebo skladba, můžete použít tuto funkci a okamžitě 
začít nahrávat. Provedete to takto: 
1. Podržte ENTER a stiskněte tlačítko SEQUENCER 

REC/WRITE. 

Otevře se dialogové okno Setup to Record a zeptá se, 
zda toto skutečně chcete provést: “Are you sure?” 
2. Stiskněte OK. 

Automaticky vstoupíte do režimu Sequencer a jste 
připraveni k nahrávání. 
3. Stiskem tlačítka START/STOP spustíte 

sekvencer a spustí se nahrávání. 
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Bank
a 

č. Popis 

INT–A…D 000…127 Výchozí kombinace 

INT–E…G, 

USER–A…G 
 

000…127 
 

Uživatelské kombinace 

 

 
 

 
 

Kombinace, hraní a jejich úprava 
 

 
 
 

Hraní kombinacemi 
 

Co je to kombinace? 
Kombinace umožňují rozdělit a vrstvit až 16 Programů 
současně. 
Kombinace se skládá až z 16 timbrů. Každý timbrál 
má program a parametry pro klávesové a dynamické 
zóny, mixážní nastavení, MIDI kanál, filtrování 
kontroleru atd. 

Stejně jako programy má každá kombinace 12 inzertních 
efektů, 2 masteringové efekty a 2 total efekty, pro 
vytváření a přetváření zvuků jednotlivých timbrů. 
Kombinace mohou využívat až 4 KARMA moduly 
najednou pro komplexní a vrstvené efekty. 

 

 

Výběr kombinací 
 

Je zde několik způsobů jak zvolit kombinace. Každý 
má jiné výhody: 
• Za použití tlačítek hlavního panelu, value slideru a 

value knobu můžete zvolit kombinace v rychlosti 
ručně. 

• Výběr banky a čísla (přes touch- screen) vám umožní 
procházet paměť a najít kombinaci, kterou právě 
potřebujete. 

 

 
 
Obsahy bank kombinací 

• Výběrem kategorie kombinace (přes touch- screen) 
lze filtrovat kombinace přes typ zvuku, jako např. 
klavíry či bicí. 

• Použití Find (pomocí lupy na obrazovce) pro 
vyhledání programů podle jména 

• Použití nožního spínače umožní měnit kombinace 
dokonce, i když máte obě ruce zaměstnané 
hraním – vhodné pro živá vystoupení. 

• MIDI zprávy o změně programu umožňují vybrat 
kombinace dálkově a to buď z MIDI sekvenceru 
nebo z externího MIDI kontroleru. 

 

Set Listy 
Kombinace lze také zvolit skrze set listy, spolu 
s programy a songy. Pro více informací viz “Set Listy” 
na str. 119. 

 
Přehled: Banky kombinací 

 

KRONOS je vybaven stovkami připravených 
kombinací z výroby. Můžete však vytvářet vlastní 
originální kombinace tak, že upravíte výchozí nebo 
vytvoříte vlastní. 
Je zde přes 1,400 slot pro kombinace a přídavné 
zvukové knihovny, které jsou otevřeny pro vaše 
vlastní programování. 
Tyto kombinace jsou organizovány do 14 bank po 128 
kombinacích v každé, jak uvádíme níže. Můžete také 
uložit více kombinací na interní disk, nebo do externích 
USB 2.0 zařízení. 
Pro více informací o výchozích kombinacích viz Voice 
Name List. 

Volba pomocí tlačítek na předním panelu 
 

1. Ujistěte se, že tlačítko COMBI svítí. 

To znamená, že jste v režimu Combination, kde 
můžete vybírat a upravovat kombinace. Jestliže hlavní 
tlačítko nesvítí, stiskněte ho. Rozsvítí se a objeví se 
hlavní stránka Combination Play. 
2. Jděte na hlavní stránku Combination Play. 

Hlavní stránka Play zobrazí vybraný program, status, 
panorama a hlasitost pro timbrály 1-16. 
3. Název kombinace musí být vybrán. 

Pokud není, jděte na Combination P0: Play a stiskněte 
název kombinace, který se zvýrazní. 
4. Použijte VALUE kontrolery k výběru čísla 

kombinace, kterou chcete použít. 

K výběru kombinace můžete použít následující 
způsoby. 
• Otočte číselníkem Value. 
• Stiskněte tlačítko Inc nebo Dec. 
• Pro určení čísla použijte numerickou klávesnici [0]–

[9] a stiskněte ENTER. 
5. Stiskněte tlatítko BANK (INT nebo USER A-G) 

pro přepnutí banky. 

Poté, co zvolíte jinou banku, rozsvítí se LEDka a 
vybraná banka se objeví v levém horním rohu LCD 
obrazovky. 
Např. pro výběr banky INT-B stiskněte tlačítko I-B 
v horní řadě tlačítek Bank. Tlačítko I-B se rozsvítí a 
v levém horním rohu obrazovky se objeví INT-B. 
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Hraní kombinacemi a jejich úprava 
 

 
Combination Select  Category (Category/Combination) Popup tlačítko 

 

 
 
 

 
Combination Select Popup tlačítko 

 
 

Category (Category/Program) 
Popup tlačítko 

 

Bank/Program Select Popup tlačítko  
 

Program Select 
 
 

Status  
 
 

Play/Mute 
 

Solo On/Off 

 
Pan 

 
 

Volume 

 
Timbre 01 

 
Favorite 
Find 

 

 
 
 
 
 
 

Výběr banky a čísla 
 

Kombinaci lze vybrat ze seznamu vytvořeného 
kombinační bankou. 
1. Stiskněte tlačítko Combination Select. Objeví se 

dialog Bank/Combination Select.  
Bank/Combination Select menu: 

 

 
 

Na tomto obrázku je zvolena banka INT-A. Výpis 
napravo udává Kombinace, obsažené v této bance. 
2. Zvolte záložku v levé části displeje pro výběr 

banky. 
3. Stiskněte jeden z názvů pro výběr kombinace. 

Zvolená kombinace bude zvýrazněna a klaviatura 
bude ihned přepnuta na nový zvuk. 
4. Chcete-li, zahrajte několik tónů, abyste 

kombinaci slyšeli. 

Nová kombinace bude znít, i když stále vidíte menu, 
i před tím, než stisknete OK. 
5. Pokud jste spokojeni, stiskněte OK pro zavření 

menu. 

 
Jestliže stisknete tlačítko Cancel, provedený výběr 
bude zrušen a budete vráceni do programu, který byl 
zvolen před vyjetím nabídky. 

 
 

Výběr kategorie (Category) 
 

Můžete vybrat kombinaci v rámci kategorie, např. 
klavíry (keyboard), varhany (organ), bass a bicí 
(drums). Při odchodu z výroby, jsou Programy 
organizovány do 16 kategorií, u každé je několik 
podkategorií. Jsou zde ještě 2 další kategorie, 
původně pojmenované User 16 a User 17, které 
můžete použít a pojmenovat dle libosti. 
1. Stiskněte vyskakovací tlačítko Category. 

Objeví se dialog Category/Combination Select. 
Category/Combination Select menu 
 

 
 

V ilustraci výše je zvolena kategorie Keyboard. 
Seznam napravo ukazuje kombinace, které kategorie 
obsahuje. 
2. Zvolte záložku v levé části displeje a zvolte 

jinou kategorii. 

Název vybrané kategorie bude zobrazen v levé dolní 
části displeje. 
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Hraní Kombinacemi Výběr kombinací 
 

 

 
3. Lze se zaměřit také na specifičtější skupiny 

zvuků tak, že vyberete podkategorii z druhého 
sloupce. 

Celý název podkategorie se též objeví v levé dolní 
části displeje. 
4. Stiskněte jeden z názvů uprostřed pro výběr 

kombinace. 

Vybraná kombinace bude zvýrazněna. 
5. Pokud jste spokojeni, stiskněte OK pro zavření 

menu. 

Pokud stisknete tlačítko Cancel, vaše předchozí 
volba bude zrušena a vrátíte se do kombinace, která 
byla zvolena při otevření menu. 

 
Použití funkce Find 

 

Poblíž pravého horního rohu na stránce Combination 
P0:Play, je tlačítko, označené ikonou lupy. Stiskem 
tohoto tlačítka otevřete dialog Find. Nebo použijte Find 
pro vyhledání kombinace podle jména. Pro více 
informací viz ‘Použití funkce Find’ na str. 33. 

 
Používání značky Favorites (Oblíbené) 

 

Volby v rámci Bank a Category obsahují zaškrtávací 
pole Favorite, které se nachází v dolní části 
obrazovky. To vám umožní redukovat seznam tak, aby 
se zobrazily pouze položky, které jste označili jako 
oblíbené. Více informací viz “Používání značky u 
Favorites” na str. 33. 

 
Používání nožního spínače k výběru 
kombinací 

 

Pro procházení jednotlivými kombinacemi můžete 
použít nožní spínač. Lze je procházet buď vzestupně 
(0, 1, 2, 3, atd.) nebo sestupně (3, 2, 1, atd.). Tímto 
můžete měnit kombinace bez použití rukou, což je 
velmi užitečné pro živá vystoupení. 
Více informací viz “Použití nožního spínače k 
procházení programů” na str. 33. 

 
Výběr kombinací přes MIDI 

 

Můžete poslat KRONOSu zprávu MIDI Program 
Change (zpráva o změně programu) z externího MIDI 
zařízení, jako jsou počítačové sekvencery nebo jiné 
MIDI kontrolery. V kombinaci s MIDI Bank Select lze 
toho použít pro výběr jakékoli kombinace ze 14 bank. 
Blíže viz “Select Directory” na str. 1134 Parameter 
Guide. 

 
Používání ovladačů pro úpravu zvuku 

 

Pro úpravu zvuku můžete použít joystick, ribbon 
kontroler, SW1, SW2, vektorový joystick, VALUE 
slider, klaviaturu, nožní pedály a přepínače a knoby, 
slidery a přepínače ovládacího rozhraní. 
Pro více informací viz: “Použití kontrolerů” na str. 35. 

 

Bicí stopa 
 

Bicí stopa je propojena se všemi ostatními funkcemi 
režimu Combination, vč. funkce KARMA. Více 
informací viz “Použití bicí stopy v režimu Combination” 
na str. 252. 
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Hraní kombinacemi a jejich úprava 
 

 

Jednoduchá editace kombinací 
 

 

Změna zvuku v kombinaci 
 

Změnou programů přiřazených k 16 timbrálům lze 
rychle a snadno dramaticky změnit zvuk kombinace. 
Jsou dva způsoby, jak lze změnit program timbru: 
• Vyberte program z předního panelu a LCD, dle 

banky nebo kategorie 
• vyberte program MIDI zprávou o změně programu  
Pozn.: MIDI změny programu fungují jen pro timbry, 
jejichž status je nastaven na INT. 

 
Výběr programů pro Combi Tracks 

 

Jak změnit program přiřazený timbru: 
1. Jděte na záložku Prog Select/Mixer na stránce 
Play. 

Tato stránka zobrazí 16 timbrů najednou, vč. jejich 
programového přiřazení, hlasitosti, panoramatu, 
nastavení play/mute, solo atd. 
2. Stiskněte vyskakovací tlačítko v horní části 
Timbre 1. 

Tímto vyberete kategorii. Objeví se okno, ve kterém 
můžete zvolit program dle kategorie, viz podobná 
funkce v programovém režimu. 
3. Zvolte program a stiskněte OK. 

 

Nabídka Category Select zmizí. Povšimněte si, že 
program je nyní nastaven na Timbre 1. 
4. Stiskněte tlačítko přímo pod tlačítkem 

Category. 

Je to volba Bank/Number. Objeví se nabídka, která 
vám umožní vybírat programy podle banky - jako 
podobná nabídka v režimu Program. 
5. Zvolte jiný program a stiskněte OK. 

Program v timbru se nyní změnil na Vámi vybraný. 
Bank /Number parametr je teď zvýrazněn, což 
znamená, že je pro výběr bank a programů možné 
použít tlačítka z předního panelu. 
6. Stiskněte jedno z tlačítek Bank na předním 

panelu. 
Chcete-li zvolit banky USER–AA…GG, podržte 
obě tlačítka I a U BANK současně. Např. chcete 
zvolit banku USER–CC, podržte tlačítko I–C, a 
poté tlačítko U–C. 

Povšimněte si, že banka a program Timbru 1 se 
změnily tak, aby odpovídaly vybrané bance. 
7. Použijte Inc/Dec, číselník VALUE nebo 

numerickou klávesnici k výběru programu. 

 
 

Nastavení mixu 
 

K nastavení hlasitosti, panoramatu a EQ pro každý 
timbrál, stejně jako pro jejich PLAY/MUTE či Solo 
On/Off statusy, lze použít jak ovládací panel, tak LCD. 

 
Nastavení parametrů mixu pomocí 
LCD 

 

1. Jděte na záložku Prog Select/Mixer na stránce 
Play. 

Tato stránka zobrazí programové přiřazení, hlasitost, 
panorama, nastavení play/mute, solo atd. pro všech 16 
timbrů. 
2. Na obrazovce zvolte grafický Volume slider pro 

Timbre 1. 
3. Použijte Inc/Dec, číselník VALUE nebo 

numerickou klávesnici k nastavení hlasitosti. 
4. Zvolte knob Pan na obrazovce pro Timbre 1 a 

upravte jeho hodnotu tak, jak potřebujete. 

Panorama timbru je propojeno s panoramatem 
uloženým v programu. Nastavení C064 obnoví 
programové nastavení panoramatu oscilátoru. 
Nastavení Timbre Pan posune zvuk doleva nebo 
doprava při zachování vztahu panoramatu mezi 
oscilátory. Zcela vlevo je nastavení L001 a úplně 
vpravo R127. 

 
Použití ovládacího panelu pro mix 

 

Mixážní parametry lze upravovat i přímo z ovládacího 
panelu, 8 timbrů najednou. 
1. Stiskněte tlačítko TIMBRE/TRACK pod 

CONTROL ASSIGN. Rozsvítí se LED 1-8. 

Tlačítko má dvě LEDky: jednu pro Timbres 1-8 a 
druhou pro Timbres 9-16. Stiskem tlačítka přepínáte 
mezi oběma. 

 

 
 
2. Můžete také postupovat přes záložku Control 

Surface na stránce Play. 
3. Tiskněte tlačítko MIXER KNOBS 

dokud se nerozsvítí LEDka 
INDIVIDUAL PAN. 

Knob 1 bude pak ovládat panorama Timbru 
1 a knob 2 panorama Timbru 2, atd. 
4. K nastavení hlasitosti timbru 1 -8 použijte 

slidery 1-8. 
5. Použijte knoby 1 & -8 k nastavení pan pozice 

timbrů 1-8. 
6. Tiskněte tlačítko MIXER KNOBS 

dokud se nerozsvítí LEDka 
CHANNEL STRIP. 

Knoby nyní řídí virtuální channel strip, 
vč. panorama, EQ a přenosu efektů. 
7. Stiskněte první z tlačítek MIX SELECT. 

Channel Strip nyní ovládá panorama, EQ a přenosy 
FX pro Timbre 1. 
8. Knoby 2-6 použijte k nastavení 3-pásmového EQ 

timbrů a knoby 7 a 8 k ovládání přenosu efektů 
timbrů 1 a 2. 

Systém sám zjistí, jak je oscilátor propojen s Master 
Effects, a automaticky nastaví vyhovující parametry 
přenosu efektů. 
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Jednoduchá editace kombinace Jednoduchá editace KARMA 
 

 

 
9. Stiskněte druhé z tlačítek MIX SELECT. 

Channel Strip nyní ovládá panorama, EQ a přenosy 
FX pro Timbre 2. Každý timbrál má vlastní, vyhrazený 
stereo 3-band EQ. 

10.Upravte Channel Strip pro Timbre 2 dle potřeby. 

Povšimněte si že Pan je dostupné u obou 
nastavení tlačítka MIXER KNOBS. 

 
 

Jednoduchá editace KARMA 
 

KARMA znamená “Kay Algorithmic Realtime Music 
Architecture.” Zahrnuje širokou škálu úžasných 
hudebních efektů: 
• Arpeggio 
• groove bicích a hudebních nástrojů 
• komplexní CC gesta (jako kdyby za vás automaticky 

hýbala knoby a joystickem) 
• generování hudební fráze 
• jakékoli kombinace výše zmíněných 
• …a ještě mnohem víc. 
Mnoho KARMA parametrů lze ovládat přímo přes 
přední panel. 

 
Vy/ zapnutí KARMA 

 

Hlavní ovládání KARMA představuje tlačítko ON/OFF. 
Zapněte tlačítko (LEDka se rozsvítí) pro aktivaci 
KARMA; vypněte ho (LEDka zhasne) pro deaktivaci 
KARMA. 

 
Tlačítko LATCH 

 

Je-li tlačítko LATCH zapnuté, KARMA bude hrát dál, i 
když přestanete hrát na klaviaturu, přehrávat 
drum/chord pady nebo MIDI In. 
Toto je vhodné pokud chcete hrát přes groove 
generovaný KARMA atd. 

 
Výběr KARMA Scén 

 

Každá Combi má až 8 KARMA “scén,“ které jsou 
přednastavením pro parametry KARMA. Různé z nich 
mohou produkovat zcela rozdílné efekty. Můžete 
vybírat přímo z ovládacího panelu: 
1. Stiskněte tlačítko RT KNOBS/KARMA pod 

CONTROL ASSIGN. 

Ovládací panel se přepne na Real-Time knoby a režim 
KARMA. 
2. Pomocí horní řady přepínačů zvolte scény. 

Povšimněte si, že ne všechny kombinace budou mít 
nutně 8 různých scén. 

 
 

Úprava parametrů KARMA pomocí 
sliderů 

 

Je možné upravovat parametry KARMA i v reálném 
čase, za pomoci sliderů ovládacího panelu. Specifické 
parametry se budou měnit dle kombinace, viz LCD: 
1. Jděte na záložku Control Surface na stránce 

Play. 
2. Stiskněte tlačítko RT KNOBS/KARMA pod 

CONTROL ASSIGN. 

 
 
LCD nyní ukazuje KARMA parametry přidělené 
přepínačům a sliderům. 
3. Pro změnu KARMA parametrů pohybujte slidery. 

Více informací viz “Používání funkce KARMA” na str. 
225. 
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Strán
ka 

Hlavní vlastnosti 
 
 
P1:EQ/Vector/ 

Control 

• Nastavení EQ pro každý Timbre 

• Přiřazení funkcí SW1/2 a Real- Time 

knobům 5-8 

• Nastavení vektorové syntézy 

• nastavení bicí stopy 

• Nastavení on-screen padů 

 
P2: Timbre 
Params 

• Nastavení různých parametrů pro 

každý timbre, např. MIDI kanál, výběr 

OSC, Pitch atd. 

 
P3: MIDI 

Filter/Zone 

• Nastavení MIDI vysílacích/příjmových 

filtrů pro každý Timbre. 

• Nastavení klávesových a dynamických 

zón pro každý Timbre. 
P4: --- 
P5: --- 
P6: --- 
P7: KARMA • Detailní nastavení KARMA 

 

 
P8: Inzertní efekty 

• Výběr inzertních efektů a jejich 

nastavení. Specifikujte úrovně přenosu 

pro Masteringové efekty a routing 

výstupů. 

P9: Master and 

Total efekty 
• Výběr Masteringových efektů a úprava 

jejich nastavení. 

 

 
 

Hraní kombinacemi a jejich úprava 
 

 

Podrobná editace kombinace 
 

Původní kombinace KRONOSu můžete upravovat, 
případně můžete výchozí kombinaci použít pro tvorbu 
zcela nových zvuků. 
Výchozí programy lze samozřejmě použít k tvorbě 
nových kombinací, ale můžete použít své vlastní 
uživatelské programy. Jste-li právě v procesu 
upravování programu v programovém režimu a 
používáte daný program v kombinaci, uslyšíte 
upravenou verzi i v režimu Combination. 
Stejně jako u programů lze mnoho základních úprav 
provádět pomocí spínačů, sliderů a knobů na 
ovládacím panelu, aniž by bylo nutné hlouběji studovat 
funkce na LCD. Je kupříkladu možné používat otočné 
spínače pro změnu času úhozu a puštění, rozjasnění 
či ztmavení zvuku, úpravu hloubky efektů, modulaci 
v rámci funkce KARMA atd. Blíže o práci 
v programovém režimu viz “Rychlé úpravy za použití 
knobů, sliderů a přepínačů” na str. 43. 

 

Pro završení nastavte inzertní, Master a Total efekty 
dle potřeby (na P8: Insert Effects a P:9 Master/Total 
Effects pages, resp.) Chcete-li, tyto efekty mohou být 
jiné než ty u jednotlivých programů v programovém 
režimu. 
K tomu můžete vytvořit nastavení KARMA  P7: 
KARMA) a nastavení kontrolerů (P3: MIDI 
Filter/Zones) a vytvořit hotovou kombinaci. 
 

Solo timbre 
K poslechu timbrů jednotlivých kombinací lze použít 
funkci Control Surface Solo. Bližší info viz “Solo switch 
and Select switches 1–8” na str. 434. 

 
Doporučený způsob editace 

 

Nejdříve zvolte program pro každý timbrál v záložce 
Program Select/Mixer na stránce P1: Play. 
(Uvědomte si, že je třeba použít všech 16 timbrálů!) 
Poté vytvořte požadované rozdělení klaviatury nebo 
hlasitosti, vrstvení či překrývání mezi různými timbry. 
Toto můžete udělat v rámci Keyboard Zones či 
Velocity Zones na P3: MIDI Filter/Zones. 
Poté nastavte hlasitosti timbrálů (zpět na záložce 
Program Select/Mixer) a nastavte jakékoli další 
parametry timbrálu. 

Použití COMPARE 
 

Když upravujete zvuk, zmáčknutím COMPARE se 
vrátíte zpět na podobu zvuku jakou měl před tím, než 
jste ho začali upravovat. Rozsvítí se odpovídající 
LEDka, která indikuje, že posloucháte uloženou verzi 
zvuku. 
Stiskněte COMPARE znovu pro návrat k verzi, na 
kterou jste zvuk upravili a LEDka zhasne. 
Pokud upravujete zatímco LEDka COMPARE svítí, 
klíč opět zhasne a vaše úpravy budou ztraceny. 
 

Reset jednotlivých ovladačů 
Tlačítko RESET CONTROLS umožňuje vrátit se 
k uloženým hodnotám jednotlivých knobů, sliderů a 
přepínačů. Více informací viz “Reset jednotlivých 
ovladačů” na str. 46. 

 
 

Přehled kombinací 
 

Struktura stránky Combination 
 

Hlavní stránka P0: nabízí přístup k většině důležitých 
aspektů kombinací, např.: 
• Výběr a hraní kombinacemi 
• Volba jednotlivých programů 
• Tvorba základního nastavení pro KARMA 
• Úprava mixážních nastavení a zvukových parametrů 

ovládacím panelem 
• Rychlé samplování a resamplování 
Detailní úprava stránek od P1 do P9, což vám 
poskytne bližší přístup do klávesových zón a zón 
Volume kombinací, MIDI filtrování, vektorové syntéze, 
KARMy, bicí stopy a efektů. 

 

Strán
ka 

Hlavní vlastnosti 
 
 
 
P0: Play 

• Výběr a hraní kombinacemi 
• Jednoduchou editaci provádíte pomocí 
Realtime knobů, KARMA sliderů a Tone 
Adjust • Parametry mixu nastavíte 
včetně Volume, Pan, EQ a Send level 
• výběr programu pro každý timbre 
• Rychlé samplování a resamplování 

 
 
 
Pro bližší info o přístupu do jednotlivých režimů a 
stránek viz “Základní operace” na 17. 
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Podrobná editace kombinace Vrstvy, rozdělení a přepínání dynamiky 
 

 

 
Samplovat je možné uvnitř režimu Combination – vč. 
resamplování samotné kombinace. Více informací viz 
“Samplování v režimu Program a Combination” na str. 

Také lze přidat živé audio vstupy a zpracovat je 
skrze efekty. Pro více informací viz ‘Použití efektů 
na audio vstupy’ na str. 219. 

 

Struktury kombinací a odpovídající stránky 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrstvy, rozdělení a přepínání 
dynamiky 

 

V rámci kombinace lze použít číslo noty a dynamiky 
k tomu, abyste určili, který timbrál zazní. 
Programy, přiřazené jednotlivým timbrálům, lze hrát 
třemi způsoby: jsou-li součástí vrstvy, na rozdělené 
klaviatuře nebo přepínáním dynamiky. 
Kombinaci lze nastavit k použití kteréhokoli z těchto 
způsobů, případně i dvou či více najednou.

 

Velocity Switch 
Dynamické přepínání má za následek to, že znějí 
různé programy v závislosti na to, jak silně hrajete. 
 

Silný Dynamika hry 
Soft na klaviaturu 
Přepínač dynamiky: 
Dynamika hry na klaviaturu se 
mění dle programů. 
 
 

Na KRONOSu lze používat různé programy pro 
každý z až 16 timbrů  a kombinovat dva či více 
způsobů vytváření komplexnějšího nastavení. 

 

Vrstva 
Při zahrání tónu mohou znít dva nebo více programů 
najednou. 

 
Silný Dynamika hry 
Soft na klaviaturu 
Příklad 
B a C/D je split. V dolním rozsahu zní vrstvy A 
a B. V horním rozsahu jsou přepínány vrstvy 
C a D dynamikou a zní i vrstva A. 

 
 
Layer: 
Dva či více programů zní 
najednou. 

 
 
Split 
Různé programy znějí v různých částech klaviatury. 

 

 
 

Split: 
Různé programy budou znít 
v různých oblastech klaviatury. 

Lze také nastavit sklon pro určitou část klaviatury, kde 
se pak hlasitost bude postupně snižovat. Toto 
umožňuje vytvořit překrývání programů i dynamiky. 
 
 

Keyboard X-Fade 
(keyboard crossfade): 
Jak postupujete od nízkých 
tónů k vyšším, hlasitost A se 
bude snižovat a B zvyšovat. 
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Hraní kombinacemi a jejich úprava 
 

 

 
Vytváření rozdělení klaviatury a vrstev 

 

Vytvořme si kombinaci, která kombinuje rozdělení i 
vrstvy, jako na obrázku níže: 

Když poté nastavíte Bottom Slope timbrálu 1 na 12 a 
Top Slope timbrálu 2 na 12, zvuk se bude měnit 
postupně, nikoliv skokem. 

 
 

Vytváření dynamických přepínačů 
 

Vytvoříme jednoduchou kombinaci dynamického 
přepínání, jako na obrázku níže: 

 
 

 
 
 
 
 

1. Jděte na stránku Prog Select /Mixer. 
2. Pro Timbre 1 zvolte klavírní zvuk, pro Timbre 2 

žesťový a smyčce pro 3. 
3. Jděte na záložku MIDI na P2: Timbre 

Parameters. 
4. Pro Timbrály 1-3 nastavte Status na INT a MIDI 

Channel na Gch (Global Channel). 
5. Jděte na Keyboard Zones na stránce 

MIDI Filter/Zones. 
6. Nastavte Top Key na G9 a Bottom Key na C4 u 

Timbre 1. 
7. U timbrálů 2 a 3 nastavte na Top Key na H-3 a 

Bottom Key na C–1. 

Tyto hodnoty lze zadat i tak, že zvolíte parametry, 
podržíte ENTER a zazní určitý tón na klaviaturu. 

 

Key Zone Slope 
Kromě “tvrdých” dělení, u kterých se zvuk mění náhle, 
můžete použít také parametry Slope a určitý zvuk 
postupně zesilovat či zeslabovat v určité zóně kláves. 
Jako v příkladě výše můžete nastavit jako spodní 
klávesu timbrálu 1 na G3 a horní hranici timbrálu 2 
na G4, takže se oba timbrály překrývají. 

 
 
1. Jděte na stránku Prog Select /Mixer. 
2. Zvolte žesťový zvuk pro Timbre 1 a smyčcový 

pro Timbre 2. 
3. Jděte na záložku MIDI na P2: Timbre 

Parameters. 
4. Pro Timbrály 1 a 2 nastavte Status na INT a 

MIDI Channel na Gch (Global Channel). 
5. Jděte na Velocity Zones na stránce MIDI 

Filter/Zones. 
6. Nastavte horní hranici dynamiky (Top velocity) 

Timbre 1 na 127 a spodní (Bottom Velocity) na 64. 
7. Top Velocity Timbru 2 nastavte na 63 a Bottom 

Velocity na 1. 
 

Velocity Zone Slope 
Podobně, jako je popsáno v kapitole Key Zone 
Slopes výše, vám tato funkce umožní postupně 
zesilovat a zeslabovat zvuky po celé škále hlasitosti, 
místo rychlých změn. 
V příkladě uvedeném výše můžete nastavit zóny 
Volume dvou timbrálů tak, že se budou částečně 
překrývat. Poté nastavte Top Slope a Bottom Slope 
tak, aby se zvuk měnil postupně mezi hodnotami 
hlasitosti 63 a 64, místo, aby se změnil náhle. 

 
 

 
 

 

 

 

Nastavení MIDI 
 
 

MIDI stránka Timbre Parameters 
 

Status 
Zde můžete ovládat stav MIDI a interního zvukového 
generátoru pro každý timbre. Pokud hrajete interním 
programem, bude toto obvykle nastaveno na INT. 
Je-li stav nastaven na Off, EXT nebo EX2, interní 
zvuky nebudou hrát. Off deaktivuje timbrály úplně. 
Nastavení EXT a EX2 umožní timbru ovládat externí 
MIDI zařízení. Pro bližší info viz “Stav” na str. 458 
Parameter Guide. 

 

Výběr banky (pokud stav=EX2) 
Je-li Status nastaven na EX2, můžete díky těmto 
parametrům vysílat zprávy MIDI Bank Select pro 
banky nebo externí MIDI zařízení. 

 

MIDI kanál 
Timbrály které mají hrát z klaviatury KRONOSu musí 
být nastaveny na globální MIDI kanál. Vaše hra na 
klaviaturu je vysílána na globálním MIDI kanálu a 
přehraje každý timbrál, který tomuto kanálu odpovídá.  

Běžné nastavení je Gch. Je-li nastavení Gch, MIDI 
kanál timbru bude vždy odpovídat globálnímu MIDI 
kanálu, i když změníte globální MIDI kanál. 

 V případě některých přednastavených kombinací 
mohou mít timbrály používané v KARMA své MIDI 
kanály nastavené jinak než na Gch. Půjde o 
timbrály, které hrají pouze, když je KARMA zapnutá 
– velmi užitečná technika pro tvorbu 
“KARMAlizovaných” kombinací. 

Více informací viz ‘Kapitola 7: MIDI I/O” na str. 475 
v Parameter Guide. Povšimněte si vztahů mezi 
přiřazením KARMA a MIDI kanálem. 

 
 

Nastavení MIDI filtru 
 

Pro každou položku MIDI Filtru je možné určit, zda 
odpovídající MIDI zpráva bude či nebude 
vyslána/přijata. Položky, které jsou zaškrtnuty, budou 
vyslány a přijaty. 
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Podrobná editace kombinace Jak změnit program tak, aby vyhovoval kombinaci 
 

 
MIDI filtry funkce samy nezapínají ani nevypínají. Filtr 
pouze určuje, zda odpovídající MIDI zpráva bude či 
nebude vyslána a přijata. 

Je-li např. zapnuté portamento, bude na interním 
zvuku KRONOSu uplatněno i v případě, že není 
zaškrtnut Portamento SW CC#65. 
Další příklad může být kupříkladu to, že vyberete 
basový program pro Timbre 1 a klavírní pro Timbre 2 
s účelem vytvořit bass/piano split. V případě 
následujícího nastavení bude mít damper pedál vliv 
pouze na klavírní zvuk Timbru 2: 
1. Zvolte záložku MIDI Filter 1 na stránce MIDI 

Filter/Zones. 
2. Označte volbu Enable Damper pro Timbre 1. 
3. Odznačte volbu Enable Damper pro Timbre 2. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Střídání programů v kombinaci 
 

V kontextu určité kombinace lze programy různě 
měnit, aby lépe doplňovaly ostatní programy nebo 
vytvářely určitý zvukový efekt. Tyto změny nebudou 
mít vliv na podobu původního programu nebo na to, 
jak budou tyto programy znít v jiné kombinaci. 

 
Parametry timbrálu: OSC 

 

 
 

Vynucení režimu OSC 
Běžné nastavení je PRG, takže zvuk bude stejný 
jako v původním programu. 
Pokud chcete upravit polyfonní program, aby 
zněl monofonně, nastavte zde buď Mono nebo 
Legato. Chcete-li, aby naopak monofonní 

program zněl polyfonně, změňte nastavení na 
Poly. 
Blíže viz “Force OSC Mode” na str. 459 Parameter 
Guide. 

 

OSC Select – výběr oscilátoru 
Běžné nastavení je BTH (oba). 

Pokud timbrál používá program, jehož Oscillator Mode 
je Double nebo Double Drums, a vy chcete pouze 
OSC1 nebo OSC2 (ne oba), nastavte toto na OSC1 
(bude znít pouze OSC1) nebo OSC2 (bude znít pouze 
OSC2). 

 

Portamento 
Běžné nastavení je PRG. 
Pokud program používá portamento, ale vy ho budete 
chtít pro danou kombinaci deaktivovat, nastavte 
parametr na Off. 
Pokud chcete naopak portamento zapnout, nebo 
chcete změnit dobu portamenta, nastavte tento 

parametr na hodnotu 001-127. Portamento začne 

využívat nový časový údaj. 

 
 

Parametry timbrálu: Pitch 
 

 
 
Transpose, Detune (BPM Adjust) 
Tyto parametry určují výšku timbrálu. 
• Ve vrstvené kombinaci můžete přiřadit dva či více 

timbrálů pro stejný program a vytvořit bohatší 
zvuk za použití Transpose, posunutím výšky o 
oktávu, či Detune k vytvoření drobných rozdílů ve 
výšce. 

• U kombinací typu split můžete Transpose využít 

k posunutí výšky programů (v půltónových 
jednotkách) určené zvlášť pro každou zónu 
klaviatury. 

• Chcete-li změnit výšku přehrávání bicího 
programu, použijte Detune. Změníte-li 
nastavení Transpose vztah mezi tóny a zvuky 

bicích se změní. 
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Hraní kombinacemi a jejich úprava 
 

 

 
Nastavení BPM multisamplů nebo 
samplů vytvořených v režimu 
Sampling 
Pokud program timbru používá multisamply nebo 
samply, které jste vytvořili v režimu Sampling 
(případně nahráli v režimu Disk) při určité hodnotě 
BPM, můžete použít příkaz Detune BPM Adjust pro 
změnu BPM. Hodnota BPM se změní nastavením 
výšky playbacku. 
Pro více informací viz “Detune BMP Adjust” na 
str. 508 Parameter Guide. 

 

Use Program’s Scale, Scale 
Toto určuje škálu pro každý timbrál. Označíte-li Use 
Program’s Scale, bude použito ladění, zadané 

programem. Timbrály, u kterých tuto volbu neoznačíte, 
budou používat nastavení Scale. 

 
Delay 

 

Některé timbrály můžete nastavit tak, že nezazní 
okamžitě při úhozu. Tímto lze vytvořit zajímavé 
efekty a dramatičtější vrstvení. 
Delay lze určit pro každý timbre v milisekundách 
(ms), případně v rytmických hodnotách ladících 
s tempem sytému. 
Nastavíte-li na Key Off, timbre bude znít i po puštění 
tónu. 

 

Úprava programů pomocí Tone Adjust 
 

Za použití Tone Adjust lze provádět detailní úpravy 
programů v rámci kombinace. Tyto úpravy neovlivní 
původní program ani ostatní kombinace, které tento 
program používají. Jak upravit program pomocí Tone 
Adjust: 
1. Stiskněte tlačítko TONE ADJ/EQ pod CONTROL 

ASSIGN. 

LEDka TONE ADJUST se rozsvítí. 
2. Jděte na záložku Control Surface na stránce Play. 

Tato stránka kopíruje ovládací panel. Funkce Tone 
Adjust je velmi praktická, protože ukazuje přiřazení 
parametrů, přesné hodnoty atd. 
3. Vyberte Timbre, jehož parametry chcete 

upravit. 

Odpovídá timbru vybraném v režimu TIMBRE/TRACK. 
Toto lze nastavit za použití parametru Timbre v pravé 
části LCD obrazovky, případně podržením tlačítka 
TONE ADJ/EQ a zmáčknutím jakéhokoli přepínače 
ovládacího panelu. V horní řadě vyberete Timbry 1-8 
a ve spodní 9-16. 
4. Upravte dle potřeby. 

Kromě úpravy hodnot lze také změnit přiřazení 
parametrů Tone Adjust sliderům, knobům a 
přepínačům. Více informací viz “Používání Tone 
Adjust,” na str. 45. 

 
 

Editace programů z kombinace nebo songu 
 

Pokud se chcete ponořit hlouběji, můžete nyní přejít 
přímo na editační stránku programu, z kombinace 
nebo songu – ačkoliv posloucháte všechny ostatní 
timbrály nebo stopy. 
Důležité: Tone Adjust umožňuje měnit způsob, jakým 

program zní v konkrétní kombinaci nebo songu, aniž 
byste měnili originální program. Naopak metodou, 
popsanou níže, změníte původní program, a ovlivníte 
kteroukoliv kombinaci nebo song, který používá daný 
program. 
Editace programů z kombinace nebo songu 
1. Přejděte na stránku P0–1: Prog 

Select/Mixer, v režimu Combination, 
nebo na stránku P0–1: MIDI Prog 
Select/Mixer, v režimu Sequencer. 

Chcete-li upravit program v souvislosti, tak buď: 
2. Zvolte některý parametr ve sloupci Timbre či 

Track, obsahující Program, který potřebujete 
editovat, a pak zvolte příkaz Edit Program z 
menu. 

Můžete zvolit libovolný parametr ve sloupci 
Timbre/Track, včetně Volume, Pan, Status (jen u 
kombinací), a Program Bank/Number. 
Pozn.: toto se liší od výběru timbrálu nebo stopy přes 
Control Surface. 

nebo: 
2a. Podržte tlačítko ENTER a dotkněte se jména 

programu v timbrálu či na stopě. 

 

Systém pak zobrazí stránku P0 zvoleného programu. 
LEDka tlačítka PROG na čelním panelu bude blikat a 
LEDka COMBI nebo SEQ zůstane svítiti trvale, takže 
víte, že editujete něco, co souvisí s programem. 
3. Editujte dle vaší libosti. 

Chcete-li zachovat úpravy, musíte program uložit. 
Avšak i když pracujete, můžete se vrátit či postoupit 
vpřed mezi editovanými programy, kombinacemi a 
songy. 
Všimněte si, že některé stránky Program a 
záložky zešednou; vice informací viz níže 
“Parametry, nedostupné během editace v 
kontextu”. 
Chcete-li se vrátit do kombinace nebo songu: 
4. Stiskněte tlačítko COMBI nebo SEQ na čelním 
panelu. 

nebo: 
4a. Stiskněte tlačítko EXIT, až se objeví stránka 

Program P0, a pak stiskněte tlačítko EXIT ještě 
jednou. 

Chcete-li se vrátit do editace programu, stačí 
zopakovat kroky 2 či 2a, výše. 
Vše probíhá dle normálních pravidel editace: pokud 
zvolíte jiný program, veškeré editace předchozího 
programu budou ztraceny. Jako vždy, nezapomeňte 
si svou práci uložit: 
5. Pokud jste na stránce Program edit, použijte 

příkaz Write v menu, kterým editaci uložíte. 

Pamatujte, že musíte být na stránkách Program edit, 
chcete-li editovaný program uložit. Zápis kombinace či 
songu nebude mít na Program žádný vliv. 
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Podrobná editace kombinace Efekty 
 

 

 
Jestliže zapíšete program do jiné banky/paměti, pak 
Timbrál kombinace nebo stopa Song, zvolené v kroku 
2 či 2a výše, se upraví a odkazuje na nové místo. V 
tom případě, jestliže používají program i jiné Timbrály 
nebo stopy, neupraví se automaticky (protože je 
možné, že jimi potřebujete hrát v originálním 
programu); ale můžete je změnit ručně, je-li potřeba. 

 

Parametry, nedostupné během editace 
v kontextu 
Když editujete příslušný program, slyšíte efekty 
kombinace nebo songu, EQ, KARMA a bicí stopu. 
Control surface se aplikuje jen na úrovně Osc. Díky 
tomu, související stránky, záložky, parametry a funkce 
programu budou šedé a nedostupné, včetně: 
• P–01: Play: Přechodová tlačítka pro EQ, KARMA, 

IFX a MFX/TFX jsou šedá. 
• P0–6: KARMA GE 
• P0–7: Controller View/Effect 
• P0–8: Audio Input/Sampling 
• P0–9: Control Surface: všechny postranní záložky, 

s výjimkou OSC 1/2, jsou šedé, knoby mixu jsou 
nastaveny na Individual Pan, a OSC 1/2 a úrovně 
Drum Track nejsou zobrazeny 

• P1–3: Bicí stopa 
• P1–8: Set Up Controllers 
• P1–9: Pady 
• Program EQ (HD-1 4–9: EQ nebo EXi P6: EQ) 
• EXi Program P4–1:Program Basic: EXi1 a 2 Typy 

Instrument jsou read-only 
• P7: KARMA 

• P8: IFX 
• P9: MFX/TFX 
• Tempo není definováno 
• Vlastnost Auto Song Setup není dostupná 
 

Hraní programem během editace, na 
klaviaturu a přes MIDI 
Během editace programu, bude vstup z klaviatury a 
MIDI, při hraní kombinace nebo songu znít přesně 
stejně, jako před tím. Takže MIDI kanály, zóny Key a 
Velocity, Solo a Mute, apod. pokračují beze změny. To 
je důležité, jelikož to umožňuje poslechnout si program 
přesně, jak by zněl s dokončenou kombinací nebo 
songem. 
To znamená, že pokud lokální klaviatura nehraje 
zvoleným programem v kombinaci nebo režimu 
Sequencer (tedy když jste v režimu Combi a timbrál 
není na Global MIDI kanálu), pak klaviatura bude 
během editace hrát stále předchozím programem. 
Jestliže zvuk zní z jiného zdroje – např. z KRONOS 
sekvenceru, KARMA, nebo z externího DAW či MIDI 
kontroleru – pak to nemusí být důležité. Je-li potřeba, 
můžete použít tyto zdroje k nasměrování klaviatura na 
Program, např.: 
• Pro externí DAW použijte MIDI Thru 
• V režimu Sequencer mode, nastavte Keyboard 

Track, aby přehrával požadovanou stopu 
• V režimu Combination mode, dočasně upravte 

MIDI kanál timbrálu/stopy, a/nebo nastavte 
zónu Key nebo Velocity 

Samozřejmě, pokud chcete editovat program 
samotný, neovlivněný v kontextu kombinace či 
songu, jednoduše jděte do režimu Program mode 
a upravte zvuk zde! 

 

 

Efekty 
 

Efektům je v manuálu věnována vlastní sekce, zde 
se tedy nebudeme pouštět do přílišných detailů. 

 
Inzertní efekty 

 

Inzertní efekty umožňují přiřadit buď jednotlivé 
oscilátory nebo celý program až 12 efektům, po řadě. 
Lze použít jakýkoli typ efektů, počínaje zkreslením 
(distortion) a kompresory až po chóry nebo reverb. 
Inzertní efekty mohou být vedeny přes hlavní výstupy 
či jakékoli jiné. 

 

 
 

Master efekty 
 

Jsou zde dva Master efekty, které zpřístupňují Send 
1 a 2. Nejvhodnější jsou pro efekty jako reverby a 
delay, ale lze je využít libovolný typ efektu. 
Více informací viz “Master efekty” na str. 215. 

Více informací viz “Inzertní efekty” na str. 214. Total efekty 
 

Dva Total efekty pracují s hlavními L/R výstupy. Hodí 
se ideálně pro základní mixážní efekty – kompresi, 
limiting a EQ, ale, stejně jako u jiných sekcí, lze použít 
jakýkoli typ efektu. 

 
 

Automatický import kombinace do režimu Sequencer 
 

Funkce Auto Song Setup automaticky uplatní 
nastavení dané kombinace na songu. 
Pokud vás během hraní programem či kombinací 
napadne zajímavá fráze nebo skladba, můžete použít 
tuto funkci a okamžitě začít nahrávat. 
Podržte ENTER a stiskněte tlačítko SEQUENCER 
REC/WRITE. Otevře se dialogové okno „Setup to 
Record“ a zeptá se, zda toto skutečně chcete 
provést: “Are you sure?” Stiskněte OK. 

 

Automaticky vstoupíte do režimu Sequencer a jste 
připraveni k nahrávání. Stiskem tlačítka START/STOP 
spustíte sekvencer a spustí se nahrávání. 
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Hraní kombinacemi a jejich úprava 
 

 

 
 

 

Uložení editace 
 

Poté, co podobu zvuku dovedete k dokonalosti, budete 
chtít své úpravy uložit. Jak uložit změny: 
1. Na menu stránky zvolte Write Combination 

(pravý horní roh obrazovky). 

Tento příkaz v menu získáte také, když podržíte 
ENTER a stiskněte 0 na numerické klávesnici. 
Objeví se dialog umožňující uložení kombinace. Je 
také možné vybrat nové umístění nebo změnit název 
kombinace. 
2. Stiskem “T” zobrazíte dialog editace textu. 

Za použití klávesnice na obrazovce můžete kombinaci 
pojmenovat. 
3. Poté, co zadáte jméno, stiskněte OK. 

Okno pro úpravu textu zmizí a vrátíte se zpět na hlavní 
dialog Save. 
4. Pod “To” ve spodní části dialogu zmáčkněte 

vyskakovací tlačítko vedle kombinace, zobrazí 
se dialog pro uložení umístění (save location). 

5. Zvolte umístění pro uložení upravené 
kombinace. 

Můžete jej uložit kamkoli do bank INT a USER A-G. 
Abyste se vyhnuli přepsání výchozích zvuků, je 
bezpečnější použít místo v prázdné uživatelské bance 
(User bank). 
6. Poté, co zadáte umístění, stiskněte OK. 
7. Dalším stiskem OK spustíte nové uložení. 
8. Jste-li si jisti, že chcete zvolit toho umístění, 

stiskněte OK znovu. 

Hotovo! 
Více informací najdete v “Zápisu globálního nastavení” 
na str. 192. 

 Nevypínejte nástroj nejméně 10s po zápisu 
kombinace. Umožníte systému dokončit proces, 
který zahrnuje zálohování dat na interní disk. 

 

Ukládání na disk 
Kombinace můžete ukládat a organizovat na interním 
hard disku a na USB zařízeních. Více informací viz 
“Ukládání na disk, CD a USB media” na str. 196. 
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Vytváření songů (režim Sequencer) 
 

 
 
 

Přehled sekvenceru 
 

 

 

Sekvencer KRONOS 
 

Sekvencer KRONOSu pojme až 200 songů a 400,000 
MIDI událostí či 300,000 audio událostí. Skládá se ze 
16-stopého MIDI sekvenceru a 16-stopého audio 
rekordéru, což je dohromady 32 stop. 
U MIDI můžete nahrávat a hrát skrze externí MIDI 
zařízení, stejně jako na klaviaturu KRONOSu, 
mechanické ovladače a interní zvuky. 
24-bitový, 48kHzový audio rekordér podporuje 16 stop 
a čtyři současně fungující kanály pro nahrávání. Do 
zvukových stop lze nahrát externí zvuková zařízení, 
jako např. kytary či vokály, stejně jako interní zvuky 
KRONOSu. Můžete zaznamenat i mix automatizaci 
pro hlasitost a panorama. 
Po dokončení songu ho lze resamplovat na soubor 
WAVE nebo použít režim Disk k vypálení souborů 
WAVE na audio CD či USB CD-R/RW drive (tyto 
nejsou součástí sady). 
Se svým bohatým výběrem funkcí jako např. In-track 
Sampling, Time Stretch/Slice, KARMA, vysoce 
kvalitní efekty a mechanické ovladače je KRONOS 
ideálním nástrojem pro hudební produkci či živá 
vystoupení. 

 
 

 

Úpravy sekvenceru musí být uloženy 
na disk 

 

 Pokud nástroj vypnete, nastavení provedená 
v režimu Sequencer, songy ani žádná další 
uživatelská data nebudou uložena. Chcete-li tato 
data uchovat, musíte je před tím, než nástroj 
vypnete, uložit na interní záznamovou jednotku 
nebo externí USB zařízení. (Chcete-li, můžete také 
vytvořit externí zálohu MIDI dat.) 

Jakmile KRONOS zapnete, nebude obsahovat žádná 
song data. Chcete-li hrát song na sekvenceru, musíte 
data nejdřív nahrát z disku. (Případně můžete 
KRONOSu poslat MIDI zálohu s daty songu). Pro 
bližší info viz “nahrávání dat z disku” na str. 200, a 
“Receiving SysEx data dumps” na str. 809 Parameter 
Guide. 

 
 

Struktura režimu Sequencer 
 
 

Songy 
 

Song se skládá z MIDI stop (tracks) 1–16 a master 
tracku, audio stop 1–16, parametrů songu jako je 
název (song name), vektor, KARMA, bicí stopa, efekty, 
nastavení RPPR a 100 uživatelských šablon. 
Do paměti KRONOSu může být zaznamenáno až 200 
songů. Tisíce jich lze uložit na interní disk nebo na 
USB media. 
MIDI stopy 1–16 a audio stopy 1–16 se skládají ze 
setup parametrů nastavených na začátku a 
z hudebních dat v rámci celé stopy. Master track se 
skládá z dat určujících tempo a trvání. 
Pro více informací viz “Setup parameters & Musical 
data” na str. 515 Parameter Guide. 

 

Nahrávání a úprava songu 
Song se nahrává na stopy. Stopy můžete nahrávat 
jedním ze dvou způsobů, v reálném čase nebo 
krokovým nahráváním. Pro nahrávání v reálném čase 
můžete zvolit jeden ze šesti nahrávacích režimů. 
Zvuková stopa může být nahrána v reálném čase 
nebo vytvořena přidáním souborů WAVE. 
MIDI stopy lze upravovat za použití operací Event Edit 
– ať už k úpravě již nahraných dat nebo pro vložení 
nových – a pomocí operací jako např. Create Control 
Data, jež dodá pitch bend, aftertouch či control 
change data. 
Zvukové stop  lze upravovat různými způsoby včetně 
procesů Event Editing, jež umožňují vložit či vymazat 
audio události, a Region Editing. 

Region Editing umožňuje vybírat WAVE soubory a 
upravovat jejich výchozí/cílové adresy do 
jednosamplových jednotek. 

 
 

Šablony 
 

Jsou dva typy patternů: presetové patterny a user 
patterny. 
• Presetové šablony: Šablony, vhodné pro stopy 

bicích, jsou v interní paměti a mohou být vybrány 
pro jakýkoli song. 

•   User šablony: Každý song může mít až 100 
patternů. 
Používáte-li šablonu pro jiný song, použijte příkazy 
z nabídky Utility Copy Pattern nebo Copy From 
Song atd. pro zkopírování šablony. Délku šablony 
lze nastavit na jednu či více jednotek, dle libosti. 

Šablony vždy obsahují jen jednu stopu hudebních 
dat. Chcete-li je použít pro více stop, budete 
potřebovat zvláštní šablonu pro každou stopu. 
Chcete-li šablony použít v songu, vložte je do MIDI 
stopy (pomocí příkazu z nabídky Put to MIDI Track) 
nebo je zkopírujte pomocí příkazu z nabídky Copy to 
MIDI Track. 
Šablony lze používat i s RPPR. Více informací viz 
“Používání RPPR (Realtime Pattern Play/Record)” 
na str. 112. 
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Vytváření songů (režim Sequencer) 
 

 

 
Šablony sekvenceru a bicí stopy 
Výchozí šablony jsou přímo použitelné jako šablony 
bicí stopy. 
Uživatelské šablony mohou být použity s bicí stopou, 
ale nejprve se musí zkonvertovat na uživatelské Drum 
Track šablony (volbou Convert to Drum Track Pattern 
na P5: Pattern/RPPR). 
Když převedete uživatelský pattern, uloží se do interní 
paměti, kde zůstane, i když vypnete nástroj. 
 
Struktura stránky režimu Sequencer 

 

Stránka Vysvětlení 

 
 
 

 
P0: Play/REC 

• Song playback/nahrávání 
• Jednoduché úpravy za použití Realtime 

Knobs, KARMA sliderů a Tone Adjust 
• Úprava mixážních parametrů jako např. 

hlasitost, panorama, Play/Mute, Solo 
On/Off 

• Výběr programů pro MIDI stopy 
• volba režimu pro nahrávání 
• nastavení pro sampling, resampling a 

audio 

 
P1: 
EQ/Vector/ 
Controller 

• přizpůsobení EQ pro každou stopu 
• Přiřazení funkcí přepínačům SW1 a 

SW2 a realtime knobům 5–8 
• nastavení vektorové syntézy 
• nastavení pro bicí stopu 
• Přiřazení padů na obrazovce 

 

P2: Stopa (Track) 
Parametry 

• Nastavení parametrů pro každou stopu 
(MIDI kanál, výběr OSC, nastavení 
výšky atd.) 

 
P3: MIDI Filter/ 
Zone 

• nastavení MIDI příjmového/vysílacího 
kanálu pro každou stopu 

• nastavení klaviaturních a dynamických 
zón pro každou stopu 

P4: Track Edit • Úprava stop 

 

 
P5: Pattern/RPPR 

• Nahrávání a úprava patternů 
• RPPR nastavení 
• převedení uživatelských patternů na 

User Drum Track patterny 

P6: — 

P7: KARMA • Detailní nastavení KARMA 

 

P8: Insert Effect 
• Výběr inzertních efektů, nastavení, 

úroveň přenosu master efektů, vedení 
výstupu 

P9: Master/Total 
Effect 

• Master a total efekty – výběr a 
nastavení 

 

Pro bližší info o přístupu do jednotlivých režimů a 
stránek viz “Základní operace” na str. 
Samplovat je možné v rámci režimu Sequencer – vč. 
přesamplování samotného songu. Více informací viz 
“Samplování v režimu Program a Combination” na str. 
Také lze přidat živé audio vstupy a zpracovat je skrze 
efekty. Pro více informací viz ‘Použití efektů na audio 
vstupy’ na str. 219. 

 

Set Listy 
Songy lze také zvolit skrze set listy, společně 
s programy a kombinacemi. Pro více informací viz “Set 
Listy” na str. 119. 
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Přehled sekvenceru Struktura režimu Sequencer 
 

 
 
 

Toto je obecný diagram zobrazující režim Sequencer vč. funkce nahrávání na pevný disk. 
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Vytváření songů (režim Sequencer) 
 

 

Přehrávání songů 
 

 

 

Přehrávání 
 

Abyste přehráli song v sekvenceru, musíte ho nejdříve 
nahrát z disku, odeslat KRONOSu přes MIDI SysEx 
nebo nahrát nový. Začněme přehráváním demo dat 
songů. 
1. Řiďte se instrukcemi v sekci “Poslech demo 

songů” na str. 26 v Quick Startu. 

Nyní zkusme experimentovat s různými ovladači. 
 

 

 
 

 
 

2. Stiskněte tlačítko SEQUENCER START/STOP. 

Tímto spustíte přehrávání a dalším stiskem se 
ukončí. Pokud jej zmáčknete potřetí, přehrávání se 
znovu spustí z místa, kde bylo před tím přerušeno. 
Pozn.: SEQUENCER START/STOP má zvláštní 
funkci na P5: Pattern/RPPR). Na této stránce se 
pomocí START/STOP nepřehraje song, ale vybraný 
pattern. 

 

 
 
3. Stiskněte tlačítko LOCATE, tím se vrátíte na 

začátek songu. 

Základní nastavení bodu locate je na začátku songu. 
Toto můžete dle libosti změnit; viz “Nastavení LOCATE” 
na str.97. 
4. Stiskněte tlačítko PAUSE pro přerušení 
přehrávání. 

Dalším stiskem obnovíte přehrávání. 
5. Tlačítky  <<REW a FF>> můžete převíjet vpřed a 

vzad. 

<<REW a FF>> lze použít během přehrávání i pokud je 
pozastaveno. Nelze je použít během nahrávání a je-li 
song zastavený. 
Chcete-li, můžete pohyb vpřed a vzad 
zrychlit či zpomalit pomocí volby FF/REW 
SPEED v menu. 
6. Chcete-li nastavit tempo, otáčejte 

TEMPO knobem nebo pomocí 
přepínače TAP TEMPO nastavte 
požadovaný interval. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mute a Solo 
 

Mute umožňuje ztlumit zvuk jakékoli z MIDI stop 1–16, 
zvukových stop 1–16 či audio vstupů (analog 1, 2, 
USB 1,2, S/P DIF L/R). Pomocí funkce Solo můžete 
každou z těchto stop či vstupů slyšet samotnou. Tyto 
funkce mohou být využity různými způsoby. Můžete 
např. poslouchat jen rytmickou sekci dříve nahrané 
stopy, zatímco nahráváte novou. Pojďme funkce Mute 
a Solo vyzkoušet. 
1. Vyberte song, který chcete přehrát, pomocí 

“Song Select” . 
2. Stiskněte přepínač SEQUENCER START/STOP. 
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3. Stiskněte Play/Rec/Mute u stopy 1. 

Displej se změní z Play na Mute a stopa 1 
přestane být slyšet. Takto vám funkce “mute” 
umožní ztlumit zvuk určité stopy, dokud se 
nerozhodnete ho znovu zapnout. 
Stiskněte Play/Rec/Mute u stopy 2. Displej se 
změní a přehrávání stopy 2 se umlčí rovněž. 
Ztlumení zrušíte dalším stiskem Play/Rec/Mute. 



 
 

 
 

Přehrávání Songů Přehrávání 
 

 

 
Tip: Play/Rec/Mute můžete ovládat z mixážní sekce 

předního panelu nebo ze stránky P0– Control 
Surface na obrazovce. (Viz “Ovládací panel v 
režimu Sequencer” na str. 80). 

4. Stiskněte “Solo On/Off” pro stopu 1. 

LEDka “Solo” se rozsvítí a slyšíte nyní pouze stopu 
1. Tomu říkáme Solo efekt. 
Je-li najednou používáno Mute a Solo, funkce Solo 
bude mít přednost. 
Stiskněte “Solo On/Off” pro stopu 2. 
Displej se přepne a vy slyšíte stopy 1 a 2. 
Pozn.: Solo (on) platí pro každou z MIDI stop 1–16, 
zvukové (audio) stopy 1-16 a všechny audio vstupy 
(analog, USB a S/P DIF). Pokud jste například 
zapnuli Solo jen pro MIDI stopy 1 a 2, neuslyšíte 
MIDI stopy 3–16, zvukové stopy 1–16, ani žádný 
z audio vstupů. 

 

 
 

5. Pro vypnutí funkce znovu stiskněte Solo On/Off. 
Stiskněte Solo On/Off pro MIDI stopy 1 i 2. 

Displej přepne a zvuk stop 1 a 2 bude ztlumen. Je-li 
funkce Solo vypnuta pro všechny stopy, přehrávání 
podléhá nastavení Play/Rec/Mute. 
Tip: Play/Rec/Mute můžete ovládat z mixážní 

sekce předního panelu nebo ze stránky P0– 
Control Surface na obrazovce. (Viz “Ovládací 
panel v režimu Sequencer” na str. 80). 

 

Exclusive Solo 
Solo běžně funguje v režimu “Exclusive Solo off”, 
v němž můžete sólově přehrát jednu i více stop (jako 
v příkladě výše). Režim “Exclusive Solo on” dovoluje 
sólové přehrání jen jedné stopy, je potom jednodušší 
mezi jednotlivými sólovými stopami přepínat. 
Na stránce “Exclusive Solo” můžete upřesnit, jako 
bude funkce Solo fungovat. 
Exclusive Solo off: Je možné sólově přehrávat více 

stop najednou. Stav stopy se změní pokaždé, když 
stisknete jí odpovídající tlačítko  Solo On/Off. 
Exclusive Solo on: Stisknete-li tlačítko Solo On/Off, 

bude se sólově přehrávat pouze daná stopa. 

 Nastavení SOLO se neukládá ve chvíli, kdy ukládáte 
song. Tip: Exclusive Solo lze zapnout/vypnout 

podržením ENTERu a stisknutím numerické klávesy 1 
(pokud nejste na P4 nebo P5). 

 
Nastavení LOCATE 

 

Pomocí přepínače LOCATE se můžete přesunout na 
doporučené umístění. Nejprve se posunete na 
001:01.000. 
Doporučené umístění můžete změnit na stránce Set 
Location, příkazem v menu. Umístění lze zapsat také 

během přehrávání tak, že podržíte ENTER a stisknete 
LOCATE. 
Když vyberete song, nastavení “LOCATE” se 
automaticky zvolí na 001:01.000. 

Pro více informací viz “Set Location (for Locate Key)” 
na str. 629 Parameter Guide. 

 
 

Loop playback 
 

Pokud nahráváte nebo přehráváte song, můžete z 
MIDI stop, které přehráváte vytvořit smyčku. 
Na stránce P0: Play/REC–  stránka MIDI Track Loop, 
označte Track Play Loop pro MIDI stopu, kterou chcete 
zasmyčkovat a Loop Start Measure a Loop End Measure 
použijte pro nastavení počátečních a koncových taktů 
úseku, který se bude přehrávat. 
Je-li označeno (aktivováno) Play Intro, takty předcházející 
smyčce budou přehrány jako úvod před tím, než se 
smyčka spustí. 
Pokud přehráváte z prvního taktu s nastavením jako na 
screenshotu níže, určená oblast se bude opakovat 
následovně. Povšimněte si, že Play Intro je aktivováno pro 
stopu 1, ale deaktivováno pro stopu 
 

Takt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Stopa 1 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 5 

Stopa 2 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 

 

Je-li Play Intro pro stopu 1 deaktivováno (není 
zaškrtnuto) určená zóna taktů se bude opakovat 
následovně. 
 

Takt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Stopa 1 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 5 

Stopa 2 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 

 

 
 
 
 
 
 
Track Play 

Loop 

 
Loop Start 

Measure 
(takt) 

 
Loop End 

Takt 
Play Intro 
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Vytváření songů (režim Sequencer) 
 

 

 
 

 

Ovládací panel režimu Sequencer 
 

V režimu Sequencer lze použít devět sliderů, osm 
knobů a šestnáct přepínačů ovládacího panelu k 
úpravě zvuku během reprodukce, regulace KARMA či 
vysílání MIDI zpráv externím zařízením. 
Jestliže během nahrávání používáte ovládací panel 
k obsluze mixu, vaše pohyby budou zaznamenány a 
přehrány během reprodukce. Chcete-li upravit (a 
nahrát) nastavení mixu pro více stop, použijte 
vícestopé nahrávání. 
Jak bude popsáno níže, přepínače ovládacího panelu 
CONTROL ASSIGN lze použít pro výběr funkcí, které 
budou ovládány pomocí sliderů, knobů a přepínačů. 
Nastavení ovládacího rozhraní uvidíte také na LCD 
obrazovce, kde je můžete upravovat. Možná vám bude 
nejvíc vyhovovat, když jako první spustíte stránku P0: 
Play/REC– Control Surface, můžete tak přímo 
sledovat, co na ovládacím panelu nastavujete. 

 
CONTROL ASSIGN 

 

TIMBRE/TRACK 
Když je vybrán TIMBRE/TRACK, na ovládacím panelu 
upravíte panorama, EQ, efekty, přenos, Play/Rec/Mute 
stav, Solo On/Off stav a hlasitost pro každou MIDI 
stopu. 
LEDky napravo od přepínače TIMBRE/TRACK indikují, 
zda jsou v současné chvíli zvoleny MIDI stopy 1–8 
nebo 9–16. Slidery, knoby a spínače ovládají 
příslušnou sadu vstupů nebo stop. 
KNOBY: Chcete-li upravit nastavení funkce panorama 

pro všech osm stop najednou, stiskněte přepínač 
MIXER KNOBS, až se rozsvítí LEDka INDIVIDUAL 
PAN LED, lze použít knoby k úpravě nastavení 
panoramatu. Oproti tomu, rozsvítíte-li CHANNEL 
STRIP, knoby budou ovládat panorama, EQ a přenosy 
efektů pouze pro jednu stopu. Přepínače MIX SELECT 
můžete použít k výběru stopy, kterou chcete upravit, a 
poté knoby pro samotnou úpravu. 
MIX PLAY/MUTE: Pomocí těchto přepínačů můžete 

ovládat stavy Play/Rec/Mute. Rec je aktivní, je-li 
zapnuto Multi REC. 
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Tlačítka MIX SELECT: Pro výběr dané stopy použijte 

tato tlačítka. Stopa podléhá kanálu (jsou-li MIXER 
KNOBY nastaveny na CHANNEL STRIP) a Tone 
Adjust. 
Tato tlačítka lze také použít pro změnu stopy 
Keyboard/Rec, tak, že můžete přepínat mezi stopami 
pomocí Control Surface. Provedete to takto: 

1. Jděte na záložku Control Surface na stránce P0. 
Play. 

2. CONTROL ASSIGN nastavte na TIMBRE/TRACK, 
za použití tlačítek z předního panelu nebo 
záložky na obrazovce. 

3. Označte okénko v pravé části obrazovky Link 
KBD/REC Trk to Ctrl Surface. 

Nyní můžete měnit stopu Keyboard/Rec přímo na 
ovládacím panelu. 
Stisknete-li přepínač SOLO, tlačítka MIX SELECT 
budou ovládat zapnutí/vypnutí funkce Solo. 
Specifické chování funkce Solo bude záviset na 
nastavení Exclusive Solo. 
Pozn.: Je-li kterákoli MIDI stopa, zvuková stopa nebo 

zvukový vstup sólován, LEDka u SOLO přepínače 
bude blikat. 
Tip: Přejete-li si vypnout funkci SOLO pro všechny 
stopy, podržte tlačítko RESET CONTROLS a stiskněte 
SOLO. 
Tip: Přejete-li si vypnout Mute pro všechny stopy, 
podržte tlačítko RESET CONTROLS a stiskněte 
TIMBRE/TRACK. 

 

AUDIO 
Je-li vybráno AUDIO, na ovládacím panelu upravíte 
panorama, EQ, efekty, přenos, Play/Rec/Mute stav, 
Solo On/Off stav a hlasitost pro každou zvukovou 
stopu či vstup. 
LEDky napravo od přepínače TIMBRE/TRACK 
indikují, zda jsou v současné chvíli zvoleny MIDI 
stopy 1–8 nebo 9–16. Slidery, knoby a spínače 
ovládají příslušnou sadu vstupů nebo stop. 
KNOBY: Stisknete-li spínač MIXER KNOB, rozsvítí 

se LEDka INDIVIDUAL PAN a knoby ovládají 
nastavení Panorama šesti vstupů, stopy 1–8, nebo 9–
16. Pokud svítí LEDka CHANNEL STRIP a je zvolen 
IN, knoby budou ovládat panorama a efektové sendy 
pro jednotlivý vstup. Zvolíte-li 1-8 nebo 9-16, knoby 
budou ovládat panorama, EQ a přenosy efektů pouze 
pro jednu stopu. 



 
 

 
 
 

 
Použijte přepínače MIX SELECT pro výběr 
vstupu/stopy, které chcete ovládat, a použijte knoby. 
MIX PLAY/MUTE: Tyto přepínače fungují stejným 
způsobem jako pro TIMBRE/TRACK, viz výše. 

 

EXTERNAL 
Pokud je zvoleno EXTERNAL, ovládací panel je 
využíván k vysílání MIDI zpráv k externím MIDI 
zařízením. Více informací viz ‘0-9e: External” na str. 
543 v Parameter Guide. 

 

RT KNOBY/KARMA 
Když vyberete RT KNOBS/KARMA, slidery a 
přepínače na ovládacím panelu ovládají KARMu. 
Více informací viz ‘0-9f: RT (Real Time 
Knoby)/KARMA” na str. 545 Parameter Guide. 

 

TONE ADJ/EQ 
Když vyberete TONE ADJ/EQ (Tone Adjust), 
ovládací panel je využíván k dočasné úpravě 
programů používaných jednotlivými MIDI stopami. 
Tuto funkci můžete využít např. během úpravy 
songu, chcete-li nastavit zvuk tak, aby co nejlépe 
vyhovoval danému songu, aniž byste se museli 
vracet do režimu Program, můžete ztlumit bas nebo 
zrychlit attack smyčcového programu a provádět tyto 
změny v reálném čase v průběhu přehrávání songu. 
Použijte Track v pravé části LCD a vyberte MIDI 
stopu, kterou chcete upravit. 
Více informací viz ‘0-9g: Tone Adjust” na str. 547 
v Parameter Guide. 
Pozn.: EQ je dostupné pouze v režimu Set List. Pro 
více informací viz “Grafické EQ” na str. 127. 

Přehrávání songů Ovládací panel v režimu Sequencer 
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Vytváření songů (režim Sequencer) 
 

 

 

MIDI nahrávání 
 

• Můžete nahrát až 400,000 událostí (např. tónů), až 
200 songů a až 999 taktů v každém songu. 

• Maximální rozlišení časování je 1/480 částí na 
čtvrťovou notu. 

• Obsahuje šestnáct stop pro MIDI data a hlavní 
(master) stopu, která ovládá rytmus a tempo. 

 

• Můžete hrát a nahrávat pomocí KARMA a Drum Track. 
• Můžete hrát a nahrávat pomocí RPPR (Realtime 

Pattern Play/Recording). 
• Je 718 vestavěných šablon pro stopy bicích a navíc 

můžete vytvořit až 100 uživatelských šablon pro každý 
song. Tyto šablony lze použít jako data performance 
pro song nebo s funkcí RPPR. 

 

 

Příprava pro nahrávání 
 

 Než začnete nahrávat, ujistěte se, že je nastavení 
ochrany paměti režimu Global vypnuté. Více 
informací, viz “Ochrana paměti” na str. 195. 

 

Výběr songu 
Než budeme moci začít s tímto příkladem, 
musíme si zvolit prázdný song, do kterého 
budeme nahrávat. 
1. Stiskem tlačítka SEQ vstoupíte do režimu 
Sequencer. 
2. Běžte na první tabulku P0: Stránka Play/REC. 

Celý název stránky je “MIDI Track Prog Select/Mixer”. 
3. Stiskněte tlačítko Song Select Popup. 

Objeví se nabídka volby Songu. 
4. Zvolte nový, prázdný Song ze seznamu a 

stiskněte OK. 
 

Tip: Nastavení délky songu 
Standardně mají nové songy 64 taktů. Chcete-li 
nahrávat více než 64 taktů, běžte na p4: Stránka Track 
Edit a použijte příkaz Set Song Length v nabídce 

stránky. Blíže viz “Set Song Length” na str. 644 
Parameter Guide. 

 

Nastavení stop 
Jelikož chceme v tomto příkladu nahrávat nový song, 
nejprve si povíme, jak přiřadit program každé MIDI 
stopě a jak provést základní nastavení, např. hlasitosti. 
Více o audio stopách najdete na str. 95 - “Audio 
nahrávání”. 
1. Přiřaďte program každé MIDI stopě. 

Použijte “Program Select” (stránku P0: Play/REC– 
MIDI Track Prog Select/Mixer) k přiřazení programu 
každé MIDI stopě. 
V tuto chvíli můžete stisknout “Category” a zvolit 
programy dle kategorie. 
Můžete kopírovat různá nastavení z Programů nebo 
Kombinací, včetně efektů, nastavení KARMA, 
nastavení tónu atd. 
Když přiřazujete program, můžete využít Track 
Select a zvolit stopu, na které provádíte úpravy 
a zkusit přehrát zvuk. 

2. Nastavte stereo pozici a hlasitost každé MIDI 
stopy. 

Pan nastavuje panorama pro každou stopu a 
Volume nastavuje hlasitost každé stopy. 

3. Určete zvukový generátor a MIDI kanál, který 
bude hrát na každé MIDI stopě. 
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Na stránce P2: Track Parameters– MIDI, Status 

určuje, zda bude každá stopa znít přes interní nebo 
externí generátor tónu. Parametr MIDI Channel 

určuje MIDI kanál každé stopě. 
Normálně, když použijete KRONOS jako 16-
timbrální zvukový modul, zvolíte INT nebo BTH. 
Obecně byste měli nastavit MIDI Channel na různé 

kanály 1–16 pro každou stopu. Stopy, které jsou 
poslány na stejný MIDI kanál, budou znít najednou, 
ať jsou nahrávány nebo přehrávány. 
Status INT: Při přehrávání interního zvukového 

generátoru KRONOS budou hrát MIDI data nahraná 
na této stopě. Když pracujete s KRONOS klávesami 
nebo kontrolery, budete přehrávat a ovládat stopu 
zvolenou pomocí “Track Select”. MIDI data nebudou 
vysílána na externí zařízení. 
Status EXT, EX2, BTH: Při přehrávání budou MIDI 

data, nahraná na této stopě vysílána na MIDI OUT 
a budou hrát v externím zvukovém modulu. Když 
pracujete s KRONOS klávesami nebo pohnete 
kontrolery, MIDI data budou vysílána a budou hrát a 
ovládat externí zvukový modul, zvolený v “Track 
Select”. (MIDI kanál externího zvukového 
generátoru musí sedět s MIDI kanálem stopy, 
nastavené na EXT, EX2 či BTH). 
Pokud je Status nastaven na BTH, jak externí 
zvukový generátor, tak interní zvukový generátor 
bude znít a bude ovládán. 

4. Proveďte nastavení efektů. 

Nastavte každý efekt na P8: Insert Effect a P9: 
Master/Total Effect. 
Blíže viz “Použití efektů u kombinací a songů” na 
str. 216, “Sequencer P8: Insert Effect” na str. 612 
Parameter Guide a “Sequencer P9: Master/Total 
Effect” na str. 624 v Parameter Guide. 



 
 

 
 

MIDI nahrávání         Příprava pro nahrávání 
 

 
5. Nastavte časování taktu a tempo. 

Chcete-li nastavit tempo, otočte knobem TEMPO 
nebo stiskněte TAP TEMPO v požadovaném 
intervalu. Popřípadě zvolte "(Tempo)” v P0: 
Play/REC– stránka Track Prog Select/Mixer (nebo 
podobné) a pomocí VALUE kontrolerů nastavte 
tempo. Nastavte “Tempo Mode” na Manual. 
Dále nastavte délku taktu. V našem příkladu 
objasníme jak nastavit takt pomocí pole “Meter”. 
Normálně zadáváte takt před nahráváním na první 
stopě a pak spustíte nahrávání. 
a) Stiskněte SEQUENCER REC/WRITE a nastavte 
“Meter” na **/**. 
b) Stiskněte **/**, to se zvýrazní a použijte 
kontrolery VALUE k nastavení délky taktu. 
c) Stiskem SEQUENCER START/STOP spustíte 
nahrávání. Když skončí odpočet a Locate dosáhne 
hodnoty 001:01:000, stiskněte SEQUENCER 
START/STOP, čímž zastavíte nahrávání. Délka 
taktu, kterou jste zadali, je nahrána na stopu 
Master. 
Stisknete-li SEQUENCER START/STOP během 
odpočtu, délka taktu se nenahraje. 

6. Nastavte REC Resolution (rozlišení) dle potřeby. 

Když nahráváte MIDI v reálném čase, bude tento 
parametr ovládat opravu časování, také známou 
jako “kvantizaci”. Toto je také aplikováno při 
nahrávání audio dat automatizace. 
Toto ovlivní pouze nově nahrané MIDI; nezmění 
žádné dříve nahrané stopy. 
Např. předpokládejme, že jste nahráli osm not, ale 
časování není úplně perfektní, jak vidíte v části 1 na 
obrázku níže. Jestliže jste nastavili “REC 
Resolution” při nahrávání, časování by se mělo 
automaticky opravit, jak vidíte v partu 2 na obrázku 
níže. Jestliže jste nastavili “REC Resolution” na Hi, 
noty budou nahrány s časováním, v jakém jsou 
hrány. 

 
 
 
 
 
 
7. Proveďte další nastavení podle potřeby. 

Proveďte nastavení pro funkci KARMA (P7: 
KARMA), MIDI filtrování (P3: MIDI Filter/Zone), atd. 
K nastavení zvuku můžete také využít Tone Adjust. 
(Viz “TONE ADJ/EQ” na str. 81) 

Jakmile skončíte, je základní nastavení hotovo. Nyní 
můžete nahrávat, jak je libo, pomocí “Procedura 
nahrávání” na str. 99 

 

Uložení nastavení parametrů songu 
Veškerá nastavení výše lze uložit jako šablonu - 
Template Song. Jestliže často používáte stejná 
nastavení, může vám toto ušetřit spoustu času. Pro 
více informací, viz “Šablony songů” dole. 

 

Šablony songů 
 

Šablony songů ukládají téměř vše v songu, kromě 
MIDI a audio dat samotných. To zahrnuje výběr 
programu, parametry stop, nastavení efektů a 
KARMA, a jméno i tempo songu. 
Presety Template Songs z výroby umožňují rychlou 
volbu a nastavení sady zvuků a efektů podle 
hudebního stylu. Můžete také tvořit vlastní šablony 
songů s oblíbenými zvuky a setupy. 
Mějte na paměti, že šablony songů (Template 
Songs) nezahrnují MIDI data pro stopy a šablony 
(patterns), audio data nebo nastavení, která ovládají, 
jak jsou hudební data přehrávána, včetně Meter, 
Metronome, PLAY/MUTE a Track Play Loop 

(včetně Start/End taktu). 
Zatímco načítáte šablonu songu, můžete načíst také 
jednu nebo více šablon stopy bicích. 
1. Na stránce P0: Na stránce Play/REC stiskněte 

tlačítko menu a zvolte příkaz Load Template 
Song. 

Objeví se dialogový box. 
 

 
 
2. V poli “From” zvolte šablonu, kterou chcete 

načíst. 
3. Označte “Copy Pattern to MIDI Track too?”. 

Když je tento box zaškrtnut, automaticky se objeví 
dialogový box pro kopírování šablony poté, co je 
načítání Load Template Song hotové. 

Jestliže tento box zaškrtnutý není, načte se pouze 
zvolená šablona songu. 
4. Stiskem tlačítka OK se načte šablona songu, 

nebo stiskem tlačítka Cancel operaci zrušíte 
beze změn. 

Stisknete-li OK, zkopíruje se nastavení Template 
Song do aktuálního songu. 

 

 
 
Pokud jste označili Copy Pattern to MIDI Track too? 
v kroku 3, objeví se dialog Copy Pattern To MIDI 
Track. 

Toto je stejný dialogový box jako ten, který se objeví 
pro příkaz nabídky Copy To MIDI Track. 
5. V poli Pattern zvolte šablonu ke kopírování. 
6. V poli To MIDI Track zvolte stopu, kterou 

použijete pro šablonu stopy bicích (Drum 
Track). 

7. V poli Measure nastavte takt, od kterého chcete 
spustit šablonu. 
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Vytváření songů (režim Sequencer) 
 

 

 
Pozn.: V každé z osmnácti šablon songů je vždy stopa 

1 přiřazena k programu bicích (Drum Program). (V 
některých případech mohou jiné stopy mít také 
programy bicích). 
Následují názvy každé předvolené šablony, hudební 
styl a názvy nejvhodnějších programů bicích jsou 
zobrazeny částečně. (Kompletní seznam programů 
bicích najdete v VNL). 
Načtením stopy bicích a odpovídající předvolené 
šablony můžete okamžitě nastavit stopu bicích tak, aby 
odpovídala šabloně songu. 
8. Chcete-li načíst šablonu bicích, stiskněte OK. 

Poté, co je šablona načtena, Measure se 

spočítá automaticky. Poté můžete zkopírovat další 
šablonu, pokud chcete. Například, můžete použíte 
různé šablony jednu za druhou k sestavení songu, s 
různými šablonami pro sloku, refrén a bridge. 

Po dokončení přidávání patternů, jste stiskem tlačítka 
Exit hotovi! 
 

Ukládání vašich šablon songů 
Můžete také uložit vaše vlastní šablony songů 
(Template Songs): 
1. Nastavte song dle vašich představ, včetně 

programů, efektů, nastavení KARMA, názvu 
songu atd. 

2. Na stránce P0: Play/REC stiskněte tlačítko menu 
a zvolte příkaz Save Template Song. 

3. V poli To zvolte jedno z 16 umístění 
uživatelských šablon, U00...15 

4. Stiskněte OK, čímž uložíte šablonu songu. 

Blíže viz “Save Template Song” na str. 628 Parameter 
Guide. 

 

 

Nahrávání MIDI v reálném čase 
 

Jakmile skončíte s “Přípravou pro nahrávání”, jak je 
popsáno výše, můžete spustit nahrávání! 
Nahrávání v reálném čase vám umožní nahrávat váš 
výkon na KRONOS, včetně not, které hrajete, pohybů 
joystickem nebo knoby, atd. Toto je opak oproti 
nahrávání po krocích (step recording), které je 
popsáno v jedné z dalších kapitol. 
Standardně se nahrává na jednu stopu v daný 
moment. Jako alternativa umožňuje vícestopé 
nahrávání současně nahrát i více kanálů dat na více 
stop. To je užitečné, když nahráváte RPPR, KARMA 
nebo stopu bicích (Drum Track) nebo výstup externího 
sekvenceru v jednom cyklu. 

 
Nastavení nahrávání 

 

Na stránce P0: Play/REC– Preference Recording 
Setup zvolte metodu nahrávání v reálném čase, 

kterou chcete použít. 

 
 
Overwrite 
S touto metodou jsou hudební data, nahraná dříve na 
stopu, přepsána nově nahranými daty. Když provádíte 
nahrávání přepisem na stopu, na kterou jste dříve již 
nahrávali, její hudební data budou vymazána a 
nahrazena nově nahranými daty. 
Normálně využijete tuto metodu pro nahrávání a data 
později upravíte pomocí jiných typů nahrávání 
v reálném čase nebo editací MIDI událostí. 
1. Pomocí “Track Select” vyberte stopu, na kterou 

chcete nahrávat. 
2. Nastavte Recording Setup na Overwrite. 
 

 
 

3. V poli “Location” zadejte místo, na kterém si 
přejete začít nahrávat. 

4. Stiskněte přepínač SEQUENCER REC/WRITE 
a pak stiskněte přepínač SEQUENCER 
START/STOP. 

 
 

 
Umístění 

 

 
Track Select 
(volba stopy) 
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MIDI nahrávání Nahrávání MIDI v reálném čase 
 

 

 
Pokud je Metronome Setup stále nastaven na 
standardní hodnoty, metronom odpočítá dva takty 
předem a pak se začne nahrávat. 
Zahrajte na klávesy a pohněte kontrolery, 
např. joystickem, jestli se vše nahrává. 

5. Pokud ukončíte hraní, stiskněte tlačítko 
SEQUENCER START/STOP. 

Nahrávání se ukončí a aktuální pozice se vrátí 
tam, kde jste nahrávku zahájili. 
Jestliže stisknete přepínač PAUSE, namísto 
SEQUENCER START/STOP, nahrávání se 
pozastaví. Dalším stisknutím tlačítka PAUSE se 
nahrávání znovu spustí. Jakmile skončíte, stiskem 
tlačítka SEQUENCER START/STOP ukončíte 
nahrávání. 

 

Overdub 
U této metody jsou nově nahraná hudební data 
přidána k existujícím datům. 
Když provádíte nahrávání přidáním (overdub) na 
stopu, na kterou jste již dříve nahrávali, nově nahraná 
data budou přidána k dříve nahraným datům. 
Nejlepší je zvolit tento režim, jestliže se chystáte 
nahrávat další ovládací data, šablonu bicích nebo 
tempo na master stopu. V tomto režimu můžete přidat 
data bez mazání existujících dat hry. 
1. Pomocí “Track Select” vyberte stopu, na kterou 

chcete nahrávat. 
2. Nastavte Recording Setup na Overdub. 

 

 
 

3. Pro zbytek procedury, viz kroky 3–5 
u “Overwrite”. 

 

Ruční punch-in 
Zatímco hraje song, můžete stiskem přepínače 
SEQUENCER REC/WRITE nebo zapojeného pedálu 
na požadovaném místě spustit nebo zastavit 
nahrávání. U této metody jsou hudební data dříve 
nahraná na stopě přepsána nově nahranými daty. 
1. Pomocí “Track Select” vyberte stopu, na kterou 

chcete nahrávat. 
2. Nastavte Recording Setup na Manual Punch In. 

 

 
 

3. V poli “Location” zadejte místo o několik 
taktů dřív, než je takt, na kterém si přejete 
začít nahrávat. 

4. Stiskněte přepínač SEQUENCER START/STOP. 

Spustí se přehrávání. 
5. V místě, ve kterém chcete spustit nahrávání, 

stiskněte přepínač SEQUENCER REC/WRITE. 

Spustí se nahrávání. Zahrajte na klávesy a 
pohněte kontrolery, např. joystickem, jestli se 
vše nahrává. 

6. Pokud končíte nahrávání, stiskněte SEQUENCER 
REC/WRITE. 

Nahrávání se ukončí (přehrávání pokračuje). 
Pozn.: Namísto stisku SEQUENCER REC/ WRITE 
v kroku 5 a 6 můžete využít nožní spínač připojený 
do jacku ASSIGNABLE SWITCH. 
Nastavte stránku Global P2: Controllers/Scales 
“Foot Switch Assign” na Song Punch In/Out. 
Controllers/Scales page “Foot Switch Assign” to 
Song Punch In/Out. 

7. Stiskněte přepínač SEQUENCER START/STOP. 

Přehrávání se zastaví a budete vráceni na místo, 
které jste určili v kroku 3. 

 

Auto punch-in 
Nejprve musíte určit oblast, kde se bude znovu 
nahrávat. Poté nahrávání proběhne automaticky v 
určené oblasti. U této metody jsou hudební data dříve 
nahraná na stopě přepsána nově nahranými daty. 
1. Pomocí “Track Select” vyberte stopu, na kterou 

chcete nahrávat. 
2. Nastavte Recording Setup na Auto Punch In. 
 

 
 

3. V parametrech “M (Auto Punch In Start 
Measure), “M (Auto Punch In End Measure)” 
zadejte oblast, kterou chcete nahrát znovu. 

Například, jestliže určíte M005–M008, pak se 
nahrávání uskuteční pouze mezi takty 5 a 8. 

4. V poli “Location” zadejte místo o několik 
taktů dřív, než je takt, na kterém si přejete 
začít nahrávat. 

5. Stiskněte přepínač SEQUENCER REC/WRITE 
a pak stiskněte přepínač SEQUENCER 
START/STOP. 

Spustí se přehrávání. 
Jakmile dosáhnete počáteční pozice, zadané v kroku 
3, spustí se nahrávání. Zahrajte na klávesy a pohněte 
kontrolery, např. joystickem, jestli se vše nahrává. 
Jakmile dosáhnete koncové, zadané v kroku 3, 
nahrávání se ukončí. (Přehrávání pokračuje). 

6. Stiskněte přepínač SEQUENCER START/STOP. 

Přehrávání se zastaví a budete vráceni na místo, 
které jste určili v kroku 4. 

 

Loop All Tracks 
U této metody můžete pokračovat v nahrávání 
přidávaných hudebních dat. 
Určená oblast bude nahrávána opakovaně. To je 
ideální, když nahráváte fráze bicích, atd. 
1. Pomocí “Track Select” vyberte stopu, na kterou 

chcete nahrávat. 
2. Nastavte Recording Setup na Loop All Tracks. 

Je-li označena volba Multi REC, není možné zvolit 

Loop All Tracks. 
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Vytváření songů (režim Sequencer) 
 

 

 
 

 
 

3. V parametrech “M (Loop Start Measure), “M 
(Loop End Measure)“ zadejte oblast, do které 
chcete nahrávat. 

Například, jestliže určíte M004–M008, nahrávání se 
uskuteční opakovaně (jako smyčka) mezi takty 4 a 
8. 

4. V poli “Location” zadejte místo o několik 
taktů dřív, než je takt, na kterém si přejete 
začít nahrávat. 

5. Stiskněte přepínač SEQUENCER REC/WRITE 
a pak stiskněte přepínač SEQUENCER 
START/STOP. 

Spustí se přehrávání. Jakmile dosáhnete počáteční 
pozice, zadané v kroku 3, spustí se nahrávání. 
Zahrajte na klávesy a pohněte kontrolery, např. 
joystickem, jestli se vše nahrává. 
Jakmile dosáhnete koncové pozice, zadané v kroku 
3, vrátíte se na počáteční pozici a nahrávání bude 
pokračovat. 
Hudební data, nahraná ve smyčce, budou přidána 
ke dříve nahraným datům. 

6. Také můžete vymazat zadaná data, 
dokonce během smyčkového nahrávání. 

Jestliže stisknete tlačítko SEQUENCER 
REC/WRITE během smyčkového nahrávání, 
veškerá hudební data budou z aktuálně zvolené 
stopy odstraněna, dokud budete držet toto tlačítko. 
Označením boxu “Remove Data” můžete vymazat 
pouze zadaná data. Při smyčkovém nahrávání 
stiskněte notu, kterou chcete vymazat a budou z 
kláves vymazávána jen data tohoto čísla noty, 
dokud budete držet notu. 
Podobně budou vymazána data benderu, dokud 
budete držet joystick skloněný v ose X 
(horizontální) a data aftertouch budou vymazána, 
dokud budete držet stisknutou klávesu. 
Jakmile jste znovu připraveni nahrávat hudební 
data, odškrtněte box “Remove Data”. 

7. Stiskněte přepínač SEQUENCER START/STOP. 

Přehrávání se zastaví a budete vráceni na 
počáteční pozici nahrávání, kterou jste určili 
v kroku 4. Jestliže jste zvolili Loop All Tracks, 
normální přehrávání bude rovněž ve smyčce. 

 

Multi (vícestopé nahrávání) 
Vícestopé nahrávání vám umožní najednou 
nahrávat na více stop, na každou s jiným kanálem. 
1. V pravé horní části LCD obrazovky zaškrtněte 

“Multi REC”. 
2. Proveďte požadované nastavení nahrávání. 

Můžete nahrávat pomocí Overwrite, Overdub, 
Manual Punch In, nebo Auto Punch In. 

 

3. Pomocí “Location“ zadejte takt, na kterém začne 
nahrávání. 

4. Stiskněte přepínač SEQUENCER REC/WRITE. 
5. Pro stopu, kde chcete nahrávat, stiskněte 

Play/Rec/Mute, aby svítilo Rec. 
6. Stiskněte přepínač SEQUENCER START/STOP. 

Se standardním nastavením Metronome Setup 

bude metronom znít s dvěma takty odpočítávání 
(předehry) a poté začne nahrávání. Nyní můžete 
hrát na klávesy a operovat s kontrolery, používat 
funkce KARMA nebo RPPR, dle potřeby. 

7. Stiskněte přepínač SEQUENCER START/STOP. 

Přehrávání se zastaví a budete vráceni na místo, 
které jste určili v kroku 4. 

 
 

Příklad nahrávání v reálném čase 
 

V tomto příkladě přiřadíme program bicích k MIDI 
stopě 01 a vytvoříme následující frázi bicích o délce 
jednoho taktu. 
 

 
Hi hat: F#3 
Virbl: E3 
Basový buben: C3 

 

 
1. Vytvořte nový song a zadejte bicí program pro 

MIDI stopu 01. K volbě MIDI stopy 01 použijte 
“Track Select” a ověřte si, že slyšíte program 
bicích. 

2. Přejděte na stránku P0: Play/REC– Preference. 
V nastavení nahrávání zadejte “Loop All Tracks“ 
a nastavte zde M001-M001. 

Pro více informací viz “Smyčka na všech stopách” 
na str. 85. S tímto nastavením bude takt 1 nahráván 
opakovaně. 
Nově nahraná data budou přidávána v každém cyklu. 

3. Nastavte “REC Resolution” na x. 

4. Stiskněte přepínač SEQUENCER REC/WRITE 
a pak START/STOP. 

Metronom spustí dva takty dlouhé odpočítávání a 
poté začne nahrávání. 

5. Jak vidíte v příkladu výše, spustí se zahráním 
noty C3 na klaviatuře nahrávání jednoho taktu 
kopáku. 

6. Dále zahrajte notu E3 na klaviatuře, tím 
nahrajete jeden takt virblu a zahráním noty F#3 
se nahraje hi-hat. 

7. Stiskem SEQUENCER START/STOP zastavíte 
nahrávání. 

8. Přehrajte výsledek a poslechněte si rytmiku, 
kterou jste nahráli. 

Stiskněte přepínač SEQUENCER START/STOP. 
Když dokončíte poslech, stiskněte START/STOP 
ještě jednou, čímž zastavíte přehrávání. 

9. Pokud nejste s výsledkem spokojeni, stiskněte 
COMPARE a budete vráceni do stavu před 
nahráváním a můžete znovu nahrávat od kroku 
4. 
Pozn.: Když jste hotovi s nahrávání, změňte 
nastavení nahrávání Recording Setup zpět na 
standardně používané Overwrite (stránka P0: 
Play/REC– Preference. 
Dále vstupte na stránku P0: Play/REC– MIDI Track 
Loop, zaškrtněte “Track Play Loop” na MIDI stopě 
01 a nastavte “Loop Start Measure” a “Loop End 
Measure” na 001. Při přehrávání bude MIDI stopa 
01 přehrávat opakovaně první takt. 
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MIDI nahrávání MIDI krokové nahrávání 

 

 

Krokové nahrávání MIDI 
 

Krokové nahrávání je metoda, u které zadáváte trvání 
a intenzitu každé noty a pomocí klaviatury zadáváte 
výšku každé MIDI noty. Můžete využít tlačítka Rest a 
Tie v dialogovém boxu pro vložení pauz a ligatur. 
Krokové nahrávání je užitečné, chcete-li vytvořit 
mechanicky přesné doby nebo pokud potřebujete 
nahrát frázi, kterou považujete za extrémně složitou k 
hraní nebo je plná rychlých pasáží. 

 
Příklad krokového nahrávání 

 

V tomto příkladu přiřadíme basový program k MIDI 
stopě 02 a krokově nahrajeme následující basovou frázi 
o délce dvou taktů. 

 

 
 

1. Určete basový program MIDI stopě 02. K 
volbě MIDI stopy 02 použijte “Track Select” a 
ověřte si, že slyšíte basový program. 

2. Přejděte na stránku P4: Track Edit– Track Edit. 
3. Nastavte “From Measure“ na 001. 

S tímto nastavením začne krokové nahrávání od 
taktu 1. 

 

 
 

4. Stiskněte tlačítko nabídky a pak příkaz “MIDI 
Step Recording“. 

Objeví se dialogový box. 
 

 
 

5. Pro “Step Time“ zadejte pomocí “Select“ 
základní hodnotu časování, na kterém chcete 
vkládat noty a pauzy. 

 
 

Zadejte první notu C3 jako osminovou notu s 
tečkou. Vyjeďte nabídku tlačítkem nalevo a zvolte 5. 
Můžete si vybrat v rozmezí celá nota – 32tinová 
nota. 
Notu s tečkou vložíte volbou “.” radio tlačítky 
napravo. 
Můžete zadat “3” a vložit tak triolu. Pokud chcete 
zadat plné délky not, které jsou zvoleny vlevo, 
vyberte “–”. 
“Note Duration” indikuje dobu, po kterou bude nota 
sama znít. Nižší hodnoty vyrobí staccato notu a 
vyšší hodnoty pak notu legato. Pro náš příklad 
ponechejme toto nastavení beze změny. 
“Note Velocity” značí dynamiku (intenzitu hry), kde 
vyšší hodnoty vyrobí vyšší hlasitost. Nastavte zde 
Key. 
Pokud u tohoto parametru zvolíte Key, pak se zadá 
dynamika, se kterou aktuálně hrajete na klávesy. 

6. Na klaviatuře stiskněte a pak uvolněte první notu 
C3, kterou chcete zadat. 

Vložená data se objeví na LCD obrazovce v 
numerické podobě. Vpravo nahoře se změní 
Measure 001 Beat Tick 01.000 na Measure 001 
Beat Tick 01.360. Další nota, kterou zadáte, se vloží 
na tuto pozici. 

7. Zbývající noty vložte dle popisu v kroku 5 a 6. 
(Již jste vložili první C3 notu). 

Kromě metody, popsané v krocích 5 a 6, můžete 
také využít následující metody zadání. 

• Chcete-li zadat pauzu, stiskněte tlačítko Rest. Tím 
vložíte pauzu hodnoty “Step Time”. 

• Chcete-li změnit délku noty, můžete upravit hodnotu 
“Step Time”, před vložením noty. Pokud však 
chcete prodloužit délku (ligaturu) noty, stiskněte 
tlačítko Tie. Tím prodloužíte délku naposledy 
vložené noty na délku zadanou parametrem “Step 
time”. 

• Chcete-li vymazat vloženou notu nebo pauzu, 
stiskněte tlačítko Step Back. Poslední zadaná nota 
bude vymazána. 

• Chcete-li zadat akord, stiskněte současně noty 
požadovaného akordu. Dokonce i když je 
nestisknete současně, než uvolníte klávesy, budou 
tyto noty na všech stisknutých klávesách vloženy na 
stejné místo. 

• Chcete-li ověřit výšku not, které vložíte jako další, 
stiskněte PAUSE. V tomto stavu stiskem klávesy 
vyrobíte zvuk, ale nevloží se noty. Dalším stiskem 
PAUSE zrušíte stav pozastaveného nahrávání 
a obnoví se vkládání not. 

 

 
Note 

Step 
Time: 
Select 

Step 
Time: 3- 

 

Klávesa, 
tlačítko 

 

Measure/ 
Beat Tick 

C3 
 

. klávesa C3 001/01.000 

G3 
 

- klávesa G3 001/01.360 

  
- Tlačítko Rest 001/02.000 
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Note 

Step 
Time: 
Select 

Step 
Time: 3- 

 

Klávesa, 

tlačítko 

 

Measure/ 

Beat Tick 

C4 
 

- klávesa C4 001/02.240 

  
- Tlačítko Rest 001/03.000 

C4 
 

- klávesa C4 001/03.120 

D3 
 

- klávesa D3 001/03.240 

Eb3 
 

- klávesa Eb3 001/04.000 

E3 
 

- klávesa E3 001/04.240 

F3 
 

- Klávesa F3 002/01.000 

  
- Tlačítko Rest 002/01.120 

C3 
 

- klávesa C3 002/01.360 

  
- Tlačítko Rest 002/02.000 

F2 
 

- klávesa F2 002/02.240 

Tie 
 

- Tlačítko Tie 002/03.000 

F2 
 

- klávesa F2 002/03.240 

  
- Tlačítko Rest 002/03.360 

A2 
 

- klávesa A2 002/04.000 

A3 
 

- klávesa A3 002/04.240 

  
- Tlačítko Rest 002/04.360 

 

 
 

Vytváření songů (režim Sequencer)  
 
 

8. Jakmile dokončíte nahrávání, stiskněte 
tlačítko Done. 

Stiskem SEQUENCER START/STOP spustíte 
přehrávání. 
Přejděte na stránku P0: Play/REC– MIDI Track 
Loop, zaškrtněte Track Play Loop na MIDI 
stopě 02 a nastavte Loop Start Measure na 001 
a Loop End Measure na 002. MIDI stopa 02 

bude přehrávat takty 1–2 opakovaně. 
9. Pokud nejste s výsledkem spokojeni, 

stiskněte COMPARE a budete vráceni do 
stavu před nahráváním a můžete znovu 
nahrávat od kroku 4. 

 Jakmile spustíte krokové nahrávání, veškerá data 
na MIDI stopě, která následují za taktem, kde 
jste spustili nahrávání, budou vymazána. Musíte 
dávat pozor, abyste takto nespustili krokové 
nahrávání od taktu uprostřed songu. 
Pokud chcete kopírovat data do taktu, který již 
obsahuje data, spusťte krokové nahrávání na 
prázdnou MIDI stopu a použijte příkazy Move 
Measure nebo Copy Measure z nabídky. Blíže 

viz “Copy Measure” na str. 649 a “Move 
Measure” na str. 649, Parameter Guide. Pokud 
chcete editovat nebo doplnit nahraná data, 
můžete využít funkci MIDI Event Edit. Blíže viz 

“Event Edit” na str. 657 Parameter Guide. 

 
 

 

Nahrávání zvuku kombinace nebo programu 
 

Zde najdete, jak můžete snadno zkopírovat nastavení 
kombinace nebo programu a pak nahrávat s tímto 
zvukem. 
Jestliže hrajete v režimu Program nebo Combination, 
můžete využít funkci Auto Song Setup pro 
automatické nastavení tohoto programu nebo 
kombinace do songu. Také můžete použít příkazy 
Copy From Combi a Copy from Program nabídky 

režimu Sequencer. 
 

Auto Song Setup 
 

Můžete použít Auto Song Setup s Programy, i s 
Kombinacemi. V našem příkladu použijeme kombinaci. 
1. Uložte veškeré změny v Kombinaci. 

Pokud jste provedli jakékoliv změny - i drobnosti jako 
změnu panorama nebo hlasitosti pro Timbry - musíte 
uložit nová nastavení pomocí Update Combination 
nebo Write Combination, než budete pokračovat dál. 
2. Podržte ENTER a stisknete přepínač 

SEQUENCER REC/WRITE. 
Objeví se dialogový box Setup to Record. 
3. Stiskem tlačítka OK spustíte nastavení Auto 

Song Setup. 

KRONOS se automaticky přepne do režimu 
Sequencer a nastavení Combination (kombinace) se 
aplikuje na první nový song. 
4. Automaticky vstoupíte do režimu standby pro 

nahrávání a spustí se metronom podle 
nastavení na stránce P0: Play/REC– Preference 
stránka. 

Více informací viz “0-5d: Metronome Setup” na str. 
532 Parameter Guide. 
5. Stiskem SEQUENCER START/STOP spustíte 

nahrávání v reálném čase. 

 

Dokončíte-li nahrávání, stiskněte znovu tlačítko 
START/STOP. 
 

Auto Song Setup a Kombinace: Podrobnosti 
S Kombinacemi je Auto Song Setup v podstatě 
zkratkou pro použití příkazu Copy From Combi z 

nabídky s následujícími nastaveními: 
IFXs-All, MFXs a TFXs zaškrtnuté 
Multi REC zaškrtnuté 

Blíže viz “Copy from Combination” na str. 629 
Parameter Guide. 
 

Auto Song Setup a Programy: Podrobnosti 
S Programy je Auto Song Setup v podstatě zkratkou 
pro použití příkazu Copy From Program z nabídky s 

následujícími nastaveními: 
IFXs-All, MFXs a TFXs zaškrtnuté 
with KARMA zaškrtnuté 
To nastaveno na MIDI Track 01 
KARMA Module nastaveno na A 
With Drum Track nastaveno na Track 10 

Navíc, některé parametry songu se změní: 
Multi REC zaškrtnuté 
MIDI stopy 1 a 10 jsou nastaveny na REC 

Blíže viz “Copy From Program” na str. 629 Parameter 
Guide. 
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MIDI nahrávání Nahrávání zvuku Kombinace nebo Programu 
 

 

 
 

Nastavení v režimu Sequencer 
(Copy From Combination a Copy 
From Program) 

 

V režimu Sequencer můžete využít příkazy nabídky 
stránek “Copy From Combi” a “Copy From Program” a 
nastavit song založený na kombinaci nebo programu. 
V našem příkladu si vysvětlíme, jak nastavit song, 
založený na kombinaci. 
Pozn.: Ujistěte se, že je globální MIDI kanál (na 
stránce Global P1: MIDI– MIDI stránka, MIDI Channel) 

je nastaven na 01. 
1. Zvolte nový, prázdný song. 
2. Zvolte příkaz nabídky “Copy From Combi“. 

Objeví se dialogový box. 
 

 
 

Vyberte program nebo kombinaci, kterou chcete 
kopírovat (jako zdroj pro kopírování). 
Zkopírujeme také nastavení efektu kombinace, 
takže zaškrtněte boxy IFXs-All, MFXs a TFXs. 
Zaškrtněte Multi REC Standby. Status bude 

automaticky nastaven na REC pro MIDI stopy, 
potřebné pro nahrávání této kombinace. 
Stiskem tlačítka OK spustíte kopírování. 
Jakmile spustíte tento příkaz, nastavení 
Play/Rec/Mute u každé stopy se nastaví 
automaticky. Box Multi REC bude zaškrtnut. 

3. Spusťte nahrávání. 

Stiskem LOCATE nastavte pozici na 001:01.000. 
Stiskněte přepínač SEQUENCER REC/WRITE 
a pak stiskněte přepínač SEQUENCER 
START/STOP. 
Pozn.: Jestliže zahrajete na klávesy během 
odpočítávání, než se spustí nahrávání, KARMA a 
stopa bicích se začnou přehrávat ve chvíli, kdy se 
spustí nahrávání. 

4. Spusťte nahrávání vaší hry. 
5. Pokud dokončíte hraní, stiskněte tlačítko 

SEQUENCER START/STOP. 

Jestliže jste udělali chybu nebo chcete něco nahrát 
znovu, můžete použít funkci Compare (stiskněte 
přepínač COMPARE), díky čemuž můžete nahrávat, 
kolikrát budete chtít. (Box Multi REC nebude 

zaškrtnutý, když používáte Compare, takže jej 
budete muset zaškrtnout znovu). 
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Vytváření songů (režim Sequencer) 
 

 

 
 

 

Nahrávání více MIDI stop z externího sekvenceru 
 

1. Konektor MIDI OUT externího sekvenceru 
musí být zapojen do MIDI IN na KRONOS. 

Pokud není, vypněte nástroj, proveďte zapojení 
a znovu jej zapněte. 
Blíže viz “MIDI applications” na str. 1131 
Parameter Guide. 

2. Na stránce Global P1: MIDI– MIDI stránka, 
nastavte MIDI Clock na External MIDI. S tímto 
nastavením bude KRONOS synchronizován k 
MIDI hodinám externího sekvenceru. 

Ujistěte se, že máte zaškrtnutu volbu Receive 

Ext. Realtime Commands. 
 

 
 

3. Vytvořte nový song v režimu Sequencer a na 
stránce P0: Play/REC– Preference zkontrolujte 
označení u Multi REC. Nastavte Recording 
Setup na Overwrite. 

 

 
 

4. Stiskem Play/Rec/Mute zvolte “REC“ pro 
stopy, které chcete nahrávat. 

U stop, které nechcete nahrávat, zvolte Play nebo 
Mute. 
Tip: Můžete také ovládat nastavení Play/Rec/Mute 
z předního panelu sekce mixer nebo ze stránky P0-
Control 
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Surface LCD obrazovky. (Viz “Ovládací panel v 
režimu Sequencer” na str. 80). 

 

 
 
5. Na stránce P2: Track Parameters– MIDI použijte 

MIDI Channel k určení MIDI kanálu každé stopy. 

Nastavte MIDI kanál pro každou stopu KRONOS, 
aby odpovídala MIDI kanálu každé stopy externího 
sekvenceru. Data odpovídajícího kanálu budou 
nahrána na příslušnou stopu KRONOS. 
Hodnota Status musí být nastavena na INT nebo 
BTH. 

6. Stiskem LOCATE nastavte pozici na 001:01.000. 
7. Stiskem SEQUENCER REC/WRITE vstoupíte do 

režimu standby pro nahrávání. 
8. Spusťte externí sekvencer. 

Sekvencer KRONOS začne automaticky nahrávat, 
jakmile přijme zprávu MIDI Start, vyslanou z 
externího sekvenceru. 

9. Jakmile přehrávání skončí, zastavte externí 
sekvencer. 

Sekvencer KRONOS automaticky zastaví 
nahrávání, jakmile přijme zprávu MIDI Stop, 
vyslanou z externího sekvenceru. Můžete také 
zastavit nahrávání stisknutím přepínače 
SEQUENCER START/STOP na KRONOS. 
Potom můžete nově nahranou sekvenci přehrát: 

10. Na stránce Global P1: MIDI, nastavte MIDI Clock 
na Internal. 

11. Nastavte “Tempo Mode” na Auto. 
Stiskem SEQUENCER START/STOP spustíte 
přehrávání. 
Pozn.: Jestliže jste nezvolili správné zvuky pro 
přehrávání, můžete to vyřešit pomocí příkazu “MIDI 
Event Edit” v nabídce stránky (P4: Track Edit), kde 
můžete znovu určit data Program Change. 



 
 

MIDI nahrávání Nahrávání System Exclusive událostí 
 

 

 
 

 

Nahrávání událostí System 
Exclusive 

 

Zprávy Exclusive, přijaté z externího MIDI zařízení, 
nebo změny parametru, produkované při editaci 
parametru MIDI stopy, audio stopy nebo efektu, 
mohou být nahrávány v reálném čase na libovolnou 
MIDI stopu. 
Při přehrávání budou vybrané (exclusive) nahrané 
zprávy ovládat parametry stop a efektů v songu a 
můžete je vyslat do externích MIDI zařízení. 
Pozn.: Můžete využít příkaz nabídky “Put Effect 
Setting to MIDI Track” a vložit vybranou událost, 
obsahující nastavení parametrů inzertního efektu, 
master efektu nebo total efektu na požadované místo 
stopy, takže tato nastavení se automaticky přepnou 
během přehrávání. 

 GM, XG a GS zprávy exclusive lze nahrát na stopu, 
ale zvukový generátor KRONOS na ně nebude 
nijak reagovat. 

 
Nahrávání změn interních parametrů 

 

Můžete použít SysEx pro automatizaci interních KRONOS 
efektů a parametrů Programu. 
Například, můžeme nahrát krátkou frázi na stopu 1, 
přidat inzertní efekt a pak nahrát změny parametru 
tohoto efektu na prázdnou stopu. 
Pozn.: Chcete-li nahrát System exclusive zprávy, 
ujistěte se, že je nastavení Global P1: MIDI– MIDI 
“Enable Exclusive” zaškrtnuto. 

 

 
 

1. Vyberte požadovaný program pro MIDI stopu 
1 a nasměrujte jej na IFX1. Pak nahrajte frázi 
cca 16 taktů. 

• Na stránce P0: Play/REC– MIDI Track Prog Select/ 
Mixerpage použijte k volbě požadovaného 
programu pro MIDI stopu 01 “Program Select”. 

Na stránce P8: Insert Effect - MIDI Routing1 veďte 
MIDI stopu 01 Bus Select (IFX/Indiv. Out 
Assign) do IFX1. Potom na stránce P8: Insert 

Effect– Insert FX zvolte požadovaný efekt pro 
IFX1. 

• Zvolte MIDI stopu 01 v “Track Select”. Potom 
stiskněte SEQUENCER REC/WRITE, dále 
START/STOP (►/■) a nahrajte frázi asi 16 taktů. 

2. Zvolte MIDI Track 09 v “Track Select“ a 
nahrajte změny parametru podle potřeby. 

 

Pozn.: Pro náš příklad zvolte prázdnou stopu. 
Chcete-li nahrávat na MIDI stopu, která již obsahuje 
data, nastavte na stránce P0:Play/REC– Preference 
Recording Setup na “Overdub” na str. 85. 

 

 
 
• Zvolte MIDI stopu 09 v “Track Select”. Stiskněte 

přepínač SEQUENCER REC/WRITE, pak 
SEQUENCER START/STOP a spusťte nahrávání. 

• V příslušnou dobu při nahrávání nastavte 
parametr(y), které chcete nahrát v reálném 
čase. Zvolte další efekt pro IFX1 na stránce 
P8: Insert Effect– Insert FX a editujte hodnoty 
parametru efektu nebo pomocí ovládání Tone 
Adjust na stránce P0: Play/REC– Control 
Surface editujte zvuk v reálném čase. 

 

 
 

Pozn.: Blíže o parametrech efektů, které můžete 
nahrávat v reálném čase viz “System Exclusive 
events supported in Sequencer mode” na str. 663 
Parameter Guide. 

3. Zastavte nahrávání. 
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Vytváření songů (režim Sequencer) 
 

 
Pozn.: Zprávy Exclusive jsou vždy nahrávány na 
aktuální stopu zvolenou pomocí “Track Select”. V 
příkladu jsou nahrány na MIDI stopu 9. 
Pozn.: Na obrazovce editace MIDI událostí vidíte 

nahrané události Exclusive a jejich pozici. 
Události Exclusive se zobrazí jako “EXCL”. 
Chcete-li vidět tyto události, vstupte na stránku P4: 
Track Edit– Track Edit stránka a zvolte v nabídce 
stránky příkaz “MIDI Event Edit”. Potom v 
dialogovém boxu Set Event Filters označte 
Exclusive a stiskněte tlačítko OK. 

 
Location (umístění)  Event display 

(zobrazení události) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nahrávání šablon 

Události Exclusive nelze změnit na jiný typ události. 
Podobně nelze změnit jiné události na typ 
Exclusive. 

4. Přejdete-li na stránku (např. P8: Insert Effect), 
která zobrazuje parametry, nastavené v reálné 
čase, můžete si prohlédnout nahrané změny, 
které vznikly přehráním songu. 

 

Zprávy Exclusive, které lze nahrávat 
v reálném čase 
Následující exclusive zprávy lze nahrát v reálném 
čase: 
• Zprávy Exclusive, přijaté z externího MIDI zařízení 
• Změny parametrů v režimu Sequencer (viz “Události 

System Exclusive podporované v režimu Sequencer” 
na str. 663 Parameter Guide) 

• Univerzální Exclusive zprávy Master Volume, přijaté 
z nožního pedálu nebo knobu 

 
 

Nahrávání a editace šablon 
 

Můžete nahrávat šablony jedním ze dvou způsobů, 
nahrávání v reálném čase nebo krokovým 
nahráváním. Nicméně, nahrávání šablony v reálném 
čase se liší od nahrávání songu v reálném čase, ve 
kterém můžete použít pouze smyčkový (Loop) typ 
nahrávání. 
Šablony můžete editovat pomocí operací Event Edit 
a upravit nahraná data nebo vložit nová data. Můžete 
také využít příkaz nabídky Get From MIDI Track 

a převést požadovanou oblast dat pro hru z MIDI 
stopy na šablonu. Naopak můžete využít příkazy Put 
to Track nebo Copy to Track nabídky a vložit nebo 
zkopírovat data pro hru z šablony na MIDI stopu. 
Můžete také použít své šablony s Drum Track, přes 
příkaz Convert to Drum Track Pattern nabídky na 

stránce P5: Pattern/RPPR). 

 
Nahrávání šablon v reálném čase 

 

Jak využít nahrávání v reálném čase k vytvoření 
šablony. Uživatelské šablony jsou přístupné funkcí 
RPPR stejným způsobem jako přednastavené šablony 
a můžete je zkopírovat do songu. Přehrávaná data 
stopy je možné také zkopírovat do šablony. 
Pokud nahráváte šablonu v reálném čase, bude se 
šablona o zadaném počtu taktů přehrávat opakovaně, 
což umožňuje přidávat další hudební data. 
1. Vytvořte nový song a dle popisu v “Přípravě pro 

nahrávání“ na str. 82, nastavte stopu na 
program, který využijete v šabloně. 

2. Přejděte na stránku P5: Pattern/RPPR– Pattern 
Edi (viz diagram dole). 
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3. “Track Select” využijete k výběru stopy, na 
kterou budete nahrávat šablonu. 

Šablona bude znít podle programu a dalších 
nastavení zvolené stopy. 

4. Nastavte “Pattern (Pattern Bank)“ na User 
a “Pattern Select“ na U00. 

User patterny U00–U99 můžete vytvořit pro každý 
song. 

5. Zvolte příkaz “Pattern Parameter“ nabídky. 

Objeví se dialogový box. 
 

 
 

6. Nastavte počet taktů v šabloně na “Length“ 04 
(čtyři takty) a “Meter“ na 4/4 takt. Stiskněte 
tlačítko OK. 

7. Dle potřeby nastavte “REC Resolution“ 
kvantizace v reálném čase. 

8. Spusťte nahrávání v reálném čase. 

Můžete nahrávat stejně jako při nahrávání stop 
pomocí Loop All Tracks. (Viz “Všechny stopy ve 
smyčce”, str. 85). 
Stiskněte přepínač SEQUENCER REC/WRITE 
a pak stiskněte přepínač SEQUENCER 
START/STOP. 
Nahrávání se spustí po odpočítání dvou taktů. 
Zahraje na klávesy a pohněte kontrolery, např. 
joystickem, podle toho, co chcete nahrát. 
Jakmile dorazí pattern na konec, sekvencer se vrátí 
na začátek patternu a pokračuje v nahrávání. 



Controller Hodnota 
Reset 

LFO1 hloubka (výška) (CC#77) 64 (střed) 

LFO1 delay (CC#78) 64 (střed) 

Intenzita Filter EG filtru (CC#79) 64 (střed) 

SW1 modulace (CC#80) 00 (nula) 

SW2 modulace (CC#81) 00 (nula) 

Aftertouch kanálu 00 (nula) 

Pitch bender 00 (nula) 

 

 
 

Controller Hodnota 
Reset 

Modulace 1 (CC#01) 00 (nula) 

Modulace 2 (CC#02) 00 (nula) 

Expression (CC#11) 127 (max) 

Ribbon kontroler (CC#16) 64 (střed) 

Přepínač Damper (CC#64) 00 (nula) 

Přepínač Sostenuto (CC#66) 00 (nula) 

Přepínač Soft (CC#67) 00 (nula) 

Úroveň EG sustain (CC#70) 64 (střed) 

Úroveň Resonance (CC#71) 64 (střed) 

EG čas uvolnění (CC#72) 64 (střed) 

EG čas nástupu (CC#73) 64 (střed) 

Ořezání Low pass filtru (CC#74) 64 (střed) 

EG čas doznívání (CC#75) 64 (střed) 

LFO1 rychlost (CC#76) 64 (střed) 

 

MIDI nahrávání Nahrávání šablon 
 

 

 
Pokud pokračujete v nahrávání, budou nově 
nahraná data přidána ke dříve nahraným datům. 

9. Chcete-li vymazat určitá data během nahrávání 
šablony, stiskněte SEQUENCER REC/WRITE 
nebo zaškrtněte box u “Remove Data“. 

Blíže viz krok 6 ve “Všechny stopy ve smyčce” na 
str. 85. 

10. Stiskem SEQUENCER START/STOP zastavíte 
nahrávání. 

Pokud provedete chybu nebo se rozhodnete 
nenahrávat, stiskněte tlačítko SEQUENCER 
START/ STOP a nahrávání se zastaví, potom 
stiskněte COMPARE. Pak spusťte proceduru 
nahrávání šablonu znovu, jak je popsáno v kroku 8. 

 
Pattern Select (volba šablony) 

 
 

 

Řídící data při nahrávání šablony 
 

Chcete-li nahrávat řídící data v šabloně, měli byste 
vrátit tyto data v šabloně na jejich normální hodnoty. 
Pokud byste neobnovili normální hodnoty, mohou 
zůstat některá řídící data “viset”, když umístíte šablonu 
do songu nebo když využijete funkci RPPR 
k přehrávání šablony. Nicméně, následující řídící data 
se automaticky resetují do uvedených hodnot, jakmile 
song nebo funkce RPPR skončí přehrávání šablony, 
nebo když se přehrávání zastaví. 

 

 
Využití KARMA k nahrávání šablony 
V případě, že je KARMA nastaven na práci se stopou, 
zvolenou v “Track Select” a nahrajete hru KARMA do 
šablony. 
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Vytváření songů (režim Sequencer) 
 

 

 
 

 

Další způsoby nahrávání 
 

 

Vícestopé nahrávání pomocí 
KARMA a Drum Track (stopa bicích) 

 

Můžete nahrávat na více stop, které generuje KARMA 
a/nebo Drum Track. Více informací viz “Použití 
KARMA režimu Sequencer” na str. 244. 

 
Vícestopé nahrávání pomocí RPPR 

 

Můžete nahrávat na více stop, které generuje RPPR. 
Více informací viz “Používání RPPR (Realtime Pattern 
Play/Record)” na str. 112. 

 
 

Pomocí ovládacího panelu můžete 
nahrávat změny v panorama, EQ, 
hlasitosti nebo v parametrech Tone 
Adjust MIDI stopy. 

 

Během nahrávání v reálném čase můžete použít 
ovládací panel k ovládání panorama, EQ, hlasitosti 
nebo parametrů Tone Adjust a nahrávat tyto změny 
tak, že budou během přehrávání reprodukovány. 
Budete-li upravovat více, než jednu stopu současně, 
budete muset použít vícestopé nahrávání. 
Pozn.: Změny, které provedete prostřednictvím 
ovládacího panelu, jsou přenášeny jako změny 
ovládání nebo System Exclusive zprávy. Chcete-li 
nahrát tyto změny, pak na stránce Global P1: MIDI– 
MIDI musí být položky Enable Control Change 
a Enable Exclusive zaškrtnuty. Vstupte do režimu 

Global a ověřte toto označení. 
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Nahrávání audio signálu 

Nahrávání zvuku  Přehled audio nahrávání 

 

 

 

Přehled nahrávání audio 
 

• Je zde 16 audio stop. Umožňují 16- nebo 24-bitové 
lineární PCM nahrávání s maximální délkou 80 
minut. 

• Data automatizace (hlasitost, panorama, EQ, 
send 1/2) lze nahrát pro každou stopu. 

• Až šestnáct stop lze přehrávat současně a až čtyři 
stopy lze současně nahrávat. 

• Funkce Stereo Pair vám umožní přiřadit dvě stopy 
jako pár pro nahrávání, ovládání a editaci. 

• Můžete si vybrat ze široké škály interních sběrnic 
jakožto nahrávacích zdrojů; Audio Input 1–2, S/P 
DIF, USB, REC Bus 1–4, hlavní výstupy L/R nebo 
individuální výstupy 1–4 (ano, můžete přímo 
nahrávat z výstupů, vše digitálně). Můžete také vést 
signál velmi flexibilním způsobem, například 
vložením efektů do externích audio zdrojů a 
nahrávat výsledek. 

• Když nahráváte, audio událost a data oblasti jsou 
vytvořeny a přiřazeny stopě. Data oblasti obsahují 
spojení se souborem WAVE (audio data), který je 
nahrán na disk. Můžete editovat různými způsoby, 
například změnou umístění audio události nebo 
editací/nahrazením dat oblasti nebo souboru 
WAVE. 

• Auto nebo ruční punch-in/out jsou k dispozici. 
• Funkce Rehearsal vám umožní zkoušet punch-

in/out, aniž byste nahrávali. 
• Můžete použít mix ovládacího panelu k nastavení 

pan a hlasitosti atd. audio stop a nahrávat tyto 
operace jako události automatizace, takže změny 
panorama a hlasitosti budou reprodukovány 
během přehrávání. 

 
 

 Když nahráváte audio stopy, MIDI Clock musí být 

nastaveno na Internal. Blíže viz “MIDI Clock (MIDI 
Clock Source)” na str. 773 Parameter Guide. 

 
 

Audio události a oblasti v audio 
stopě 

 

Když nahráváte na audio stopu, aktuální audio data 
jsou nahrána přímo na interní disk jako soubor WAVE. 
V tuto chvíli se vytvoří také “oblast”, která obsahuje 
informace určující, jaká část daného WAVE souboru 
bude přehrávána. Navíc se vytvoří “audio událost”, 
která danou oblast přiřazuje; to určí umístění v songu, 
ve kterém bude audio hrát. 
Když dosáhne přehrávání bodu v songu, kde je 
umístěna audio událost, WAVE soubor na disku bude 
přehrán, jak je určeno audio událostí a oblastí. Jinými 
slovy, audio nebude přehráváno, pokud audio událost, 
oblast nebo WAVE soubor chybí. 

 Mějte na paměti, že audio události a oblasti můžete 
vymazat editací audio události nebo oblasti a také 
je lze snadno ztratit, jestliže vypnete přístroj, aniž 
byste uložili změny na disk. Pokud je na disku 
pouze WAVE soubor, bude zabírat místo na disku 
zcela zbytečně; doporučujeme provádět příkaz 
“Delete Unused WAV Files”, který uvolní jakékoliv 
takto plýtvané místo. 
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Vytváření songů (režim Sequencer) 
 

 

 

 

Jak jsou audio data uložena na disk 
 

Když uložíte songy na disk, jsou uloženy v .SNG 
souboru. Tento .SNG soubor obsahuje všechna data z 
režimu Sequencer, včetně všech songů v paměti, 
kromě souvisejících audio souborů. 
Když uložíte .SNG soubor, jeho audio soubory jsou 
uloženy v samostatném adresáři. Tento adresář se 
vytváří automaticky ve stejné složce jako .SNG 
soubor. (Je také vytvořen, jestliže načtete již existující 
.SNG soubor, který nemá odpovídající audio adresář). 
Název adresáře se skládá z názvu .SNG souboru a 
“_A” (jako “Audio”). 
Například, jestliže je .SNG soubor pojmenován 
WAMOZART.SNG, jeho audio adresář ponese název 
WAMOZART_A. 
Tento hlavní adresář obsahuje podsložky pro každý 
song, pojmenované SONG000, SONG001, atd. Tyto 
dále obsahují podsložky pro každou audio stopu, 
pojmenované ATRACK01, ATRACK02, atd. V každé 
této podsložce stopy je každá audio nahrávka uložena 
jako WAVE soubor. 

 

Uspořádejte nebo přejmenujte audio a .SNG 
soubory souhrnně 
Jestliže přesunete nebo přejmenujete existující .SNG 
soubor, ujistěte se, že jste přesunuli nebo 
přejmenovali také jeho odpovídající audio adresář. 
Hlavní audio adresář musí být ve stejné složce jako 
.SNG soubor a musí být pojmenován tak, jak je 
popsáno výše. 

Dočasné audio soubory 
 

Jestliže nahráváte nový song a ještě jste jej neuložili 
jako .SNG soubor, audio soubory jsou uloženy na 
dočasném umístění na disku. Struktura adresáře je 
stejná, jako v popisu výše, kromě toho, že hlavní 
audio adresář je pojmenován TEMP. 
Jakmile uložíte song(y) jako .SNG soubor, tyto složky 
a audio soubory budou zkopírovány do nové “_A” 
složky automaticky. Na druhou stranu, jestliže z 
jakéhokoliv důvodu neuložíte song před vypnutím 
přístroje, budete mít šanci získat zpět tyto audio 
soubory při příštím zapnutí přístroje, jak je popsáno 
níže. 
 

Obnova dočasných audio souborů 
Jestliže máte nějaké dočasné audio soubory z 
předešlého hraní, uvidíte následující dialog při dalším 
zapnutí KRONOS: 

/TEMP folder detected. 
Tato složka může obsahovat neuložené 
soubory WAVE z předchozí nahrávky audio 
stopy. 
Chcete je obnovit ze složky /TEMP, nebo je 
vymazat z disku? 
[Restore] [Delete] 

Jestliže nemáte v plánu používat WAVE soubory, 
doporučujeme je vymazat; nebudou tak zabírat 
zbytečně místo na interním disku. Stiskem tlačítka 
Delete je vymažete. 
Chcete-li uložit tyto soubory, stiskněte tlačítko 
Restore. 
Mějte na paměti, že zatímco audio soubory lze tímto 
způsobem obnovit, zbylá data sekvenceru takto vrátit 
nelze. 

 
 

Nastavení audio vstupu a volba zdroje nahrávání 
 

Jestliže je aktivováno Use Global Setting, pak 

song použije nastavení Global a všechna ostatní 
nastavení pod Audio Input budou šedá. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Použijte globální nastavení  
(Global Setting): 

 

Můžete konfigurovat audio vstupy zvlášť pro každý 
song, chcete-li. Také můžete použít nastavení Global 
tak, jak je na stránce Global P0: Basic Setup – Audio. 
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Nastavení Audio Input (audio vstup) 
 

Tak jako v režimech Program a Combination, 
obsahuje také režim Sequencer mix pro audio vstupy, 
včetně analogového, USB a S/PDIF. Můžete je použít 
k mixování a nastavit vstupy před nahrávání, pokud 
chcete. Například, můžete smíchat několik vstupů 
dohromady a poslat je do stejné REC sběrnice nebo 
zpracovat vstup přes efekty a poté nahrát výsledek. 
Také můžete ignorovat mix a nahrát prostě přímo ze 
vstupů. 
Input 1 & 2 jsou analogové audio vstupy z jacků INPUT 

1 & 2. Pro více informací viz “Analogové AUDIO 
VSTUPY” na str. 8. 
USB 1 & 2 jsou levý a pravý kanál USB audio vstupu. 

Více informací, viz “USB porty” na str. 8. 
S/P DIF L & S/P DIF R jsou levý a pravý kanál 

optického S/P DIF vstupu. Pro více informací viz 
“S/P DIF IN & OUT” na str. 9. 
 

Bus Select (IFX/Indiv). 
Toto určuje výstupní sběrnici pro každý audio signál. 



Audio nahrávání Nastavení audio vstupu a volba nahrávacího zdroje 
 

 

 
Off: Externí audio vstupní signál nebude poslán do 

žádné sběrnice. Nicméně, stále můžete nahrávat 
externí audio signál přímo, prostřednictvím stránky P0: 
Play/REC– Audio Track Mixer, nastavením REC 
Source, kde zvolíte externí vstup (Audio Input 1/2, S/P 

DIF L/R, USB 1/2) pro nahrávání. 
L/R: Externí audio vstupní signál bude poslán do L/R 

sběrnice. Zvolte toto, když chcete, aby ostatní signály, 
jako například interní generátor tónu v KRONOS, byly 
nahrány spolu s externím audio zdrojem. Nastavte 
REC Source na L/R. 
IFX1…12: Externí audio vstupní signál bude poslán do 

IFX1–12 sběrnice. Zvolte toto, pokud chcete aplikovat 
insert efekt při nahrávání. Nastavte REC Source tak, 
aby odpovídal nastavení Bus Select po IFX. 
1…4: Externí audio vstupní signál bude poslán v mono 

do zvoleného jednotlivého vstupu. 
1/2 a 3/4: Externí audio vstupní signál bude poslán 
přes Pan ve stereo do INDIVIDUAL 1/2 nebo 3 /4. 
Nastavte REC Source na odpovídající nastavení 

INDIV. 

 Dejte pozor na to, že jestliže změníte Bus 

Select (IFX/Indiv.) z Off na L/R nebo IFX, úroveň 

hlasitosti může z AUDIO OUT L/MONO a R jacků 
nebo z jacku sluchátek výrazně vzrůst. Proto 
jednejte opatrně. 

 

FX Ctrl Bus (FX Control Bus) 
Toto posílá externí audio vstupní signál do FX Control 
sběrnice (stereo dvoj-kanálová (FX Ctrl1, 2)). Blíže viz 
“FX Control Buses” na str. 862 Parameter Guide. 

 

REC Bus 
Vysílá externí audio vstupní signál na sběrnice REC(4 
mono kanály: 1, 2, 3, 4). 
REC sběrnice jsou vyhrazené interní nahrávací 
sběrnice, které můžete použít pro nahrávání nebo 
samplování audio stop. 
Nahrávání se stane možným, jestliže zvolíte REC 
sběrnici jako zdrojovou sběrnici (“Source Bus”). 
Například, můžete použít REC sběrnice, jestliže chcete 
nahrávat pouze audio vstupní zdroj, který je přehráván 
spolu se songem, který je výstupem z L/R sběrnice 
(takže, nahrávat vstupní zdroj, ne však přehrávání 
songu). Můžete také smíchat několik audio vstupů do 
REC sběrnic nebo smíchat přímý signál z audio vstupů 
do REC sběrnic společně se zvukem po IFX a nahrát 
výsledek. 
Off: Signál nebude výstupem do REC sběrnic. 

Normálně ponecháte toto vypnuté. 
1, 2, 3, 4: Externí audio vstupní signál bude poslán do 
určené REC sběrnice. Nastavení Pan je ignorováno a 

signál je posílán mono. 
1/2, 3/4: Externí audio signál bude výstupem do REC 
sběrnic ve stereo. Podle nastavení Pan bude poslán ve 

stereo do sběrnic 1 a 2, nebo 3 a 4. 
 

Send1 (to MFX1), Send2 (to MFX2) 
Tyto určují úroveň, na které bude externí audio vstupní 
signál poslán do master efektů. 
Send1 (to MFX1) posílá signál do master efektu 1. 
Send2 (to MFX2) posílá signál do master efektu 2. 

Je-li Bus Select (IFX/Indiv.) nastaveno na IFX1–

12, send úrovně do master efektů jsou určovány 
prostřednictvím nastavení Send1 a Send2, které 

následují IFX1–12. 

PLAY/MUTE 
Tyto indikují, zda je každý externí audio vstupní signál 
ve stavu Play (přehrávání) nebo Mute (umlčení). 
Použijte přepínače MIX PLAY/MUTE 1–6 ke změně 
stavu. 

 

SOLO On/Off 
Indikuje stav SOLO každého externího audio vstupního 
signálu. Použijte přepínače MIX SELECT 1–6 ke změně 
stavu Solo. 
Zvuk bude výstupem pouze z kanálů, u nichž je SOLO 
zapnuté (pozice On). Ostatní kanály budou umlčeny. 
Operace Solo zahrnuje MIDI i audio stopy. 

 

Pan 
Toto určuje panning (panorama) každého externího 
audio vstupního signálu. Jestliže máte na vstupu stereo 
audio zdroj, budete u vstupů nastavovat panorama na 
L000 až R127. 

 

Level 
Toto ovládá úroveň externího audio signálu. Standard je 
127. 
Pozn.: analogové audio signály ze vstupů AUDIO 
INPUTS 1 & 2 jsou převedeny do digitálního formátu 
A/D konvertorem. Stupnice nalevo od faderu Level, 
udává úroveň signálu hned za konverzí, a před knobem 
Level. Level určuje hlasitost signálu hned za stupnicí. 

Jestliže je zvuk zkreslený i tehdy, je-li nastavení úrovně 
velmi nízké, viz “Tipy na odstranění zkreslení při použití 
analogových vstupů” na str. 100. 

 

Předcházení extrémnímu šumu 

 Jestliže jsou kabely zapojeny do kteréhokoliv z audio 
vstupů (analog, S/P DIF nebo USB), jakýkoliv šum, 
který tyto kabely nesou, vstoupí do struktury mixu 
KRONOS. Jde o hvízdání, hukot a jiné audio šumy. 
Chcete-li se vyvarovat šumu a ruchům z 
nepoužívaných audio vstupů, pak buď: 

• Nastavte vstupní Level na 0 nebo 

• Nastavte všechna přiřazení sběrnice na Off, včetně 
Bus Select (IFX/Indiv. Out Assign), REC Bus, a FX 
Control Bus 

Jestliže nejsou žádné audio kabely připojené k 
analogovým audio vstupům, pak jsou vstupní signály 
stažené na nulu, což také předchází dalším 
nežádoucím ruchům. 

 
 

Audio Track Mixer 
 

Můžete určit audio zdroj, ze kterého budete nahrávat a 
změnit stav Play/Mute, SOLO, pan a hlasitost pro 
přehrávání. 
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Vytváření songů (režim Sequencer) 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

REC Source 
 

Tímto zvolíte zdroj, který bude nahrán na stopu. Signál 
linky sběrnice, kterou určíte tady, bude nahrán. Viz 
níže, kde najdete diagram sběrnic, když nahráváte z 
audio vstupů; podrobnější diagramy najdete pod “0–2: 
Audio Track Mixer” na str. 523 Parameter Guide. 
Nastavíte-li pole Track Select na Audio Track, budete 
moci monitorovat REC Source dané stopy. 

Možnosti se budou mírně lišit, záleží na tom, zdá máte 
aktivován Stereo Pair. 
Audio Input 1, 2, 1/2, USB 1, 2, 1/2, nebo S/P DIF L, 
R, L/R: Zvolte tyto, chcete-li přímo nahrávat audio 

vstup z analogových, S/P DIF nebo USB vstupů. 
Vstupy budou nahrány přímo, aniž by procházely skrz 
L/R sběrnici, REC sběrnice nebo Individual sběrnice. 
Žádné z nastavení Audio Input neovlivní nahraný 
signál; to zahrnuje Bus (IFX/Indiv), Pan, Level, Solo 
a Play/Mute. Viz diagram “REC Source = Audio Input 

1, 2, 1/2”. 
Jestliže je Stereo Pair aktivní a Audio Input 1/2 je 

zvolen, pak bude AUDIO INPUT 1 vstupem pro stopy 
s lichým číslem a AUDIO INPUT 2 vstupem pro stopy 
s číslem sudým. Podobně budou USB 1/2. a S/P DIF 
L/R vstupem pro stopy s lichými a sudými čísly. 

L, R, L/R: L/R sběrnice procházející skrz TFX 1 a 2 

bude nahrána. Zvolte toto, pokud chcete nahrávat 
externí audio signál, který je posílán do L/R sběrnice, 
nebo zvuk, který je produkován přístrojem KRONOS 
(a posílán do L/R sběrnice) jako odpověď na 
přehrávání sekvenceru, hraní kláves nebo MIDI vstup. 

Je-li Stereo Pair aktivní, L je poslán na stopy s lichým 

číslem a R na stopy s číslem sudým. 
REC 1, 2, 1/2, REC 3, 4, 3/4: Sběrnice REC 1/2 nebo 

REC 3/4 budou nahrány. Toto zvolte, jestliže chcete 
nahrávat pouze audio vstup při poslechu přehrávání 
sekvenceru a zatímco klávesy hrají z L/R výstupů. 
Můžete také smíchat několik audio vstupů do REC 
sběrnic, nebo použít REC sběrnice ke smíchání 
přímého zvuku z audio vstupů se zvukem, který je 
zpracován insert efekty a nahrát výsledek. 
Jestliže je aktivován Stereo Pair, REC sběrnice 1 (3) 

je poslána na stopy s lichými čísly a REC sběrnice 2 
(4) na stopy s čísly sudými. 
Indiv.1…4, Indiv.1/2 a 3/4: Toto umožňuje nahrávat 

signál přímo na jednotlivé výstupy bez nutnosti 
externího kabelu. Podobné je to s použitím REC 
sběrnic, můžete zvolit toto, když chcete monitorovat 
L/R výstup při nahrávání jiného signálu. 

Jestliže je Stereo Pair aktivován a zvolili jste 

Indiv.1/2, pak sběrnice Indiv. 1 bude poslána na stopy 
s lichými čísly a Indiv. 2 na stopy s čísly sudými. 
 

Play/Rec/Mute 
Toto použijte, chcete-li umlčet audio stopu nebo zvolit 
nahrávací stopu pro vícestopé nahrávání. Během 
přehrávání nebo pro nahrávání jedné stopy (normální 
nahrávání) je možné zvolit pouze Play nebo Mute pro 
stopy (stopy přehrávání) jiné, než je nahrávací stopa. 
Pro vícestopé nahrávání lze stopy nastavit na Play, 
Mute, nebo Rec. Nastavení se přepne při každém 
stisku tlačítka Play/Rec/Mute. 
 

Solo On/Off 
Za/vypíná funkci Solo. 
 

Pan 
Určuje panorama audio stopy. 
 

Volume 
Nastaví hlasitost audio stop 1 - 16. 
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Procedura nahrávání 
 

Auto Punch In 
Zvolte tuto metodu, pokud chcete automaticky znovu 
nahrávat do zvolené části dříve nahrané stopy. Jak u 
Manual Punch In, tak u Auto Punch In bude nahrávání 
vypadat následovně: 
Audio Track Audio Events, Audio Track 
Automation Events: Budou přepsány pouze takty, 

které jste nahráli, data v následujících taktech 
zůstanou nezměněny. 
 

Loop All Tracks 
Zvolte tuto metodu, chcete-li opakovaně nahrávat 
automatizované události stopy v určeném rozsahu 
taktů a přidávat data s každým cyklem. Můžete nahrát 
jen události automatizace (automation events). Můžete 
použít “Remove Data” k odstranění automatizovaných 
audio událostí stopy. 
Audio události nemohou být nahrány. To znamená, že 
pokud jste nastavili “Track Select” na Audio Track a 
vypnuli jste “Automation Only”, nebude možné začít 
nahrávání. 

 

 

 
 

Nastavení nahrávání 
Tato nastavení určují, jak budou nahrány audio stopy. 
Detaily o každé metodě nahrávání najdete v příkladech 
pro MIDI stopy. (Viz “Nastavení nahrávání” na str. 84). 
Každopádně se liší od nahrávání MIDI stopy 
následovně. 

Overwrite 
Nahráváte-li poprvé, normálně zvolíte tuto metodu. 
Chcete-li spustit nahrávání, stiskněte přepínač 
SEQUENCER REC/WRITE a pak stiskněte přepínač 
SEQUENCER START/STOP. Chcete-li zastavit 
nahrávání, stiskněte tlačítko SEQUENCER 
START/STOP znovu. 
Audio Track Audio Events: Budou přepsány pouze 

takty, které jste nahráli, data v následujících taktech 
zůstanou nezměněny. 
Audio Track Automation Events: Veškerá data 

následující takt, na kterém jste začali nahrávání, budou 
smazána. 

 

Overdub 
Zvolte tuto metodu, pokud chcete přidat data Audio 
Track Automation Event na již dříve nahranou stopu. 
Chcete-li spustit nahrávání, stiskněte přepínač 
SEQUENCER REC/WRITE a pak stiskněte přepínač 
SEQUENCER START/STOP. Chcete-li zastavit 
nahrávání, stiskněte tlačítko SEQUENCER 
START/STOP znovu. 
Audio Track Audio Events: Jako u Overwrite, pouze 

vámi nahrané takty budou přepsány, data v dalších 
taktech zůstanou nezměněna. 
Audio Track Automation Events: Dříve nahraná data 

zůstanou a nově nahraná budou k nim přidána. 
 

Manual Punch In 
Metodu zvolte, jestliže chcete použít přepínač REC/ 
WRITE pro nožní spínač k dohrávání zvolených částí 
dříve nahraných částí a dříve nahrané stopy. 

Nastavení nahrávání (Audio stopa) 
 

HDR Bit Depth (bitová hloubka HDR) 
Můžete zvolit nahrávání buď 16-bit, nebo 24-bit dat. 
24-bit přináší vyšší kvalitu zvuku, ale zabírá více 
místa na disku. 
 

Automation Only 
Normálně budete nahrávat bez této funkce. 
Automatizované audio události stopy a audio události 
budou oboje nahrány. 
Jestliže je toto zaškrtnuto, budou nahrány pouze 
automatizované audio události stopy. Zvolte toto 
nastavení, chcete-li nahrávat automatizaci po 
nahrávání. 
 

Auto Input 
Tento parametr ovládá monitoring během nahrávání. 
Automaticky přepíná všechny stopy, u kterých je 
povoleno nahrávání, mezi monitoringem vstupu 
nahrávaného vstupu a přehráváním stopy, podle 
toho, zda je nebo není nahrávání aktivní. 
Toto vám umožní poslouchat zvuk, který jste již 
nahráli při punching in a také to znamená, že 
nemusíte deaktivovat povolení nahrávání u stop jen 
proto, aby jste mohli poslouchat přehrávání. 
Toto se aplikuje pouze na stopy s povoleným 
nahráváním. Jestliže je Multi REC vypnuto, toto je 
REC Track (jak je zvoleno v nabídce Track Select). 
Pokud je Multi REC zapnuto, týká se to všech stop, 
jejichž tlačítko Play/Rec/Mute je nastaveno na Rec. 

Normálně by Auto Input mělo být povoleno 
(zaškrtnuto). Když je povoleno, pak stopy, u nichž je 
povoleno nahrávání, budou monitorovány 
následujícím způsobem: 
• Když jsou zastaveny, monitor nese vstupní signál. 
• Když jsou přehrávány, ale ne nahrávány, monitor 

nese přehrávání stopy. 
• Když jsou nahrávány, monitor nese vstupní signál. 
U všech audio stop, u kterých není povoleno 
nahrávání, budete vždy monitorovat přehrávání. 
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Vytváření songů (režim Sequencer) 
 

 
Monitoring audio stopy 
(Input: REC Source, Track: přehrávání stopy) 
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Nahrávání 
stop 

On Vstup Stopa 
(Track
) 

Vstup Stopa 
(Track
) 

Vstup Track* 

Off Vstup 

 
Ostatní 
stopy 

On  
Track Playback (přehrávání stopy) 

Off 

 

Source Direct Solo 
Pokud toto není zaškrtnuto, pak L/R (post-TFX) a 
linkový signál sběrnice určený pomocí REC Source 

bude poslán z L/R jacků a sluchátkového jack, jak je 
určeno pomocí Audio Input funkce Bus Select 
(IFX/Indiv.) a post-IFX Bus Sel. Nastavení To je 

standardní nastavení. Normálně toto ponecháte 
neoznačen a označíte pouze v případě, že chcete 
monitorovat pouze zvuk, který je nahráván. Pouze 
signál linky sběrnice určený pomocí REC Source bude 

výstupem do L/R jacků a do sluchátkového jacku. Když 
používáte Multi REC, uslyšíte zvuk z REC Source 
sběrnic, jejichž nastavení Play/Rec/Mute je nastaveno 

na REC. 
Pozn.: Jestliže je REC Source na L/R, je toto 

nastavení ignorováno; L/R (post-TFX) signál je 
výstupem z L/R jacků a ze sluchátkového jacku. 

 

Rehearsal 
Toto zaškrtněte, chcete-li zkušebně poslouchat před 
vlastním nahráváním na audio stopu. (nahrávání 
neproběhne). 

 

Audio Track Recording Level 
 

Toto indikuje vstupní úroveň do audio stopy, která je 
zvolena pro Track Select (když používáte jednostopé 

nahrávání), nebo vstupní úroveň audio stop, jejichž 
nastavení Play/Rec/Mute je REC (když používáte 
vícestopé nahrávání: maximálně 4 stopy). 

 

Recording Level (úroveň nahrávání) 1, 2, 3, 4 
Level Meter (stupnice úrovně) 1, 2, 3, 4 
Toto nastavuje úroveň finálního signálu každého REC 
Source, který je nahrávána na audio stopy. Horní část 

stupnice úrovně/slideru ukazuje odpovídající číslo 
audio stopy. 
Používáte-li jednostopé nahrávání, pak budou 
aplikovány, Recording Level 1 i Level Meter 1. 

Používáte-li vícestopé nahrávání, nastavení stop, 
jejichž Play/Rec/Mute je REC, bude platné. Když 

používáte jednostopé nahrávání, stupnice úrovně bude 
ukazovat nahrávací úroveň, jestliže nastavíte “Track 
Select” na Audio Track. Když používáte vícestopé 
nahrávání, stiskněte SEQUENCER REC/WRITE a 
vstoupíte do režimu standby pro nahrávání a stupnice 
úrovně bude ukazovat nahrávací úroveň. 
Pozn.: Nastavení jsou až k tomuto bodu stejná, jako 
když provedete příkaz Auto HDR/Sampling Setup 

nabídky stránky s HDR (Audio Track Recording) 
nastavením, čímž se nastavení udělá automaticky.  

Audio Input, REC Source,Track Select a Overwrite 

jsou nastaveny automaticky. Blíže viz “Auto 
HDR/Sampling Setup” na str. 632 Parameter Guide. 

 

Nastavení úrovní 
Nejlepších výsledků dosáhnete, jestliže nastavíte úrovně 
tak, jak je popsáno níže: 
1. Jestliže je Multi REC vypnuté, nastavte Track 

Select na Audio Track. nebo 
Jestliže je Multi REC zapnuté, povolte nahrávání u 
požadovaných stop a poté stiskněte přepínač 
SEQUENCER REC/WRITE. 

Level Meter(s) bude (budou) nyní ukazovat nahrávání 

úroveň (úrovně). 
2. Pro začátek nastavte Recording Level(s) na 0.0dB. 
3. Nastavte úroveň (úrovně) vstupního signálu tak, 

že bude nejvyšší možná, aniž by se objevila 
upozornění CLIP! nebo ADC OVERLOAD!. 

Používáte-li AUDIO INPUTS 1 a/nebo 2, nastavte 
hlasitost pomocí přepínačů MIC/LINE na zadním panelu 
a pomocí knobů LEVEL. 
Používáte-li USB nebo S/P DIF vstupy, nastavte 
výstupní úroveň externího audio zdroje. 
Pokud samplujete externí audio přes interní efekty, bude 
také možná potřeba nastavit jednotlivé efekty vstupu 
a/nebo parametry výstupní úrovně. 
Používáte-li interní zvuky, nastavte úrovně pomocí 
ovládacího panelu, efektů vstupu/výstupního trim 
(ořezání), atd. 
4. Jestliže úroveň stále není dostatečně vysoká, 

zvyšte Recording Level pomocí slideru na 
obrazovce. 

Opět, cílem je dosáhnout úrovně co nejvyšší, aniž by 
se objevila upozornění CLIP! nebo ADC OVERLOAD!. 

 

Tipy na odstranění zkreslení při použití 
analogových vstupů 
Jestliže je zvuk z analogových vstupů zkreslený, ale 
neobjeví se upozornění CLIP!, je možné, že se 
zkreslení vytváří v oblasti analogového vstupu nebo je 
způsobováno nastavením interních efektů. 
Jestliže se upozornění “ADC OVERLOAD!” objeví nad 
stupnicemi Recording Level, pak je zkreslení 

způsobeno příliš vysokými úrovněmi na vstupu. V 
tomto případě buď snižte výstupní úroveň externího 
audio zdroje, nebo nastavte přepínače volby gain 
MIC/LINE a knob LEVEL tak, že se toto upozornění 
přestane objevovat. 
Pokud je přítomno zkreslení, ale upozornění “ADC 
OVERLOAD!” se neobjeví, je možné, že je zkreslení 
způsobováno nastavením interních efektů. Chcete-li 
vyřešit tento problém, buď snižte vstupní úroveň 
Level, nebo upravte nastavení efektů (jako například 

změnou parametrů Input Trim individuálního efektu). 

 
 

Příklady nahrávání audio stopy 
 

Nahrávání externího vstupu na audio stopě 1 
V tomto příkladu si ukážeme, jak lze nahrát kytaru na 
audio stopu 1, zapojenou do jacku Audio Input 1. 

 Nahrávání a přehrávání na audio stopě je možné do 
konce master stopy. Nelze nahrávat déle než 80 
minut. 
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Zapojte kytaru 
1. Kytaru zapojte do jacku AUDIO INPUT 1 na 

zadním panelu. 

Stiskem AUDIO INPUT MIC/LINE zvolte pozici LINE 
a knob LEVEL nastavte na středovou hodnotu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pokud zapojíte kytaru s pasivními snímači (např. 
kytaru bez preampu), není možné samplovat hru na 
ni ve správné úrovni kvůli nesprávné impedanci. 
Takové kytary by měly být vedeny nejprve skrz 
předzesilovač nebo efektovou jednotku a až poté 
zapojeny do KRONOS. 

 

Setup (nastavení) 
2. Na stránce P0: Play/REC– Audio Input Sampling 

nastavte parametry Audio Input dle popisu níže. 
Use Global setting Off 

– INPUT 1 – 
Bus Select (IFX/Indiv.): Off 

Pan: L000 

Level: 127 
REC Bus: Off 
Pozn.: Stupnice nalevo od faderu Level udává 

úroveň signálu, hned za A/D konverzí, ale před 
knobem Level. Změna úrovně se však neprojeví na 

stupnici. 
 

 
 

Na stránce P0: Play/REC– Audio Track Mixer 
použijte REC Source k volbě Audio Input 1 (In 1), 

takže signál z Audio Input 1 bude nahrán přímo na 
audio stopu 1. 

Audio Track 1 REC Source: Audio Input 1 (In 1) 

 

 
 
 
Přejděte na stránku P8: Insert Effect– Audio 
Routing1. Nastavte výstup pro Audio Track 1 
následujícím způsobem. 
Bus Select (IFX/Indiv. Out Assign): L/R 
Send1 (MFX1) a Send2 (MFX2): 000 

 

 
 

3. Na stránce P0: Play/REC– Preference nastavte 
“Track Select” na Audio Track 01. 
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Vytváření songů (režim Sequencer) 
 

 
 

 
Umístění 

 
Track Select 
(volba stopy) 
 

 
Stiskem SEQUENCER START/STOP spustíte 
přehrávání songu a budete tak moc zkontrolovat 
rovnováhu hlasitosti. Jestliže chcete monitorovat 
pouze kytarový zvuk během přehrávání, zaškrtněte 
“Source Direct Solo”. 

 

Nahrávání 
7. Na stránce P0: Play/REC - Preference použijte 

“Location“ k určení umístění, na kterém začne 
nahrávání. 

Pokud chcete začít nahrávat od začátku songu, 
nastavte toto na 001:01.000. 

8. Stiskněte přepínač SEQUENCER REC/WRITE 

KRONOS vstoupí do režimu standby pro nahrávání. 
Jestliže máte hotová nastavení metronomu, uslyšíte 
počítání. 

9. Stiskněte přepínač SEQUENCER START/STOP. 

Nahrávání se spustí od místa, které jste určili v 
“Location”. 
Jestliže jste určili odpočet metronomu (“Precount 
[Measure]”), nahrávání začne po odpočtu. Jestliže 
jste již hru nahráli na MIDI stopu, daná MIDI stopa 
se bude také přehrávat. 
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Objeví se AUDIO TRK 01 (Level Meter 1, 
Recording Level 1, Name 1, Take, Take No.). 
Pomocí pole Name 1 určete název pro oblast a 

WAVE soubor, který bude vytvořen. 
Jestliže chcete nahrávat několik pokusů na 
stejnou stopu, zaškrtněte box Take. 

4. Určete nahrávací metodu v Recording Setup a 

Recording Setup (Audio Track). Overwrite: 
zvoleno 

Automation Only: nezvoleno  

Source Direct Solo: nezvoleno  

Auto Input: zvoleno  

Rehearsal: nezaškrtnuto 
Pozn.: Jestliže chcete nahrávat od začátku 
songu nebo od taktu, který jste určili pomocí 
Location, měli byste zvolit Overwrite. 
Pozn.: Jestliže Take není zaškrtnuto, budete moci 

zadat do názvu souboru až 24 znaků. Jestliže je 
zaškrtnuto, budete moci zadat maximálně 
22 znaků. 
Pozn.: Jestliže chcete, aby metronom zněl během 
nahrávání, použijte Metronome Setup k 

nastavení metronomu. Více informací viz “0-5d: 
Metronome Setup” na str. 532 Parameter Guide. 

 

Nastavte nahrávací úroveň 
5. Zahrajte na kytaru s hlasitostí nastavenou pro 

nahrávání. 

Pokud se objeví indikace “ADC OVERLOAD!” (AD 
konvertor je na vstupu přetížený), stáhněte knob 
LEVEL na zadním panelu na MIN a znovu nastavte 
úroveň. 
Pro nejlepší zvuk nastavte úroveň co nejvýše, ještě 
než se objeví indikace “ADC OVERLOAD!”. 

6. Stupnice úrovně bude ukazovat hlasitost 
kytarového signálu, který bude nahráván. 

Jestliže se objeví “CLIP !”, použijte kontroler 
VALUE atd. ke snížení slideru Recording Level 

(umístěný v pravé části displeje) od +0.0 dolů na 
vhodnou úroveň. 

10.Chcete-li zastavit nahrávání, stiskněte tlačítko 
SEQUENCER START/STOP. 

 

Poslechněte si nahraný zvuk 
11. Přejděte na stránku P0: Play/REC– Audio Track 

Mixer. 

V “Audio Track 1” nastavte pan a hlasitost atd. pro 
audio stopu 1. 

Play/Rec/Mute: Play  

Solo On/Off: Off  

Pan: C064 

Volume: 100 

12.Stiskem SEQUENCER START/STOP spustíte 
přehrávání songu. 
Pozn.: Můžete použít funkce, jako například 

Compare, když nahráváte audio události, tak jako 
když nahráváte MIDI stopy. 
Pozn.: Jestliže chcete aplikovat insert efekt na 
audio stopu, nastavte Bus Select (IFX/Indiv. Out 

Assign) do IFX1–IFX12. 
Poté zvolte L/R jako nastavení Bus Select 

(Stránka P8: Insert Effect– Insert FX), které 
následuje insert efekt, který jste použili. 
Pozn.: Jestliže chcete aplikovat master efekty na 
audio stopu, použijte Send1 (MFX1) a Send2 
(MFX2) k nastavení send úrovní na master efekt. 
Jestliže používáte insert efekt, nastavte Send1 a 
Send2, které následují daný insert efekt. 

 

Nahrávání externího vstupního zdroje na 
audio stopu 2, zatímco posloucháte dříve 
nahranou audio stopu 1 
V tomto příkladu si nahrajeme další kytaru na audio 
stopu 2, zatímco budeme monitorovat výkon, který jste 
nahráli dříve na audio stopu 1, jak je popsáno v 
“Nahrávání externího vstupního zdroje na audio stopu 
1”. 
1. Na stránce P0: Play/REC– Audio Track Mixer 

nastavte Audio Input 2 REC Source na Audio 
Input 1 (In 1). 
AUDIO TRACK 2 REC Source: Audio Input 1 (In 1) 



Audio nahrávání Procedura nahrávání 
 

 

 
2. Nastavte Track Select na Audio Track 02. 
3. Nahrávejte, jak je popsáno v kroku 8 a dále v 

předešlé sekci. 
 

Aplikace insert efektu při nahrávání 
V tomto příkladu budeme aplikovat insert efektu ke 
kytaře, která je zapojena do Audio Input 1 a nahrávat 
efektem zpracovaný zvuk na audio stopu 1. 

 

Zapojte kytaru 
1. Zapojte kytaru. 

Blíže viz “Nahrávání externího vstupu na audio stopu 
1”, na str. 100. 

 

Setup (nastavení) 
2. Na stránce P0: Play/REC– Audio Input/Sampling 

nastavte parametry “Audio Input”, jak je 
ukázáno níže, takže signál z jacku AUDIO INPUT 
1 je poslán do IFX1. 

Použijte globální nastavení: Off 

Bus Select (IFX/Indiv.): IFX1 
INPUT1 Level: 127 
INPUT1 Pan: L000 
INPUT1 REC Bus: Off 

 

 
 

3. Na stránce P8: Insert Effect– Insert FX zvolte 
požadovaný efekt a přesměrujte jej na 
sběrnici REC bus 1. 
IFX1 On/Off: On 
IFX1: požadovaný efekt 
Bus Sel.: Off 
REC Bus: 1 

 

 
 

4. Na stránce P0: Play/REC– Audio Track Mixer 
nastavte REC Source na REC1, takže signál 
REC sběrnice bude nahrán na audio stopu 1. 
Audio Track 1 REC Source: REC1 

 

 
 
5. Na stránce P0: Play/REC Preference nastavte 

“Track Select” na Audio Track 01. 

Zbývající kroky jsou stejné jako krok 3 a další v 
předešlé sekci “Nahrávání externího audio zdroje 
na audio stopu 1”. Detaily najdete v této sekci. 

 
 

Punch-in nahrávání externího 
vstupního zdroje na audio stopu. 
 

V tomto příkladu si ukážeme, jak nahrávat stylem 
punch-in část stopy, kterou jste nahráli v “Nahrávání 
externího vstupního zdroje na audio stopu 1”. 
Neměňte na stránce P0: Play/REC– Audio Input/ 
Sampling nastavení “Audio Input”, na stránce P0: 
Play/ REC– Preference nastavení “Recording Setup 
(Audio Track)” nebo na stránce P0: Play/REC– Audio 
Track Mixer nastavení REC Source settings. 

Použijeme tato nastavení tak, jak jsou. 
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Setup (nastavení) 
1. Na stránce P0: Play/REC– Preference si ověřte, 

že je pro parametr “Track Select” zvoleno Audio 
Track 01. 

2. Pomocí Recording Setup určete, jak začne 
nahrávání. 

V tomto příkladu zvolte punch-in nahrávání. 

Auto Punch In: on M***–M***: Určete rozsah 

taktů, do kterých chcete nahrávat. 
AUDIO TRK 01 Name, Take, Take No.: Určete 

název oblasti a wave souboru, které chcete 
nahrávat. 
Pozn.: Jestliže nastavíte Recording Setup na Auto 

Punch In a pro “M***–M***” požadovaný rozsah 
taktů, přehrávání bude probíhat do tohoto rozsahu 
taktů a poté se bude nahrávat v určeném rozsahu 
taktů. 
Jestliže nastavíte Recording Setup na Manual 

Punch In, budou nahrány ty takty, které jste určili 
stisknutím přepínače SEQUENCER REC/WRITE 
nebo pomocí nožního spínače. V tomto případě, 
stiskněte SEQUENCER START/STOP spustíte 
přehrávání songu. Když dosáhnete taktu, na 
kterém chcete začít nahrávat, stiskněte 
SEQUENCER REC/WRITE nebo nožní spínač ke 
spuštění nahrávání. Když dosáhnete taktu, na 
kterém chcete nahrávání zastavit, stiskněte 
REC/WRITE nebo nožní spínač znovu; nahrávání 
skončí. 

 

Rehearse 
Pokud chcete, můžete simulovat akci nahrávání, aniž 
byste skutečně nahrávali. Toto bude fungovat právě 
tak, jako byste skutečně nahrávali, ale nevytvoří se 
žádná audio událost, oblast nebo WAVE soubor. 
3. V “Recording Setup (Audio Track)” zaškrtněte 

možnost “Rehearsal”. 
4. Pomocí “Location” určete místo, na kterém 

chcete začít nahrávání. Nastavte zde několik 
taktů před oblastí, kterou jste určili pro “M***–
M***”. 

5. Stiskněte přepínač SEQUENCER REC/WRITE. 

Vstoupíte do standby režimu pro nahrávání. 
Jakmile stisknete SEQUENCER REC/WRITE, 
nebude možné změnit volbu audio stopy v “Track 
Select”. 

6. Stiskněte přepínač SEQUENCER START/STOP. 

Přehrávání se spustí od taktu, který určíte pomocí 
“Location” a simulované nahrávání proběhne 
pouze v rozsahu taktů, který jste určili pomocí 
“M***-M***”. Poté se vrátí přehrávání a bude 
pokračovat do konce songu. 
Pozn.: Jestliže je parametr “Auto Input” v 
“Recording Setup (Audio Track)” nastaven na Off, 
budete vždy moci slyšet REC Source. Blíže viz 
“Auto Input” na str. 531 Parameter Guide. 

7. Stiskem SEQUENCER START/STOP zastavíte 
nahrávání. 

8. V “Recording Setup (Audio Track)” odškrtněte 
možnost “Rehearsal”. 

 

Nahrávání 
9. Pomocí “Location” určete místo, na kterém 

chcete začít nahrávání. Nastavte zde několik 
taktů před oblastí, kterou jste určili pro “M***–
M***”. 

10.Stiskněte přepínač SEQUENCER REC/WRITE. 

Vstoupíte do standby režimu pro nahrávání. 
Jakmile stisknete SEQUENCER REC/WRITE, 
nebude možné změnit volbu audio stopy v “Track 
Select”. 

11. Stiskněte přepínač SEQUENCER START/STOP. 

Přehrávání se spustí od taktu, který určíte pomocí 
“Location” a nahrávání proběhne pouze v rozsahu 
taktů, který jste určili pomocí “M***-M***”. Poté se 
vrátí přehrávání a bude pokračovat do konce songu. 
Pozn.: Jestliže je parametr “Auto Input” v 
“Recording Setup (Audio Track)” nastaven na Off, 
budete vždy moci slyšet REC Source. 

12. Stiskem SEQUENCER START/STOP zastavíte 
nahrávání. 

 

Poslechněte si nahraný zvuk 
 

13.Stiskem SEQUENCER START/STOP spustíte 
přehrávání songu. 

Proveďte nastavení výstupu audio stopy dle popisu 
v “Poslech nahraného výsledku” na str. 102. 

14.Stiskem SEQUENCER START/STOP zastavíte 
přehrávání. 

 

Porovnejte nahraný výsledek 
• Stiskněte přepínač COMPARE (LEDka přepínače 

COMPARE bude svítit) a přehrávejte. 
Bude se přehrávat audio stopa před punch-in 
nahráváním. 

• Stiskněte znovu přepínač COMPARE (LEDka 
zhasne) a přehrávejte. 
Bude se přehrávat audio stopa po punch-in 
nahrávání. 



 
 

Audio nahrávání Další variace nahrávání audio stopy 
 

 

 
 

Další variace nahrávání audio stopy 
 
 

Slučování audio stop (Bouncing) 
 

Slučování vám umožní kombinovat dvě a více stop do 
jedné mono stopy nebo do stereo páru. 
V tomto příkladu vám ukážeme, jak mohou být audio 
stopy 1 a 2 sloučeny do audio stopy 3. 
Než budete pokračovat, musíte něco na audio stopy 1 
a 2 nahrát. Chcete-li nahrávat na audio stopu 2, 
proveďte potřebná nastavení tak, jak jsou popsána 
pod “Nastavení nahrávání” na str. 99, ale na stránce 
P0: Play/REC– Audio Track Mixer nastavte Audio 
Track 2 REC Source na REC1 a na stránce P0: 

Play/REC– Preference nastavte “Track Select” na 
Audio Track 02. 

 

Setup (nastavení) 
1. Na stránce P0: Play/REC– Audio Track Mixer 

nastavte obě audio stopy 1 a 2, jak je 
zobrazeno níže: 

Play/Rec/Mute: Play  

Solo On/Off: On  

Pan: L000 

Volume: 127 

Pozn.: Zapnutím Solo pro obě AUDIO 1 a 

AUDIO 2 určíte, že pouze tyto audio stopy budou 
slyšet a nahrávat. 

2. Na stránce P8: Insert Effect– Audio Routing 1, 
nastavte obě audio stopy 1 a 2, jak je 
zobrazeno níže: 
Bus Select (IFX/Indiv. Out Assign): L/R 
Send 1 (MFX1) a Send 2 (MFX2): 000 

Pozn.: Jestliže chcete aplikovat inzertní efekty na 
audio stopy, nastavte Bus Sel. (IFX/Indiv. Out 
Assign) dle vaší libosti na IFX1–IFX12. Poté zvolte 
L/R jako nastavení Bus Select (stránka P8: Insert 

Effect– Insert FX), která následuje insert efekt, 
který používáte. 
Pozn.: Jestliže chcete aplikovat master efekt na 
audio stopu, použijte “Send 1 (MFX1)” a “Send 2 
(MFX2)” k nastavení send úrovní do master efektů. 
Jestliže používáte insert efekt na audio stopě, 
nastavte Send1 a Send2, které následují insert 

efekt, který používáte. 
3. • Stiskem SEQUENCER START/STOP spustíte 

přehrávání songu a nastavíte rovnováhu 
výstupních úrovní audio stop 1 a 2. 

Výstupní úroveň každé audio stopy je nastavena 
na stránce P0: Play/REC Audio Track Mixer 
pomocí nastavení Volume pro audio stopu 1 a 2. 

Jste-li hotovi s nastavením, zastavte 
přehrávání. 

4. Na stránce P0: Play/REC– Preference zvolte 
pomocí “Track Select” možnost Audio Track 03. 

5. V Recording Setup, Recording Setup (Audio 
Track) určete požadovanou metodu nahrávání. 

– Nastavení nahrávání –  

– Overwrite: on 

– Nastavení nahrávání (Audio stopa) –  

– Automation Only: nezvoleno  

Source Direct Solo: nezvoleno  

Auto Input: zvoleno 

Rehearsal: nezaškrtnuto 

– Audio TRK 03 – 
Name, Take, Take No.: Určete název požadované 

oblasti a WAVE souboru, které mají být nahrány. 
Pozn.: Nastavení jsou až k tomuto bodu stejná, jako 
kdybyste použili příkaz Auto HDR/Sampling Setup 

nabídky stránky, čímž se provede Bounce Audio 
Track s následujícími nastaveními. Blíže viz 
“Bounce Audio Track” na str. 634 Parameter Guide. 

Mode: Mono 

From: Audio Track 01: označeno 

Audio Track 02: označeno 
To: Audio Track 03 

6. Na stránce P0: Play/REC– Audio Track Mixer 
nastavte REC Source tak, že L bude nahráváno 
na audio stopě 3. 
Audio Track 3 REC Source: L 

 Když nahráváte audio stopy slučováním 
(bouncing), vypněte metronom (Nastavení 
metronomu “Sound”: Off). 

 

Nahrávání 
7. Nastavte “Location” na začátek songu 

(001:01.000). 
8. Stiskněte přepínač SEQUENCER REC/WRITE. 

Budete v režimu standby pro nahrávání. 
9. Stiskněte přepínač SEQUENCER START/STOP. 

Přehrávání začne a s tím i nahrávání slučováním. 
Když skončí přehrávání audio stop, skončí s ním i 
nahrávání. Přehrávání songu automaticky skončí 
také. 

 

Poslechněte si nahraný zvuk 
10.Na stránce P0: Play/REC– Audio TRACK Mixer 

umlčte přehrávání obou audio stop 1 a 2. 

Play/Rec/Mute: Mute 

Solo On/Off: Off 

11. • Stiskem SEQUENCER START/STOP spustíte 
přehrávání songu. 

Proveďte výstupní nastavení audio stopy 3, jak je 
popsáno v “Poslech nahraného výsledku” na str. 
102. 

12.Stiskem SEQUENCER START/STOP zastavíte 
přehrávání. 

Chcete-li vytvořit WAVE soubor na disku ze songu, 
který obsahuje audio stopy, viz “Vytvoření Wave 
souboru přesamplováním songu” na str. 160. 
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Nahrávání automatizovaných událostí 
pro pan, EQ a hlasitost atd. na audio 
stopu 

 

Všechny parametry audio stopy (Pan, Volume, 

Send1/2 a EQ) lze nahrávat v reálném čase. V tomto 
příkladu nahrajeme změny Pan a Volume na audio 

stopu 3. Přejděte na stránku P0: Play/REC– Audio 
Track Mixer a pomocí “Track Select” zvolte Audio 
Track 03 jako stopu, která má být nahrána. Pomocí 
kontroleru VALUE můžete ovládat požadovaný 
parametr, ale použijete-li ovládací panel, můžete 
míchat až osm stop současně. 

 

Setup (nastavení) 
1. Přejděte na stránku P0: Play/REC– Preference. 
2. V Recording Setup, Recording Setup (Audio 

Track) zvolte požadovanou metodu nahrávání. 

V tomto příkladu zvolíme nahrávání přidáváním 
(overdub), takže můžete nahrát opakované cykly a 
ke každému z nich přidat více dat automatizace. 
– Nastavení nahrávání –  

– Overdub: on 

– Nastavení nahrávání (Audio stopa) –  

– Automation Only: zvoleno 

 Jestliže nahráváte bez zaškrtnutého “Automation 
Only”, nahrají se také audio události. Mějte na 
paměti, že toto vymaže a přepíše audio události, 
které již existují. 

3. Přejděte na stránku P0: Play/REC– Control 
Surface. 

 

 
 

4. Stiskněte několikrát přepínač CONTROL 
ASSIGN AUDIO tak, aby LEDka HDR1–8 napravo 
od přepínače svítila. 

5. Uprostřed pravého okraje LCD zaškrtněte “Link 
KBD REC Trk to Ctrl Surface”. 

Jestliže toto zaškrtnete a stisknete přepínač MIX 
SELECT 3, každý knob bude ovládat audio stopu 3 
a k tomu se “Track Select” přepne na Audio Track 
03. 
Stisknutím SEQUENCER START/STOP spustíte 
přehrávání a pomocí knobů a sliderů můžete 
zkušebně poslouchat váš mix. 
Jestliže je MIXER KNOB nastaveno na CHANNEL 
STRIP, pak knob 1 bude ovládat pan, knoby 2–6 
EQ a knoby 7 a 8 budou ovládat send úrovně. 
Sliderem 3 nastavíte hlasitost audio stopy 3. 
Jakmile dokončíte zkoušku, stiskem 
tlačítka SEQUENCER START/STOP ji 
zastavíte. Stiskněte přepínač LOCATE. 

Nahrávání 
6. Stiskněte přepínač SEQUENCER REC/WRITE. 

Metronom začne znít a budete v Na displeji bude 
“Fnc” a jste v režimu standby pro nahrávání. 

7. Stiskněte přepínač SEQUENCER START/STOP. 

Nahrávání se spustí po odpočítání dvou taktů. Slidery 
atd. lze ovládat hlasitost. 
Pozn.: Když nahráváte události automatizace, můžete 
použít kvantizaci, nastavení rozlišení a funkci 
porovnání (Compare) stejným způsobem jako u MIDI 
stopy. 

8. Jakmile dokončíte nahrávání, stiskem tlačítka 
SEQUENCER START/STOP jej zastavíte. 

9. Poslechněte si nahraný zvuk. 

Stiskem SEQUENCER START/STOP spustíte 
přehrávání. Jestliže chcete znovu nahrávat, použijte 
funkci Compare (stiskněte přepínač COMPARE). 

10.Jestliže chcete pokračovat v přidávání událostí 
automatizace, opakujte proceduru nahrávání od 
kroku 6. 
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Audio nahrávání Umístění souboru WAVE do audio stopy 
 

 

 

 

Načtení WAVE souboru do audio stopy 
 

Můžete přehrávat WAVE soubor importováním do 
oblasti audio stopy. 
Důležité: Přímo můžete importovat pouze WAVE 

soubory z interního disku. Chcete-li použít soubory z 
CD nebo z externích USB zařízení, musíte je nejdříve 
zkopírovat na interní disk a poté importovat 
zkopírovaný soubor do songu. 
Pozn.: Aby mohly být importovány, WAVE soubory 
musí být na vzorkovací frekvenci 44.1kHz nebo 48 
kHz a méně než 80 minut dlouhé. 
1. Přejděte na stránku P4: Track Edit. 
2. Pomocí “Track Select” zvolte audio stopu, do 

které chcete umístit WAVE soubor. 
3. Zvolte příkaz “Audio Event Edit” nabídky 

stránky, kterým otevřete dialogový box. 

 
 
 
 
 
 

 
Event 

(Událos
t) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Zvolte událost, na kterou chcete vložit oblast a 
stiskněte tlačítko Insert umístěné vlevo dole. 
Objeví se dialogový box. 

 

5. Zvolte oblast, do které chcete importovat WAVE 
soubor a stiskněte tlačítko Import umístěné dole. 
Objeví se dialogový box. 
 

 
 
6. Pomocí “Drive Select”, “Open” a “Up” se 

dostanete k požadovanému adresáři, zvolte 
WAVE soubor, který chcete importovat a 
stiskněte OK, čímž importujete soubor do 
oblasti. 

 

 
 

Když zvolíte WAVE soubor, můžete stisknout 
tlačítko Play, což vám umožní poslouchat 
soubory ke snazšímu vyhledání toho správného. 
Můžete také využít pole “Name”, které najdete 
nahoře, k přiřazení názvu k oblasti. Editujte “Name” 
poté, co zvolíte soubor. 
Pozn.: Tlačítka OK a Play jsou k dispozici pouze 
tehdy, zvolíte-li 44.1 kHz nebo 48 kHz WAVE 
soubor. Jinak budou tlačítka šedá a nebude 
možné je stisknout. 
Editace oblasti ovlivní audio stopu celého songu. 
Buďte opatrní při editaci oblasti, která je již použita 
v audio stopě. 

 

 
 
 
 
 

107 



Vytváření songů (režim Sequencer) 
 

 

 
7. Stisknutím tlačítka OK bude zvolená oblast 

umístěna do audio stopy. 
 

 
 

8. Zvolte událost, kterou chcete editovat a 
pomocí parametrů umístění “Measure” a 
“Beat Tick” a budete moci editovat umístění 
události. 

 Nelze umístit dvě a více událostí na stejné místo. 
9. Stiskněte tlačítko Done. 
10.Stiskněte SEQUENCER START/STOP a 

ujistěte se, že se WAVE soubor přehrává. 

Můžete stisknout přepínač COMPARE, čímž se 
vrátíte do stavu před editací, kterou jste právě 
udělali. 

Ponechali jsme tento příklad jednoduchý, ale můžete 
také provést další editační operace, jako například 
změnu pozice přehrávání WAVE souboru po 
jednotlivých samplech, změnu umístění ve vztahu k 
pevnému bodu nebo vytvoření přechodu dvou audio 
událostí. Blíže viz “Audio Automation Edit” na str. 643 
Parameter Guide. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

108 



 
 

 
 

 
 

 

Editace Songu 
 

Můžete aplikovat různé editační operace na songy, 
MIDI stopy a audio stopy, jak je popsáno níže. 

Editace songu Songy 

 

 

Songy 
 

Initialize Song: Tento příkaz vymaže veškerá data v 

aktuálním songu, a obnoví všechny parametry do 
jejich standardního stavu. Blíže viz “Initialize Song” na 
str. 627 Parameter Guide. 
Copy From Song: Tímto příkazem zkopírujete 

všechna data nastavení a hudební data z určeného 
songu do aktuálně zvoleného songu. Blíže viz “Copy 
From Song” na str. 627 Parameter Guide. 
FF/REW Speed: Umožňuje nastavit rychlost, se 

kterou se bude posouvat vpřed a vzad, při stisku 
tlačítek FF nebo REW. Blíže viz “FF/REW Speed” na 
str. 628 Parameter Guide. 
GM Initialize: Příkaz vyšle zprávu GM System On do 

režimu Sequencer a resetuje všechny MIDI stopy do 
stavu GM nastavení. Blíže viz “GM Initialize” na str. 
629 Parameter Guide. 
Bounce All Tracks To Disk: Tento příkaz nahrává 

všechny stopy v songu do jednoho WAVE stereo 
souboru. Blíže viz “Bounce All Tracks To Disk” na str. 
638 Parameter Guide. 
Set Song Length: Tímto příkazem změníte délku 

zadaného songu. Po spuštění se změní délka master 
stopy a počet přehrávaných taktů se změní také. Blíže 
viz “Set Song Length” na str. 644 Parameter Guide. 

 
 

 

Auto HDR/Sampling Setup 
 

Tento příkaz vás provede odpovídajícími nastaveními 
běžných operací, včetně nahrávání na disk, slučování 
audio stop, samplování/resamplování (in-track 
samplování, atd.) a vytváření audio CD. Blíže viz “Auto 
HDR/Sampling Setup” na str. 632 Parameter Guide. 
Initialize: Nastavuje parametry audio nahrávání a 

samplování na jejich standardní (původní) hodnoty. 
HDR (Audio Track Recording): Vytváří nutná 

nastavení pro nahrávání externího audia, jako 
například kytar nebo vokálů. 
Bounce Audio Track: Vytváří nutná nastavení pro 

nahrávání audio stop slučováním. 
2ch Mix to Disk: Vytváří nastavení pro resamplování 

hotového songu do WAVE stereo souboru. Můžete 
pak tyto soubory vypálit na CD nebo na USB CD-
R/RW disk (není součástí balení), pomocí stránky 
Make Audio CD v režimu Disk. 
Resample SEQ Play: Vytvoří nastavení pro 

resamplování. 
In-Track Sampling: Vytvoří nastavení pro 

samplování externího audia pomocí In-Track 
Sampling. 

 
 

MIDI stopy 
 
 

Editace stopy 
 

MIDI Step Recording: Umožňuje zadat délku a 

dynamiku každé noty numericky a vložit MIDI data i 
výšku z klaviatury. Můžete využít tlačítka Rest a Tie a 
zadat pauzu nebo ligaturu. Blíže viz “MIDI Step 
Recording” na str. 639 Parameter Guide. 
MIDI Event Edit: Zde můžete editovat jednotlivé 

události MIDI dat. Blíže viz “MIDI Event Edit” na str. 
640 Parameter Guide. 
Bounce Track: Tímto příkazem můžete kombinovat 

hudební data ze zdroje pro sloučení a cílových stop 
pro sloučení a tato kombinovaná data vložit do cílové 
stopy pro sloučení. Všechna hudební data ze zdroje 
budou vymazána. Blíže viz “Bounce Track” na str. 645 
Parameter Guide. 
Create Control Data: Tento příkaz vytvoří zprávu 

Control Change, Aftertouch, Pitch Bend nebo data 
tempa v zadané oblasti MIDI stopy nebo master stopy. 
Blíže viz “Create Control Data” na str. 650 Parameter 
Guide. 

Erase Control Data: Tímto příkazem vymažete 

data, jako Control Changes, Aftertouch, Pitch Bend 
nebo tempa v zadané oblasti. Blíže viz “Erase 
Control Data” na str. 651 Parameter Guide. 
Quantize: Tento příkaz opravuje časování MIDI dat 

zadaného typu (data not, změny ovládání, 
aftertouch, pitch bend, program change, atd) na 
stopě. Blíže viz “Quantize” na str. 651 Parameter 
Guide. 
Shift/Erase Note: Tímto příkazem posunete 

(přesunete) nebo vymažete zadaná čísla not na 
zadané MIDI stopě a v daném rozsahu taktů. Blíže 
viz “Shift/Erase Note” na str. 652 Parameter Guide. 
Modify Velocity: Tímto příkazem upravíte hodnotu 

dynamiky not v zadané oblasti, takže se budou měnit 
v čase podle zvolené křivky. Blíže viz “Modify 
Velocity” na str. 653 Parameter Guide. 

 
 

Editace šablony 
 

Step Recording (Loop Type): Zde můžete provést 

krokové nahrávání do šablony. Blíže viz “Step 
Recording (Loop Type)” na str. 656 Parameter 
Guide. 
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Event Edit: Zde můžete editovat jednotlivé události 

hudebních dat v šabloně. Blíže viz “Event Edit” na str. 
657 Parameter Guide. 
Pattern Parameter: Tímto příkazem zadáte počet 

taktů a délku taktu zvolené šablony. Blíže viz “Pattern 
Parameter” na str. 657 Parameter Guide. 
Erase Pattern: Tímto příkazem vymažete data ze 

zvolené šablony. Blíže viz “Erase Pattern” na str. 657 
Parameter Guide. 
Copy Pattern: Tímto příkazem zkopírujete nastavení 

a hudební data ze zvolené šablony do jiné šablony. 
Blíže viz “Copy Pattern” na str. 657 Parameter Guide. 
Bounce Pattern: Tímto příkazem můžete kombinovat 

hudební data ze zdrojové šablony pro sloučení a 
cílových šablon pro sloučení a tato kombinovaná 
hudební data vložit do cíle pro sloučení. Blíže viz 
“Bounce Pattern” na str. 657 Parameter Guide. 
Get From MIDI Track: Tento příkaz převezme 

hudební data z MIDI stopy a natáhne je do zadané 
šablony. Blíže viz “Get From MIDI Track” na str. 658 
Parameter Guide. 

Put To MIDI Track: Tento příkaz umístí šablonu na 

MIDI stopu. Blíže viz “Put To MIDI Track” na str. 658 
Parameter Guide. 
Copy To MIDI Track: Tento příkaz zkopíruje zadanou 

oblast hudebních dat ze zadané šablony na MIDI 
stopu jako hudební data. Blíže viz “Copy To MIDI 
Track” na str. 659 Parameter Guide. 
Convert to Drum Track Pattern: Tento příkaz 

převádí uživatelskou šablonu na uživatelskou šablonu 
stopy bicích, která poté může být použita s Drum 
Track v jakémkoliv režimu. Blíže viz “Convert to Drum 
Track” na str. 659 Parameter Guide. 
Load Drum Track Pattern: Tento příkaz načte 

uživatelskou šablonu Drum Track do uživatelské 
šablony. Blíže viz “Load Drum Track Pattern” na str. 
659 Parameter Guide. 
Erase Drum Track Pattern: Toto vymaže určenou 

šablonu Drum Track. Blíže viz “Erase Drum Track 
Pattern” na str. 638 Parameter Guide. 

 
 

Společné vlastnosti MIDI a audio stop 
 

Erase Track: Tímto příkazem vymažete data ze 

zvolené stopy. Nelze vymazat master stopu samotnou. 
Blíže viz “Erase Track” na str. 645 Parameter Guide. 
Copy Track: Tímto příkazem zkopírujete hudební data 

ze zdrojové stopy kopírování na jinou, zadanou stopu. 
Blíže viz “Copy Track” na str. 645 Parameter Guide. 
Erase Measure: Tímto příkazem vymažete zadaný 

typ(y) hudebních dat ze zadaného rozsahu taktů. 
Příkaz Erase Measure můžete rovněž využít 
k odstranění pouze zadaného typu dat. Oproti příkazu 
Delete Measure nezpůsobí spuštění Erase Measure 
posunutí dalších taktů hudebních dat dopředu. Blíže 
viz “Erase Measure” na str. 646 Parameter Guide. 
Delete Measure: Tento příkaz vymaže zadané takty. 

Jakmile spustíte příkaz Delete Measure, hudební data, 
následující za smazanými takty, se posunou vpřed 
směrem k počátku sekvence. Blíže viz “Delete 
Measure” na str. 646 Parameter Guide. 
Insert Measure: Tímto příkazem vložíte zadaný počet 

taktů na zadanou stopu. Jakmile spustíte příkaz Insert 
Measure, hudební data, následující za místem vložení 
se odsunou. Blíže viz “Insert Measure” na str. 647 
Parameter Guide. 
Repeat Measure: Tímto příkazem se zopakuje vložení 

zvoleného počtu taktů v určeném počtu opakování. 
Jakmile spustíte příkaz Repeat Measure, takty se vloží 
za takt, určený v “To End of Measure” a hudební data, 
následující za vloženými daty, budou posunuta zpět. 
Blíže viz “Repeat Measure” na str. 648 Parameter 
Guide. 

 

Copy Measure: Tento příkaz zkopíruje takty 

hudebních dat, které jste určili jako zdroj “From”, na 
začátek taktu, který jste určili jako umístění “To”. 
Jakmile spustíte příkaz Copy Measure, pak existující 
data stopy budou na cíli kopírování přepsána. Blíže viz 
“Copy Measure” na str. 649 Parameter Guide. 
Move Measure: Tento příkaz posune určené takty dat 

performance do dalšího taktu. Když provedete příkaz 
Move Measure, data performance, která následují 
takty zdroje posunu, se posunou dopředu o 
odpovídající počet taktů a data performance, která 
následují cíl posunu, se posunou naopak dozadu (tedy 
do pozdější části songu) o stejný počet taktů. Blíže viz 
“Move Measure” na str. 649 Parameter Guide. 
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Audio stopy 
 

Audio Event Edit: Tento příkaz vám umožní editovat 

jednotlivé audio události, které jste nahráli, nebo 
můžete ořezat (trim) (nebo-li provést úpravy v krocích 
po jednotlivých samplech) oblast, která je používána 
audio událostmi. Blíže viz “Audio Event Edit” na str. 
641 Parameter Guide. 
Audio Automation Edit: Tot vám umožní editovat 

jednotlivé událost dat automatizace. Blíže viz “Audio 
Automation Edit” na str. 643 Parameter Guide. 
Region Edit: Zde najdete, jak editovat oblasti, které 

jsou použity v audio stopě. Kromě Importing 
(importování) nebo Pasting (vkládání) oblasti můžete 
také použít dialogový box Trim k určení rozsahu, ve 
kterém bude WAVE soubor přehráván. Blíže viz 
“Region Edit” na str. 653 Parameter Guide. 
Volume Ramp: Tento příkaz modifikuje hodnoty dat 

(hlasitost) určené oblasti. Můžete postupně zvyšovat 
(Fade In) nebo snižovat (Fade Out) hlasitost mezi 
počátečním a koncovým bodem. Blíže viz “Volume 
Ramp” na str. 655 Parameter Guide. 
Copy Song’s Tempo to Region: Tento příkaz změní 

tempo použité určenými oblastmi audio událostí tak, 
že tempo audio události bude odpovídat tempu místa, 
ve kterém se tyto oblasti přehrávají. 
Jestliže tempo audio stopy odpovídá tempu MIDI stop, 
pak provedení tohoto příkazu za účelem srovnání s 
tempem oblasti zajistí, že příkazy “Adjust Region to 
Song’s Tempo (Time Stretch)” nebo “Adjust Song’s 
Tempo to Region” mohou být provedeny správně. 
Blíže viz “Copy Song’s Tempo to Region” na str. 655 
Parameter Guide. 
Adjust Song’s Tempo to Region: Tento příkaz 

vytvoří tempo události v master stopě tak, aby tempo 
odpovídalo tempu oblastí použitých audio událostmi v 
určitém rozsahu. 
Toto je užitečné, jestliže vytváříte audio stopy v dříve 
nahrané oblasti a chcete, aby všechny stopy (včetně 
MIDI stop) odpovídaly dané oblasti. Blíže viz “Adjust 
Song’s Tempo to Region” na str. 656 Parameter 
Guide. 
Adjust Region to Song’s Tempo (Time Stretch): 

Jestliže se tempo oblastí použité audio událostmi v 
určeném rozsahu liší od tempa rozsahu, ve kterém se 
tyto oblasti přehrávají, pak můžete provést Time 
Stretch (Sustaining), čímž vytvoříte nové WAVE 
soubory a oblasti. Audio události, které používají nově 
vytvořené oblasti, budou automaticky vytvořeny také. 
Jestliže chcete modifikovat tempo existujícího songu, 
je vhodné nejprve určit požadované tempo v master 
stopě a poté provést tento příkaz tak, že audio stopa 
bude vytvořena podle nového tempa. Blíže viz “Adjust 
Region to Song’s Tempo” na str. 656 Parameter 
Guide. 

Editace songu Audio stopy 
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Použití RPPR (Realtime Pattern Play/Record) 
 

 
 

Tato sekce vysvětluje, jak přiřadit šablonu k RPPR a 
jak přehrávat a nahrávat pomocí RPPR. 

 

 

Vytváření RPPR dat 
 

1. Vytvořte nový song a zadejte bicí program pro 
MIDI stopu 01. 

2. Zvolte záložku RPPR Setup na stránce P5: 
Pattern/RPPR. Na této stránce je funkce RPPR 
automaticky zapnutá. 

 

 
 

3. Určete klávesu, které bude pattern přiřazen. 

Zvolte C#2. Podržte spínač ENTER a zahrajte na 
klávesy nebo použijte posuvnou lištu napravo, 
kterou najdete klávesu. 
Pozn.: C2 a nižší klávesy slouží k zastavení 

přehrávání a nelze je přiřadit. 
4. Označte “Assign“ pro C#2. 
5. Nastavte “Bank“ na Preset a “Pattern Select“ na 

P001. 
 

 
 

6. Dále “Track Name“ na T01. 

Zvolený pattern se přehraje podle nastavení 
(programu, atd.) zde zvolené stopy. 

 
 
7. Se zvoleným parametrem C#2 stiskněte tlačítko 

Copy. 
8. Přiřaďte patterny jiným klávesám. 

Zvolte D2 parametr a stiskněte tlačítko Paste. 
Nastavení “Assign”, “Bank”, “Pattern Name”, “Track 
Name”, “Mode”, “Shift” a “Sync”, která provedete v 
krocích 5 a 6 budou automaticky zkopírovány. 

 

 
 

9. Modifikujte pouze “Pattern Name”. Zvolte “Pattern 
Name“ a stiskem  vyberte P002. 

10. Zvolte D#2 parametr a stiskněte tlačítko Paste. 

Nastavení “Assign”, “Bank”, “Pattern Name”, “Track 
Name”, “Mode”, “Shift” a “Sync”, která provedete v 
krocích 5 a 6 budou automaticky zkopírovány. 
Jako krok 9, nastavte “Pattern” na P003. 
Pozn.: Když nastavujete RPPR, můžete použít 

tlačítko Copy a Paste tímto způsobem a efektivně 
přiřadit “Bank”, “Pattern Name” a “Track Name” atd. 
ke každé klávese. 

11. Podle popisu výše přiřaďte několik dalších 
šablon jako P003 a další. 

12. Stiskněte klávesu C#2. Bude znít přiřazený 
pattern. 

Uvolněte klávesu C#2 a stiskněte klávesu D2. 
Pattern se změní a spustí se přehrávání. Od té 
chvíle bude práce s šablonou záviset na nastavení 
“Sync” a “Mode”. 
Nastavte “KEY” na C#2 a “Sync” na Measure. 
Proveďte stejná nastavení pro D2 (viz obrázek 
výše). 
Nyní postupně stiskněte klávesy. Všimněte si, 
že práce s šablonami je různá. 
U nastavení “Measure” pracujete s šablonami jako 
s jedno-taktovými jednotkami. Druhé a následující 
šablony se spustí synchronně s koncem předchozí 
zahrané šablony. 
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Použití RPPR (Realtime Pattern Play/Record) RPPR přehrávání 
 

 

 
Pokud změníte nastavení “Mode” na Once, celá 
šablona se přehraje do konce, i když ihned uvolníte 
klávesu. 

13.Chcete-li zastavit přehrávání, buď stiskněte 
stejnou klávesu znovu, nebo stiskněte klávesu 
C2 nebo nižší. 

 

 

Přehrávání RPPR 
 

Použijme RPPR vytvořené na stránce P0: Play/REC– 
MIDI Track Prog Select/Mixer. 
1. Zvolte stránku P0: Play/REC– MIDI Track Prog 

Select/Mixer (viz diagram níže). 
2. Zadejte značku v boxu “RPPR“. 

Funkce RPPR je nyní zapnuta. Nastavte za/vypnutí 
každého songu. 

3. Zahrajte na klávesy a spustí se přehrávání 
šablon podle nastavení RPPR. 

• Přehrávání šablon na klávese s nastavením “Sync” 
na Beat nebo Measure bude synchronizováno 
k přehrávání první šablony. Blíže viz “Sync” na str. 
595 Parameter Guide. 

• Jestliže přehráváte šablonu v synchronizaci (tedy 
“Sync” je Beat, Measure nebo SEQ), šablona se 
spustí přesně, když zahrajete notu o něco dříve, než 
říká časování podle dob či taktu. Dokonce, i když 
zahrajete notu o něco později, než je doba či takt 
(ale ne později než 32-nová nota), bude to bráno 
jako počátek dané doby či taktu a začátek patternu 
bude zkomprimován tak, aby zbývající část 
přehrávání už byla správně. 

 

 
Jestliže chcete spouštět funkci RPPR z externího 
MIDI zařízení, využijte MIDI kanál, který jste zvolili 
pro “Track Select”. 

4. Chcete-li funkci RPPR vypnout, zrušte označení 
v boxu RPPR . 

 
 

Přehrajte RPPR, zatímco se song 
přehrává 

 

RPPR můžete přehrát v synchronizaci s přehráváním 
songu. Přehrávání šablony na dané klávese 
s nastavením “Sync” na SEQ bude synchronní 
k přehrávanému songu. (Viz “Sync” na str. 595 
Parameter Guide). Spusťte přehrávání songu a poté 
stiskněte klávesu. Přehrávání šablony se spustí v 
synchronizaci s takty songu. 

 Synchronizace se zruší, použijete-li << REW nebo 
FF >>, zatímco se song přehrává. 
Pozn.: Jestliže chcete, aby se přehrávání RPPR 

šablony spustilo ve chvíli, kdy se spustí přehrávání 
songu, je vhodné vložit prázdný takt bez hudebních 
dat, před song, než se spustí přehrávání songu.  
Pozn.: Pokud song zastavíte, šablona bude 

synchronní k časování funkce KARMA. 

 

 

Nahrávání RPPR signálu 
 

Můžete nahrát RPPR v reálném čase. 
Jestliže využíváte jen jednu stopu (jako například MIDI 
stopu 01), nastavte “Track Select” na požadovanou 
stopu a zrušte označení u Multi Rec. 
Na druhou stranu, dokonce i když RPPR využívá jen 
jednu stopu, využijete vícestopé nahrávání, pokud 
zvolíte jinou stopu v “Track Select” a budete nahrávat 
současně. 
Vícestopé nahrávání byste měli také zvolit, pokud jste 
zadali data RPPR na více stopách, nikoliv jen na jedné 
a chcete současně nahrávat na více stop. 

 
 

 
Pozn.: Šablona RPPR bude nahrána jako data hry 
na stopách využitých šablonou. 
V našem příkladu si povíme, jak lze nahrát hru RPPR 
a hru na klávesy současně. Než budete pokračovat, 
použijte stránku P0: Play/REC– MIDI Track Prog 
Select/Mixer k přiřazení programu bicích k MIDI stopě 
1 a basového programu k MIDI stopě 2. 
1. Přiřaďte několik kláves, počínaje C#2 

přednastaveným šablonám. 

Označte nastavení C#2 “Assign” a nastavte “Bank” 
na Preset a “Pattern Name” na požadovanou 
předvolenou šablonu. Pro “Track Name” zvolte 
MIDI stopu 1 (T01), které jste přiřadili program 
bicích. 

 
 
 

RPPR On  
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2. Pro každou RPPR šablonu nastavte “Sync” na 
SEQ (viz diagram výše). 

S nastavením SEQ se šablony přehrají podle 
funkce RPPR, zatímco sekvencer hraje nebo se 
spustí nahrávání v synchronizaci k taktům 
sekvenceru. 

 
 
 

 

 
 

 
Šablony 1 a 2 jsou na 
Mode=Manual a mají 
identické nastavení Sync 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

3. Zvolte stránku P0: Play/REC– MIDI Track Prog 
Select/Mixer. 

4. Zaškrtněte box “RPPR“ a nastavte “Track 
Select” na MIDI stopu 02. 

Je-li funkce RPPR zapnutá, stiskem klávesy, které 
je šablona přiřazena, spustíte přehrávání přiřazené 
šablony, bez ohledu na zvolenou stopu v “Track 
Select”. 
Klávesy, které nemají přiřazené šablony, budou 
hrát normálně. Můžete přehrávat program, který je 
přiřazen k MIDI stopě, kterou jste zde zvolili. 

5. Jelikož chcete nahrávat stopy, hrající přes RPPR 
a stopu, hranou vámi na klávesy současně, 
zadejte značku v boxu Multi REC. 

 
Pozn.: Je-li volba Recording Setup nastavena na 

“Loop All Tracks”, není možné zvolit Multi REC. 
Nastavte Recording Setup na Overwrite. 

6. Stiskem SEQUENCER REC/WRITE vstoupíte do 
režimu standby pro nahrávání. 

7. U stopy, kterou budete nahrávat (MIDI Track 1, 
2), stiskem Play/Rec/Mute vyznačíte REC. 

Ujistěte se, že stopy, které nenahráváte, jsou 
indikovány jako Play nebo Mute. 

8. Stiskem LOCATE nastavte pozici na 001:01.000. 
9. Stiskněte SEQUENCER START/STOP a pak 

klávesu, která hraje šablonu RPPR. 

Jestliže během odpočtu před nahráváním stisknete 
klávesu, která je přiřazena k RPPR šabloně, 
šablona se začne přehrávat (a je nahrávána) ve 
chvíli, kdy se spustí nahrávání. Nahrajte přehrávání 
RPPR šablony a hru na klávesy 

 Když nahráváte přehrávání šablon, které jsou 
spuštěné prostřednictvím RPPR, časování 
nahraných událostí může být mírně posunuté. 
Stane-li se tak, zkuste nastavit “REC Resolution” 
na jinou hodnotu než Hi. 

10. Když dokončíte hraní, stiskněte tlačítko 
SEQUENCER START/STOP. 

Nahrávání se ukončí a sekvencer se vrátí na 
pozici, na které nahrávání začalo. 
Jestliže jste během hraní udělali chybu nebo chcete 
něco nahrát znovu, můžete použít funkci Compare 
(stiskněte přepínač COMPARE), díky čemuž 
můžete nahrávat, kolikrát budete chtít. 

11. Jestliže chcete nahrávat jiné stopy, zrušte 
zaškrtnutí boxů u Multi REC (viz krok 5) nebo 
“RPPR“ (viz krok 4), podle potřeby. 
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Samplování v režimu Sequencer Nahrávání RPPR 
 

 

 

Samplování v režimu Sequencer 
 

Samplování je možné v režim Sequencer – což může 
být velmi pohodlné. Hlavní oblasti funkcí jsou vypsány 
níže. Více informací viz “Samplování v režimu 
Sequencer” na str. 159. 
• Multisamply, apod., které tvoříte, můžete vytvořit 

přehráváním v režimu Sequencer společně 
s interními programy. 

• Time Slice (v režimu Sampling) umožňuje dělit 
sample rytmické smyčky a vytvořit přehrávaná 
data, která spouštějí tyto dělené samply 
v příslušnou chvíli. Můžete je přehrávat v režimu 
Sequencer a nastavit tempo přehrávání bez 
ovlivnění výšky samplu rytmické smyčky. 
Dokonce můžete vyměnit čísla not v datech hry 
nebo změnit jejich časování a převést tak původní 
sample rytmické smyčky na zcela novou 
rytmickou smyčku. 

• In-Track Sampling umožňuje samplovat externí 
audio zdroj, který hraje se přehrává společně se 
songem a automaticky tvoří data not na stopě 
pro přehrávání, aby byl sample přehráván ve 
správném čase. 

• Můžete resamplovat hotové songy do WAVE 
souborů a vytvořit z nich audio CD vypálením 
v režimu Disk. 
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Uložení songu 
 

Tato sekce objasňuje, jak uložit váš song na interní 
disk. Abyste svá data reprodukovali perfektně, 
doporučujeme využít volbu Save All pro uložení 

songu. Toto uloží vaše zvuky, samply a song 
najednou s názvy, které je budou spojovat 
dohromady: 
• Programy, Kombinace, globální nastavení, Drum 

Kits (sady bicích), Wave sekvence, uživatelské 
Drum Track šablony a Set Listy 

• Songy, včetně všech audio dat 
•  Multisamply a samply v režimu Sampling 
• Odkazy pro načtení EX a User Sample Bank dat 
Pozn.: WAVE soubory vytvořené nahrávání audio 

stop budou přesunuty do jiného adresáře. Detaily 
najdete v “Jak jsou na disku uložena audio data” na 
str. 96. 

 Jakmile vypnete nástroj, nastavení režimu 
Sequencer, nahrané songy a uživatelské šablony 
budou ztraceny. Uživatelské šablony bicích 
budou ale zachovány. 

Chcete-li uložit vaše data, postupujte následovně. 
1. Zpřístupněte media pro uložení dat. 

(“Nastavení media“) 
2. Stiskem tlačítka DISK vstoupíte do režimu Disk. 
3. Zvolte stránku Disk–Save stisknutím záložky 

File a poté Save. 
4. Ověřte, že je “Drive Select” nastaven na 

HDD:INTERNAL HD. 
5. Pokud medium obsahuje složky, vyberte tu, do 

které chcete data uložit. 

Stiskem tlačítka Open vstoupíte na nižší úroveň 
struktury složek, nebo tlačítkem Up vystoupíte 
o úroveň výš. 
Chcete-li vytvořit nový adresář, posuňte úroveň, na 
které chcete vytvořit adresář a spusťte příkaz 
“Create Directory”, který najdete na stránce Utility v 
menu. 

6. Stiskem tlačítka nabídky stránky otevřete 
nabídku stránky a zvolíte “Save All“. 

 

 
 

7. Pomocí tlačítka textové editace zadejte název souboru. 
8. Stiskem tlačítka OK spustíte ukládání. 
9. Jakmile je uložení hotovo a vrátíte se na 

stránku Save, na LCD obrazovce se zobrazí 
výsledné soubory. 

Více detailů najdete v “Uložení obsahu paměti 
na disk” na str. 197. 
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Další poznámky k režimu Sequencer KRONOS a formátech souborů sekvenceru 
 

 

 

Další poznámky k režimu Sequencer 
 

 

 

Formáty souborů sekvenceru 
KRONOS 

 Pamatujte, že Exclusive zprávy GM, XG a GS 
nemají při přehrávání na KRONOS vliv. 

Sekvencer KRONOS podporuje interní formát songu 
v KRONOS i standardní MIDI soubory. Chcete-li, 
můžete konvertovat data mezi těmito dvěma formáty, 
pouhým natažením dat v jednom formátu 
a následným uložením v druhém. 
Blíže viz “Save to Standard MIDI File” na str. 849 
Parameter Guide a “Save SEQ” na str. 847 Parameter 
Guide. 

 
Formát songu KRONOS 

 

Toto je původní formát sekvenceru KRONOS, který 
je požadován k zajištění toho, že všechna specifická 
data KRONOS budou uložena správně. 

 
Standardní MIDI soubory 

 

Můžete také načíst a uložit standardní MIDI soubor 
(SMF) kvůli kompatibilitě s jinými sekvencery. Některá 
specifická data KRONOS je možné udržovat 
i v souborech SMF. 

 
GM, XG a GS System Exclusive Data 

 

KRONOS sekvencer umí nahrát také System 
Exclusive zprávy, včetně XG nebo GS dat. Blíže viz 
“System Exclusive events supported in Sequencer 
mode” na str. 663 Parameter Guide. 

Formát songu OASYS 
 

Sekvencer KRONOS může načíst a přehrávat 
OASYS formát songů s následujícími 
upozorněními: 
• Původně načtené programy KRONOS nejsou to 

samé, jako programy OASYS. Načtěte PCG 
soubor, který je uložen spolu se songem. 

• Rozlišení KRONOS sekvenceru je vyšší než u 
OASYS (480 ppq vs. 192 ppq). Časování 
přehrávání může být mírně odlišné. 

• Názvy audio adresáře musí být lehce editovány. 
OASYS soubory jsou omezeny na 8 znaků a tím 
pádem je název adresáře audio dat zkrácen. 
Například, jestliže je název .SNG soubor 
WAMOZART.SNG, pak se bude audio složka 
OASYS jmenovat WAMOZA_A. 
KRONOS podporuje dlouhé názvy souborů a 
očekává, že uvidí v názvu audio složky celé .SNG 
jméno. Než načtete OASYS .SNG soubor, editujte 
audio adresář tak, aby odpovídal standardu 
KRONOS: stejný název jako .SNG soubor, 
následovaný “_A” (jako “Audio”). Ve výše 
uvedeném případě byste měli přejmenovat 
“WAMOZA_A” na “WAMOZART_A.” 

 

 

Funkce Compare 
 

Když nahráváte v reálném čase, krokovým způsobem 
nebo editujete stopu, tato funkce vám poskytne 
srovnání před a po. 
Pokud v editaci pokračujete a přepínač COMPARE 
svítí, klávesa zhasne. Tato hudební data budou 
zvolena, jakmile LEDka COMPARE zhasne. Veškeré 
neuložené úpravy budou ztraceny. 

 
 

Operace, pro které je k 
dispozici Compare 

 

Obecně řečeno, MIDI stopa, audio stopa a data 
události šablony nelze vrátit do původního stavu. 
Srovnání parametrů songu je k dispozici pouze 
během editace songu (při spuštění příkazu 
z nabídky). 
• Nahrávání na MIDI stopu 
• Nahrávání na audio stopu 
• Editace stopy 

Všechny příkazy, kromě příkazů “Memory Status”, 
“FF/REW Speed” a “Set Location” menu stránky P4: 
Track Edit– Track Edit. 

• Nahrávání do šablony 
• Editace šablony 

 
Všechny příkazy, kromě příkazů “Memory Status” a 
“FF/REW Speed” menu stránky P5: Pattern/RPPR– 
Pattern Edit. 

• Editace songu 
Stránky P0–P3 a P7–P9: příkazy “Delete Song” 
a “Copy From Song” menu stránky 

 
 

Porovnání po samplování 
 

Možnosti Convert to Program a Convert to Seq 

Event v dialogu Select Sample No. ovlivňují způsob, 

jakým Compare funguje se samplováním v režimu 
Sequencer. Pokud jsou obě možnosti povoleny, 
Compare ovlivňuje události sekvenceru a returny 
multisamplů a samplů do stavu před samplováním; 
nežádoucí samply nezůstanou. Pokud není povolena 
ani jedna, Compare nemá žádný efekt na proces 
samplování. 
Blíže viz “Select Sample No.” na str. 631 Parameter 
Guide. 

 Program nebude ovlivněn funkcí Compare a 
nevrátí se na svůj předešlý stav. 

 WAVE soubory nejsou vymazány, když porovnáte 
editace s audio stopami. Chcete-li vymazat WAVE 
soubor, který již nepotřebujete, použijte příkaz 
“Delete Unused WAV Files” menu stránky, který je 
popsán na str. 852 Parameter Guide. 
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Vytváření songů (režim Sequencer) 
 

 

 
 

Operace, pro které Compare není 
k dispozici 

 

• Editace parametrů songu 

• Přikazy nabídky stránky, jiné než ty, vypsané výše 
v “Operacích, u kterých je Compare dostupná”. 

 
 

Memory Protect 
 

Než budete nahrávat stopu nebo šablonu, nebo 
editovat hudební data, budete muset vypnout 
nastavení ochrany paměti (memory protect) v režimu 
Global. Více informací, viz “Ochrana paměti” na str. 
195. 

 
 

MIDI 
 

 

Stav stopy 
 

Můžete určit, jestli každá stopa bude využívat interní zvuky 
KRONOS nebo využije externí MIDI zvukový generátor. 
Když je Status (stránka P2– MIDI) stopy nastaveno na 

INT nebo BTH, pak bude klaviatura KRONOS ovládat a 
hrát přes vlastní generátor tónu KRONOS. 
Když je Status nastaveno na EXT, EX2 nebo BTH, 

pak bude klaviatura KRONOS ovládat a hrát přes 
externí generátor tónu KRONOS. (MIDI kanál 
externího zvukového generátoru musí sedět s MIDI 
kanálem stopy, nastavené na EXT, EX2 či BTH). 

 

 
 

Pokud chcete využít režim Sequencer nástroje jako 16-ti 
stopý multi-timbrální zvukový generátor, zvolte INT nebo 
BTH. Pro bližší info viz “Stav” na str. 567 Parameter 
Guide. 

 
 

Synchronizace sekvenceru k 
externímu MIDI zařízení 

 

Tempo nahrávání/přehrávání sekvenceru KRONOS 
může být synchronizován k externímu MIDI zařízení, 
jako je sekvencer nebo rytmický přístroj. Více 
informací najdete v “Synchronizing the playback of 
KARMA or sequencer” na str. 1142 Parameter Guide. 
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Set Listy 
 

 
 
 

Přehled Set listů 
 

Set Listy usnadňují hraní a organizaci libovolnými 
zvuky, načtenými do KRONOSu, bez ohledu na to, 
zda jde o programy, kombinace či dokonce songy. 
Velká tlačítka na obrazovce usnadňují rychlý a 
prostý výběr zvuků, a nožním spínačem volit číslo 
programu o jedno vyššího a nižšího, bez použití 
rukou. Pomocí nástrojů cut, copy, paste a insert 
provádět změnu pořadí. 
Smooth Sound Transitions (SST) umožňuje 
přirozeně a plynule navazovat zvuky s efekty, 
snadněji tak měnit zvuky při živém hraní. SST je 
aktivní ve všech režimech KRONOS, ale Set Listy 
vám poskytnou větší kontrolu nad přechody. Můžete 
doladit čas doznívání pro každý zvuk, takže 
(například) jeden zvuk může doznít velice rychle, 
zatímco jiný doznívá pomalu a delay se opakuje 
deset nebo dvacet vteřin. 
Dlouhé popisky (až 512 znaků) vám umožní ukládat 
se zvukem texty nebo poznámky ke hře. 
Set Listy jsou perfektní pro živé hraní, ale jsou také 
vhodné pro organizaci zvuků obecně. Například 
můžete vytvořit Set List se všemi vašimi oblíbenými 
zvuky smyčců, včetně Programů i Kombinací. 

 
Set Listy a sloty 

 

Set List má 128 slotů a každý z nich můžete přiřadit 
k libovolnému Programu, Kombinaci nebo k Songu. 
Je zobrazeno 4, 8 nebo 16 slotů najednou, a to v 
podobě velkých tlačítek na obrazovce. Můžete mít v 
paměti až 128 Set Listů najednou. Jedním z 
přiblížení Set Listu je, že jde o “banku” slotů. 
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Set Listy 
 

 

 

Výběr a hraní zvuky 
 

Stránka Set List Play 
 

 
 

Název Set Listu 

 
Název Slotu 

 
Popisky Slotu  

Komentář Aria 
 

 
 
 

Zvolený Slot 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tlačítko 
Previous 

 
 

Tlačítko Next 

 

 

 

Výběr Set Listu 
 

Dlouhé jméno na obrazovce Set List je jméno 
aktuálního slotu, takže snadno zjistíte zvuk, kterým 
hrajete. Jméno Set List je malými znaky nahoře v 
levém rohu obrazovky. 

 

Volba pomocí tlačítek na předním panelu 
Set Listy můžete zvolit pomocí tlačítek na předním 
panelu, aniž byste se dotkli obrazovky. Provedete to 
takto: 
1. Stiskem tlačítka SET LIST vstoupíte do režimu 

Set List. 
2. Stisknutím záložky Play přejdete na stránku Set 

List P0: Play. 

Hlavní stránka Play udává tlačítka Slot, popisky k 
aktuálnímu Slotu a přehled EQ. 
3. Dotkněte se názvu Set Listu, čímž jej zvolíte. 

Název Set Listu se zvýrazní. 
4. Pomocí kontrolerů VALUE zvolte požadovaný 

Set List. 

Můžete provést cokoliv z následujícího: 

• Otočte číselníkem Value. 
• Stiskněte tlačítko Inc nebo Dec. 

• Pro určení čísla použijte numerickou klávesnici [0]–

[9] a stiskněte ENTER. 
Slider VALUE je určen k modulaci a posílá CC#18, 
když Slot obsahuje Program nebo Kombinaci. Jakmile 
máte zvolený Set List, můžete volit sloty v seznamu. 
Pro více informací, viz “Volba slotů” dole. 

 

 
Volba prostřednictvím dotykové obrazovky 
Můžete volit Set Listy také ze seznamu na obrazovce. 
1. Stiskněte tlačítko Set List (nalevo od jména Set 

Listu). 

Objeví se dialog Set List Select. 
2. Stiskněte jedno ze jmen v seznamu a zvolíte Set 

List. 

Zvolený Set List je zvýrazněn a klaviatura se ihned 
přepne na první slot Set Listu. 
3. Pokud chcete, několika tóny si poslechněte 

zvuk prvního slotu v Set Listu. 
4. Jakmile jste se zvoleným Set Listem spokojeni, 

stiskem tlačítka OK zavřete nabídku. 

Popř. se stiskem tlačítka Cancel vrátíte na předchozí 
zvolený Set List. 
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Výběr a hraní zvuky Volba Slotů 
 

 

 

Výběr slotu 
 

 

16/8/4 tlačítka 
 

Tato tlačítka v horní části displeje určují, kolik slotů 
uvidíte najednou. Menší počty slotů zanechají více 
prostoru pro zobrazení komentářů; větší počty umožní 
volit mezi více sloty přepínáním obrazovek. Tato 
nastavení můžete změnit kdykoliv, velmi jednoduše, a 
nastavení se ukládá do Set Listu. 

 
Výběr v aktuální skupině slotů 

 

Chcete-li zvolit jeden ze slotů, uvedených na displeji: 
1. Stiskněte vybrané tlačítko. 

Tlačítko se zvýrazní a dlouhé jméno/číslo slotu v horní 
části obrazovky se příslušně upraví. 
Pamatujte, že se oblast komentářů nad tlačítky slotů 
mění, jelikož udává obsah zvoleného slotu. V tomto 
místě můžete zobrazit komentáře nad sloty, nebo 
celou obrazovku vyhradit pro zobrazení komentářů; 
více informací, viz “Použití Comment Padů” na str. 
122. 

 
Výběr mimo aktuální skupinu slotů 

 

Chcete-li zvolit jeden ze slotů, které nejsou uvedeny na 
displeji: 
1. Tlačítky Next a Previous v dolní části obrazovky 

procházíte skupiny po 16. 

Štítky následujícího/předchozího se budou měnit podle 
aktuální skupiny slotů, a počtu slotů, které vidíte. Např. 
pokud vidíte 16 slotů a aktuální skupina je 0-15, 
zobrazí se tlačítka 112-127, popř. 16-31. 
Při procházení se aktuální volba nemění, dokud 
nestisknete jedno z tlačítek slotů. 
2. Když se objeví požadovaná skupina slotů, 

stiskněte tlačítko požadovaného Slotu. 

Tlačítko se zvýrazní a dlouhé jméno/číslo slotu v horní 
části obrazovky se příslušně upraví. 

 
Volba pomocí ovladačů zadání dat 

 

Kromě použití tlačítek dotykové obrazovky můžete 
zvolit Set List a Sloty také pomocí standardních 
ovladačů zadání dat, včetně numerické klávesnice, 
otočného enkodéru a Inc/Dec. 
Slider VALUE je určen k modulaci a posílá CC#18, 
když Slot obsahuje Program nebo Kombinaci. 

 
Návrat k aktuální skupině slotů 

 

Jestliže jste se dostali pryč z aktuální skupiny slotů, 
můžete se snadno vrátit: 

 

 
 
• Poklepejte na název aktuální položky v horní 

části obrazovky (např. “SGX-1/PRG I-A000 
KRONOS German Grand”). 

Displej se změní a bude ukazovat skupinu obsahující 
aktuální volbu. 

 
 

Procházení Slotů popořadě 
 

Kromě volby Slotů pomocí tlačítek na obrazovce 
můžete použít Inc/Dec nebo nožní spínač, přiřazený k 
funkcím Program Up nebo Program Down, k 
procházení Sloty popořadě, jeden za druhým. 
 

Volba pomocí Inc/Dec 
1. Poklepejte na jedno z tlačítek Slot na 

obrazovce. 

Jakmile je Slot zvolen, můžete pomocí tlačítek Inc a 
Dec procházet seznamem zvuků. 
Jste-li na posledním slotu na aktuální stránce, můžete 
stisknutím Inc přeskočit na první slot další skupiny. 
 

Nožní spínač Program Up/Down 
Nožní spínač Program Up (nebo Program Down) 
bude vždy procházet seznam, bez ohledu na to, zda 
má nebo nemá jedno z tlačítek zaměření UI. 
Přiřaditelný nožní spínač můžete přiřadit k funkci 
Program Up nebo Program Down na stránce 
Controllers v režimu Global. 
 

Přeskakování mezi Set Listy 
Pomocí Inc/Dec a Program Up/Down můžete 
přeskakovat mezi Set Listy. Například: 
1. Zvolte Slot 127 v Set Listu 5. 
2. Stiskněte Inc nebo nožní spínač Program Up. 

Bude zvolen Slot 0 Set Listu 6. 
Pokud jste editovali libovolný slot v Set Listu, objeví se 
dialog s upozorněním, abyste uložili změny, než 
budete pokračovat. Jinak bude editace ztracena, 
jakmile zvolíte nový Set List. Více informací najdete v 
“Uložení změn před výměnou Set Listu: dialog 
potvrzení” na str. 122. 

 
 

Volba Slotů a Set Listů pomocí MIDI 
 

MIDI In 
Zprávy Program Change na Global Channel zvolí Slot 
a zprávy Bank Select taktéž na Global Channel zvolí 
Set List. 
Pokud zvolíte slot přes MIDI, displej se změní a 
zobrazí odpovídající skupinu slotů. 
 

MIDI Out 
Volbou Slotu pošlete zprávy Program Change a Bank 
Select, viz výše. 
Když je zvoleno, Kombinace a Songy mohou přenášet 
jiné zprávy Program Change a Bank Select na jiné 
kanály, tak jako mohou v režimech Combination a 
Sequencer. 
 

Global P0 Bank Map 
Parametr Global P0 Bank Map (Korg, GM(2)) 

neovlivňuje přijímání nebo přenos zpráv Set List 
Program a Bank Select. 
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Set Listy 
 

 

 
 

Uložte změny před výměnou Set 
Listu: dialog potvrzení 

 

Pokud jste editovali Set List, a pak provedete něco 
jiného, co souvisí s volbou jiného Set Listu (včetně 
přímé změny Set Listu, nebo výměnou Set Listu 
změnou slotu), objeví se potvrzovací dotaz. Dialog 
nabízí možnost uložení nebo zrušení provedené 
editace. 

 

 
 

Uložení editace 
Chcete-li zachovat své nastavení: 

1. Tlačítkem [T] Text Edit zadejte jméno, dle 
potřeby. 

Pokud připojíte USB QWERTY klávesnici, můžete ji 
využít pro vkládání textu, namísto klávesnice na 
obrazovce. 
2. Zvolte místo, kam budete ukládat, 

parametrem To Set List. 
3. Stiskem tlačítka OK uložíte změny. 

Změny budou uloženy na zadané místo, a změna Set 
Listu bude pokračovat. 
 

Zrušení editace 
Nechcete-li nic ukládat, ale chcete pokračovat na 
nový Set List: 
1. Stiskněte tlačítko Discard Edits. 
 

Zrušení změn v Set Listu 
Pokud si chcete prohlédnout úpravy, a nechcete 
pokračovat na nový Set List: 
1. Stiskněte tlačítko Cancel. 

 
 

Použití Comment padu 
 

Comment Pad převede celou obrazovku na zobrazení 
textu v komentáři – vhodné pro zobrazení textů nebo 
dlouhých not, výjimečně velkým fontem. 
Zobrazení Comment Padu: 
1. Dotkněte se oblasti komentáře a přetáhněte. 

Když se dotknete plochy komentáře, objeví se 
šipka dolů, jako aktivní prvek. 

 

 
 

Chcete-li zavřít Comment Pad: 
1. Stiskněte velké X v pravém horním rohu okna, 

nebo tlačítko EXIT. 

Nastavení jasu textu: 
1. Použijte tři ikony jasu v levém horním rohu okna. 

Nastavení velikosti fontu: 
1. Použijte tlačítka XS/S/M/L/XL v dolní části okna. 

Toto nastavení zrcadlí parametr Font u slotu. 
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Editace Set Listu 
 

Stránka Set List Edit 

Editace Set Listů výběrem a změnou aranžmá zvuků 

 
Volba Banky & čísla 

 
 

Název Set Listu 

 
Název Slotu 

 
Typ zvuku 

 
Volba kategorie 

nebo Stopa 
kláves 

 
Parameter box 

 
 

Zvolený Slot 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tlačítko 
Previous 

 

 
 
 

Přehled 
 

U každého Slotu můžete: 
• Přiřadit libovolný Program, Kombinaci nebo Song 
• Pojmenovat Slot 
• Zadat textový popis (jako například text songu nebo 

poznámky ke hře), které se zobrazí, když zvolíte 
Slot, na hlavní obrazovce. 

 
• Upravit vzhled slotu, včetně barvy a velikosti fontu 

komentáře 
• Nastavit hlasitost, čas podržení, transpozici a stopu 

klaviatury (pro songy). 
Můžete také snadno znovu uspořádat Sloty pomocí 
tlačítek Cut, Copy, Paste a Insert. 

 
 

Výběr a přeskupení zvuků 
 
 

Výběr zvuku pro slot 
 

1. Běžte na stránku Set List Edit. 
2. Zvolte Slot, který chcete editovat. 

Všimněte si parametrů, které se objeví nad tlačítky 
Slot. Umožní vám nastavit aktuální Slot. 
3. Nahoře vlevo v boxu parametru, zvolte 

požadovaný typ: Program, Combination nebo 
Song. 

Každý slot může hrát buď programem, kombinací 
nebo přehrát song. Pokud změníte typ, automaticky se 
upraví parametry Bank & Number a Category, nebo 
Track. 
Category se objeví pro programy a kombinace; 
Keyboard Track se objeví pro songy. 
4. V menu Bank & Number nebo Category, zvolte 

požadovaný program, kombinaci nebo song. 

Více informací najdete v “Volba bankou a číslem” na 
str. 32, “Volba Kategorií” na str. 33 a “Song Select” na 
str. 518. 
Stejný zvuk můžete použít i u více slotů stejného Set 
Listu. Oblíbený zvuk piana můžete mít i u několika 
songů. Můžete si vytvořit libovolný počet slotů, 
používajících pianový zvuk, s odlišnými jmény a 
komentářem. 
 

Nastavení MIDI stopy pro Songy 
U Songů můžete přiřadit lokální klávesy tak, aby 
přehrávaly kteroukoliv z 16 MIDI stop. Chcete-li, 
můžete mít stejný Song ve více Slotech, každý s jinou 
stopou. Můžete poté přepínat mezi Sloty, čímž budete 
měnit zvuk přiřazený klávesám, přičemž Song bude 
hrát dál. 
Tento parametr je aplikován pouze na Songy. Jestliže je 
aktuální Slot Program nebo Kombinace, neobjeví se. 
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Set Listy 
 

 

 
 

Přidání položek do Set Listu v jiných 
režimech 

 

Režimy Program, Combination a Sequencer mají 
každý příkaz v menu stránky P0: Add to Set List. 

Zjednodušuje procházení zvuků a jejich průběžné 
umístění do Set Listů. Provedete to takto: 
1. Volbou “Add To Set List“ se otevře dialogový 

box. 
2. Pomocí parametrů “Set List” a “Insert Slot” 

zvolte cíl pro Set List a Slot. 

Standardně jsou nastaveny na aktuální Set List a Slot. 
Pokud zvolíte něco jiného než aktuální Set List a Slot, 
tlačítko Revert To Current se aktivuje; stiskem 

tlačítka vrátíte parametry do aktuálního Set Listu a 
slotu. 
3. V textovém okně nastavte Slot Name dle 

potřeby. 

Název Programu, Kombinace nebo Songu je 
zkopírován do názvu Slotu standardně. 
4. Stiskem OK přidáte program, kombinaci, nebo 

song do Set Listu, nebo stiskem Cancel 
ukončíte operaci bez uložení změny. 

Když stisknete OK, aktuální program, kombinaci, nebo 
song je vložen do zvoleného slotu, se stejnou logikou 
jako příkazem Insert na stránce Set List Edit. 
Jestliže je přidán song, aktuální stopa Keyboard je 
zkopírována do parametru Keyboard Track slotu. 

 
Nové uspořádání Slotů 

 

Tlačítka Cut, Copy, Paste a Insert zjednodušují 
změnu aranžmá slotů, a tlačítko [---] (nástroj pro 
výběr více slotů) umožňuje zvolit dva a více slotů 
najednou. 

 

Použití tlačítka [---] pro výběr více slotů 
Chcete-li zvolit několik slotů tlačítkem [---]: 
1. Zvolte slot na jednom konci požadovaného 

rozsahu slotů (jako první nebo poslední). 
2. Stiskněte tlačítko [---]. 

Všimněte si, že zvolený slot má nyní odlišnou, 
zvýrazněnou barvu. 
3. Zvolte slot na opačném konci požadovaného 

rozmezí. 

Jakmile zvolíte požadovaný rozsah, ovládáte sloty 
pomocí tlačítek Cut/Copy/Paste/Insert, dle popisu níže. 
Zvolený rozsah rovněž využívají dialogové boxy Color 
a Font, takže můžete editovat i více slotů najednou. 
 

Kopírování Slotu na jiné místo 
Chcete-li zkopírovat jeden Slot do jiného (například, 
jestliže máte zvuk, který byste rádi použili ve více 
Slotech): 
1. Zvolte Slot, který chcete kopírovat. 
2. Stiskněte tlačítko Copy. 
3. Zvolte Slot, který chcete nahradit. 
4. Stiskněte tlačítko Paste. 

Zvolený Slot bude nahrazen tím kopírovaným. 
 

Umístění Slotu do středu Set Listu 
Můžete také umístit kopírované sloty do středu Set 
Listu, zatímco ponecháte zbytek seznamu nedotčený. 
Provedete to takto: 
1. Zvolte sloty, které chcete kopírovat. 
2. Stiskněte tlačítko Copy. 
3. Zvolte Slot, který chcete určit jako bod umístění. 

Zkopírovaný slot bude umístěn před zvolený slot a 
zbytek Set Listu se posune, aby poskytl prostor slotu. 
4. Stiskněte tlačítko Insert. 
 

Odstranění slotu ze Set Listu 
Můžete odstranit slot ze středu Set Listu a ponechat 
zbytek seznamu nedotčený. Provedete to takto: 
1. Zvolte slot, který chcete odstranit. 
2. Stiskněte tlačítko Cut. 

Tím odstraníte slot ze seznamu a posunete zbytek 
seznamu tak, aby se zaplnilo uvolněné místo. 
Pokud chcete, můžete vložit (Paste nebo Insert) slot, 
který byl odstraněn pomocí Cut, podobně jako při 
operaci Copy, kterou jsme popsali výše. 

 
 

Podrobná editace Set Listu 
 
 

Pojmenování Slotu 
 

Slot můžete pojmenovat bez ohledu na jméno 
programu, kombinace, nebo songu, který obsahuje. 
Například, jestliže vytváříte Set List pro živé hraní, 
můžete pojmenovat sloty podle sekce hudby, ve které 
jsou použity, jako například “Montana Intro”. 
Provedete to takto: 
1. Stiskem “T” zobrazíte dialog editace textu. 
2. Zadejte název dle libosti a poté stiskněte OK. 

Názvy slotů mohou mít až 24 znaků. 

 
Controlling Slot volume (ovládání 
hlasitosti Slotu) 

 

Hlasitost můžete ovládat zvlášť pro každý Slot. 
Například, můžete chtít nastavit hlasitost mírnější pro 
Slot, který přehrává doprovodný part a silnější pro 
Slot se sólovým, hlavním zvukem. Provedete to takto: 

1. Nastavte parametr Volume - hlasitost. 

Mějte na paměti, že uložené nastavení Master Volume 
Programu, Kombinace nebo Songu Slotu je také 
aplikováno. Toto můžete editovat z ovládacího panelu 
(Control Surface), chcete-li. Viz obrázek dole, kde 
najdete detaily o tom, jak se hlasitost Set Listu chová 
ve spojení s ostatními ovladači hlasitosti. 
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Editace Set Listů Detailní editace Set Listu 
 

 

 
Set List Slot Volume  Dialogový box pro komentář editace má prá 

přidaných vlastností, v porovnání se standardním 
textovým editorem: 
• Text se zobrazuje dle zvoleného fontu Slotu. 
• Text zvýrazníte tažením přes něj. 
• Tlačítkem LF vložíte ukončení řádku (tzv. “enter”). 
• Pracuje se s několika dočasnými paměťmi pro 

vyříznutý/ zkopírovaný text; podrobnosti viz níže. 
Pokud připojíte USB QWERTY klávesnici, můžete ji 
využít pro vkládání textu, namísto klávesnice na 
obrazovce. Více informací viz “Přejmenování a úpravy 
textu” na str. 193. 
2. Zadejte popis dle libosti a poté stiskněte OK. 

Transpozice jednotlivých slotů 
 

Transpozici můžete provést pro každý slot zvlášť. 
Např. když potřebujete provést transpozici songu 
dolů o pár půlkroků, kvůli zpěvákovi. Provedete to 
takto: 
1. Nastavte parametr Transpose. 

Zde nastavíte transpozici pro aktuální slot, v 
půltónech. 

 

Bicí nejsou funkcí Slot Transpose ovlivněny 
Transpozice slotu je uzpůsobena tak, aby obecně 
neovlivnila netónové bicí zvuky, jestliže jsou hrány na 
klaviaturu. 
Pokud Slot obsahuje program, jeho Drum Track 
program není funkcí Transpose ovlivněn. 

Můžete si přečíst celý popisek, dokonce i s více 
řádky, na stránce Set List Play. 
 

Násobný clipboard v Comment editoru 
Po kopírování nebo ořezání textu v editoru Comment, 
stiskem tlačítka Clipboard zobrazíte aktuální obsah 
dočasných pamětí. Každá z nich je dána tlačítkem se 
zkratkou textu, který obsahuje. Můžete tak pracovat s 
10 pamětmi najednou. Jakmile zkopírujete jedenáctou 
sekci textu, zruší se obsah nejstarší paměti. Stiskem 
tlačítka vložíte text do komentáře. (Nezávislé tlačítko 
Paste vždy vloží obsah poslední paměti). Chcete-li 
odstranit obsah dočasné paměti, zadejte u ní značku 
Remove a pak stiskněte tlačítko Remove. 

Podobně, jestliže Slot obsahuje kombinaci nebo 
song, bicí, hrané stopou Drum Track, nebo 
generované jako součást rytmiky KARMA, jsou 
vyloučeny z transpozice. Chcete-li toho dosáhnout, 
timbrály ani stopy nebudou ovlivněny funkcí 
Transpose, pokud platí současně následující: 
• MIDI kanál není stejný jako Global kanál (pro 

kombinace) nebo zvolená Keyboard stopa (pro 
songy), a dále… 

• Kategorie programu je “Drums”, s výjimkou 
podkategorie “Pitched” (použité např. pro Timpani) 

 
Zadávání popisků 

 

Každý Slot může mít popis až o 512 znacích, což 
může být text, poznámky ke hře, atd. Chcete-li 
editovat komentáře: 
1. Stisknutím tlačítka Edit Comment vyvoláte 

dialogový box Text Edit. 

Nastavení barvy slotu 
 

Každému slotu můžete přiřadit jednu ze 16 odlišných 
barev, což zjednodušuje jejich rychlé rozpoznání. 
Rovněž můžete aplikovat barvu na celou množinu 
slotů najednou. Provedete to takto: 
1. Stisknutím tlačítka Color vyvoláte dialogový 

box pro výběr barvy. 
2. Zvolte barvu slotu. 

Chcete-li, můžete také zvolit rozsah slotů, a aplikovat 
barvu na všechny vybrané najednou. 
3. Končíte-li editaci, stiskněte OK. 
 

Legacy Slot Style 
Pokud preferujete grafický vzhled Set Listu, před 
KRONOS software verzí 3.0, aktivujte volbu Legacy 
Slot Style v menu. Tím odstraníte tučný rámeček u 
zvoleného slotu (místo toho získá jasně oranžový 
okraj), a používá stejnou šedou barvu pro všechny 
ostatní sloty, a ignoruje nastavení Slot Color. 

 
 

Uložení editace 
 

Jestliže již máte hotový Set List, budete jistě chtít vaši 
práci uložit. Provedete to takto: 
1. Vyberte příkaz Write Set List z menu stránky v 

pravém horním rohu obrazovky. 

Tento příkaz v menu získáte také, když podržíte 
ENTER a stiskněte 0 na numerické klávesnici. 
Tím vyvoláte dialogový box, který umožňuje uložit 
Set List. Pokud chcete, můžete také zvolit nové 
umístění nebo změnit název Set Listu. 
2. Stiskem “T” zobrazíte dialog editace textu. 

 

 
 
 
 
 

125 



 
 

 
 

Set Listy 
 

 

 
Můžete dát Set Listu popisný název pomocí 
klávesnice na obrazovce. 
3. Poté, co zadáte jméno, stiskněte OK. 

Okno pro úpravu textu zmizí a vrátíte se zpět na 
dialog Write. 
4. Pod “To” v dolní části dialogu stiskněte 

tlačítko vedle Set List a objeví se dialog 
cílového místa uložení. 

5. Vyberte místo pro uložení editovaného Set Listu. 
6. Poté, co zadáte umístění, stiskněte OK. 
7. Dalším stiskem OK spustíte nové uložení. 
8. Jste-li si jisti, že chcete zvolit toho umístění, 

stiskněte OK znovu. 

Hotovo! 

 Nevypínejte nástroj nejméně 10s po zápisu 
programu. Umožníte systému dokončit proces, 
který zahrnuje zálohování dat na interní disk. 

 
Editace Programu, Kombinace nebo 
Songu Slotu 

 

Když jste ve zkušebním režimu (Rehearsal) nebo 
provádíte zkoušku zvuku, může se stát, že budete 
potřebovat rychle editovat zvuk v Set Listu. 
Za tímto účelem můžete: 
• Přeskočit na stránky editace zvoleného 

Programu, Kombinace nebo Songu 
• Provést požadované editace 

• Uložit editace 
• Vrátit se na původní stránku Set Listu 
Provedete to takto: 
1. Zvolte požadovanou položku v Set Listu. 

Dále můžete z kterékoliv stránky Set Listu: 
2a.V menu zvolte příkaz Edit [Type]. 
Aktuální název příkazu bude buď Edit Program, 
Edit Combination, nebo Edit Song, záleží na 

zvoleném Slotu. 
nebo: 

2b.Podržte tlačítko ENTER na předním panelu a 
poklepejte na tlačítko Slotu. 

Režim se změní na Program, Combination nebo 
Sequence a systém zobrazí stránku P0 pro zvolenou 
položku. 
LEDka tlačítka režimu Program, Combination nebo 
Sequence bude blikat a LEDka Set Listu bude dál 
svítit, což značí, že editujete položku v Set Listu. 
Nastavení Set Listu, včetně EQ a hlasitosti, bude dál 
ovlivňovat zvuk. 
3. Editujte dle vaší libosti. 
4. Zapište vaše editace. 

Více informací najdete v “Uložení editací” na str. 46 
(pro Programy), “Uložení editací” na str. 74 (pro 
Kombinace) nebo “Uložení Songu” na str. 116. 
5. Stiskem tlačítka SET LIST se vrátíte k Set Listu. 

Režim Set List bude takový, jaký jste jej opustili, se 
stejným zvoleným Set Listem i slotem. 

 
 

Set Listy a ovládací panel 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

126 

 

Přehled 
 

Ovládací panel (Control Surface) je skupina knobů, 
tlačítek a sliderů nalevo od displeje. Můžete jej použít 
k ovládání mixování, KARMA funkce a externích 
zařízení, stejně jako k syntezátorové modulaci a k 
editaci. Je to velice obsáhlá a výkonná součást 
KRONOS; chcete-li detailnější pohled na to, co tento 
panel umí, viz “Rychlá editace pomocí knobů, sliderů a 
přepínačů” na str. 43. 
V této části manuálu se podíváme na unikátní způsob 
fungování ovládacího panelu v režimu Set List. 
Obecně, ovládací panel funguje velmi podobně pro 
Program, Kombinace i Songy. Nicméně, drobné 
rozdíly mezi nimi jsou, aby funkce odpovídaly jejich 
rozdílným možnostem. Například, Programy mají tři 
kanály mixu (pro dva oscilátory nebo EXi, plus Drum 
Track), zatímco Kombinace a Songy mají kanálů 
šestnáct. Stránka Control Surface Set Listu se změní 
tak, aby odpovídala aktuálnímu typu Slotu. 
Více informací o tom, jak funguje ovládání v různých 
režimech, viz: 
Programy: “Knoby, slidery a přepínače ovládacího 

panelu” na str. 37 a “Rychlá editace pomocí knobů, 
sliderů a přepínačů” na str. 43 
Kombinace: “Nastavení mixu” na str. 66, “Snadná 

editace KARMA” na str. 67 a “Editace Programů 
pomocí Tone Adjust” na str. 72 

Songy (režim Sequencer): “Ovládací panel v režimu 

Sequencer” na str. 80 
 

Většina editací ovládacího panelu se v Set 
Listu neuloží 
Důležité: Pouze nastavení Graphic EQ je uloženo se 

Set Listem. Veškeré další editace ovládacího panelu 
se Set Listem uloženy nejsou. Místo toho musí být 
uloženy s původním Programem, Kombinací nebo s 
původním Songem. Více detailů najdete v “Uložení 
editací ovládacího panelu” níže. 

 
 

Uložení editací ovládacího panelu 
 

Jakékoliv změny, které pomocí ovládací panelu 
provedete— editace úrovní mixu, například, nebo 
změny pozice knobů v reálném čase—jsou dočasné, 
pokud nejsou uloženy, tak jako v jiných režimech. 
Každopádně, jestliže provedete změny, které si 
chcete zachovat, můžete vaše editace uložit do 
Programů nebo Kombinací přímo z režimu Set List. 
Provedete to takto: 
1. Editujte pomocí ovládacího panelu. 
2. V nabídce stránky zvolte příkaz “Update Program” 

nebo “Update Combination”. 

Aktuální název bude záviset na tom, zda je aktuální Slot 
Program nebo Kombinace. 



 
 

 
 

Editace Set Listů Set Listy a ovládací panel 
 

 

 
Songy fungují trochu jinak, protože nemají příkaz Write 
(a musí být uloženy na disk). Veškeré editace, které v 
režimu Set List provedete, se aplikují přímo na Songy 
v paměti a můžete je uložit na disk dle vaší libosti. 

 
Použití nastavení Control Assign From 

 

Nastavení Control Assign určuje funkce, přiřazené k 
ovládacímu panelu (Control Surface), jako například 
mix, Tone Adjust, KARMA a knoby Real-Time atd. 
Control Assign From nastavuje, zda se Control 

Assign aplikuje na celý Set List a zůstane stejné bez 
ohledu na to, který Slot je zvolený, nebo se naopak 
změní podle uložené hodnoty Programu, Kombinace 
nebo Songu v aktuálním Slotu. 
Například, můžete chtít, aby ovládací panel zůstal 
přiřazen celou dobu k EQ Set Listu. V tomto případě 
nastavte Control Assign From na Set List. 

Nebo můžete chtít, aby aktualizace ovládacího panelu 
odpovídala aktuálnímu Programu, Kombinaci nebo 
Songu. Například, můžete chtít používat Tone Adjust 
pro lišty v Programu varhan a poté v dalším Slotu 
slidery k ovládání KARMA v Kombinaci. V tomto 
případě nastavte Control Assign From na Slot. 

 
Grafický EQ 

 

Set Listy mají další možnost Control Surface, která 
není dostupná v jiných režimech: EQ. Jde o 9-band 
grafický EQ, aplikovaný na zvuk za TFX2, který 
slučuje zvuk hlavních stereo výstupů (včetně 
analogových výstupů L/R, S/P DIF a USB). 
Tento EQ využijete k vyvážení akustického prostředí 
konkrétního klubu či jiné místnosti. Slidery jsou 
mapovány na devět pásem EQ, pro rychlé a intuitivní 
nastavení. 
Všechna pásma jsou špičkové, včetně vysokých a 
nízkých pásem. Pro každý Set List je jednotlivé 
nastavení grafického EQ, které je aplikováno na 
všechny Sloty v seznamu. 

 

 
 

Použití ovládacího panelu s grafickým EQ 
Poslední tlačítko v sekci Control Assign, TONE ADJ, 
má další možnost v režimu Set List; stisknutím tohoto 
tlačítka přepínáte ovládací panel (Control Surface) na 
Tone Adjust a EQ. 

Podobně jako tlačítka Timbre/Track a Audio je toto 
nastavení indikováno LEDkami napravo od tlačítka. 
Chcete-li nastavit ovládací panel tak, aby ovládal 
grafický ekvalizér (Graphic EQ), proveďte následující: 
1. Stiskněte tlačítko TONE ADJ/EQ a podržte je, 

dokud se nerozsvítí. 

Jestliže stisknete další tlačítko Control Assign a poté 
znovu TONE ADJ/EQ, vrátí se ovládací panel na 
naposledy zvolenou funkci pro dané tlačítko. 
Například, jestliže jste naposledy použili EQ, zvolí se 
EQ. 
Pro urychlení můžete poklepat na EQ grafiku na 
stránce Set List Play. To přeskočí na stránku Control 
Surface a nastaví Control Assign na EQ. 
 

Reset Controls 
Když jste na stránce EQ, RESET CONTROLS + 
TONE ADJ/EQ vrátí všechny parametry EQ, včetně 
Bypass, na hodnoty uložené v Set Listu. 
RESET CONTROLS + Slider vrátí pásmo slideru na 
uloženou hodnotu. 
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Set Listy 
 

 

 

Plynulé přechody zvuku 
 

 

 

Přehled 
 

Smooth Sound Transitions (SST) vám pomohou 
vyvarovat se nepříjemným nespojitostem při přepínání 
mezi Programy, Kombinacemi a Songy tím, že umožní 
předešlému zvuku a jeho efektům přirozeně doznít, i 
když už budete hrát nově zvolený zvuk. Můžete 
dokonce pokračovat v držení tónů se starým zvukem 
(na klávesách nebo pomocí sustain pedálu) a přitom 
už hrát zvuk nový. 
SST se aplikuje na všechny režimy—ne pouze Set 
List. Například, tóny a efekty zní dál, když měníte 
jednu Kombinaci na další v režimu Combination, nebo 
Program (v režimu Program) na Kombinaci (v režimu 
Combination). 
Jsou pouze dva parametry, které souvisí s SST: 
globální Hold Time a Hold Time pro každý Slot v Set 

Listu. "Pod pokličkou" se toho děje samozřejmě daleko 
víc. O některých detailech budete mluvit níže, ale 
pokud spěcháte, zde jsou hlavní věci, které 
potřebujete vědět: 

 
 
• SST funguje mezi dvěma zvuky naráz: mezi 

aktuálním zvukem a zvukem předcházejícím. 
Jestliže zvolíte nový zvuk, zatímco se dva starší 
zvuky stále překrývají, ten nejstarší z nich se 
zastaví a přestane znít. 

• SST vyžaduje, aby efekty pro starý i nový zvuk 
odpovídaly dostupnému napájení zpracování. Pro 
tovární zvuky by toto neměl být téměř nikdy 
problém. Je nepravděpodobné, aby efekty 
nevyhovovaly napětí, ale stane-li se tak, starší zvuk 
bude umlčen, včetně všech jeho tónů a efektů. 

• Parametry Hold Time ovládají, jak dlouho zní starý 

zvuk poté, co byly všechny jeho tóny uvolněny 
(klávesy puštěny). 

• KARMA a Drum Track se zastaví, když měníte 
zvuky. Jejich tóny budou doznívat přirozeně. 

 
 

Použití plynulých přechodů zvuku 
 
 

Použití Hold Time 
 

KRONOS má dva parametry Hold Time. Jak byl 

zmíněno výše, tyto parametry ovládají délku doznívání 
starého zvuku po uvolnění všech jeho tónu. 
Jeden z těchto parametrů je na stránce Global Basic a 
ovládá hold time pro všechno mimo Set List, včetně 
režimů Program, Combination a Sequencer. Ten 
druhý, v parametrech Set List Slotu, ovládá hold time 
pro každý jednotlivý Slot. Podívejme se na to, jak tento 
parametr funguje. 
1. Běžte na stránku Set List Edit. 
2. Zvolte Set List 127. 

Toto je ponecháno spuštěné pro vaše vlastní využití. 
3. Zvolte Slot 1 a nastavte jeho Program na U-E075 

CX3/MS20 Lead Split. 

Tento zvuk má dlouhý delay pokud se jedná o zvuk 
hlavní, což vám dobře předvede efekt Hold Time. 
4. Nastavte Hold Time pro Slot 1 na 10 sekund. 
5. Zatímco máte stále zvolený Slot 1, stiskněte 
tlačítko Copy. 
6. Zvolte Slot 3. 

Slot 2 ponecháme nastavený na standardní zvuk 
piána. 
7. Stiskněte tlačítko Paste. 

Slot 3 se stane kopií Slotu 1 se stejným nastavením 
Programu. 
8. Nastavte Hold Time pro Slot 3 na 0 sekund. 
9. Zahrajte krátkou frázi na hlavní syntezátorový 

zvuk na pravé straně klaviatury a poté na chvíli 
přestaňte a poslouchejte. 

Všimněte si, jak se delay opakuje dlouho a jak zvuk 
postupně doznívá. Hold Time neovlivňuje zvuk, pokud 

zůstáváte na stejném Slotu. 

10.Zahrajte frázi znovu a tentokrát okamžitě 
přepněte na Slot 2. 

V tuto chvíli zvuk zmizí velice rychle. Hold Time přijde 

do hry, když budete přepínat různé zvuky. Všimněte si, 
že je to Hold Time starého Slotu (Slot 3 v tomto 
případě), který určuje rychlost doznívání. 
Také mějte na paměti, že i když je Hold Time nastaveno 

na 0 sekund, pořád je to jemný dozvuk; poté, co čas 
Hold Time vyprší, pořád zbývá asi půl sekundy, než 

zvuk dozní do úplného ticha. 
11. Zvolte Slot 1. 
Nezapomeňte, že je Hold Time tohoto Slotu nastaveno 

na 10 sekund. 
12.Zahrajte frázi znovu a okamžitě přepněte na Slot 

2. 

Všimněte si, jak se delay opakuje dlouho. 
13.Krátce něco zahrajte na piáno zvuku Slotu 2 a 

poté přestaňte a poslouchejte. 

Všimněte si, jak delay ze Slotu 1 stále doznívá spolu se 
zvukem piána. 
Takže, proč byste vlastně chtěli toto měnit? Ačkoliv 
standardní nastavení 5 sekund funguje správně a 
přechody jsou plynulé, mohou nastat situace při živém 
hraní, kdy budete chtít, aby efekty a tóny doznívaly 
dlouho nebo naopak skončily okamžitě. Hold Time na 

každý Slot vám toto ovládání umožní. 
 

Hold Time začne poté, co jsou tóny uvolněny 
Hold Time se spustí pouze poté, co uvolníte všechny 

tóny hrané se starým zvukem. Pokračování z příkladu 
výše: 
1. Zvolte Slot 3. 
2. Zahrajte a podržte tón na hlavní syntezátorový 

zvuk na pravé straně klaviatury. 
3. Zatímco držíte tón, přepněte na Slot 2. 

Všimněte si, jak tón zní dál. 
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Plynulé přechodu zvuku Použití plynulých přechodů zvuku 
 

 

 
4. Po chvíli tón uvolněte. 
Poté uvolněte tón, spustí se Hold Time a zvuk 

rychle odezní. 
 

Globální Hold Time 
Globální parametr Hold Time je na stránce Global 

Basic. Jak je zmíněno výše, ovládá hold time pro 
všechno mimo Set List, včetně režimů Program, 
Combination a Sequencer. Standardní nastavení je 5 
sekund, což by mělo ve většině případů vyhovovat, ale 
to můžete změnit, pokud chcete. 

 
Zastavení znějících nebo držených 
tónů 

 

Někdy se může stát, že budete chtít zastavit znějící 
zvuky okamžitě - například, jestliže je zvuk nastaven, 
aby zněl nekonečně dlouho. Provedete to takto: 
1. Zvolte jiný zvuk, včetně libovolného Programu, 

Kombinace, Songu nebo Set List Slotu. 
2. Zvolte opět jiný zvuk. 

Například, v Set Listu se zvoleným Slotem 1 zvolte 
Slot 2 a poté se vraťte ke Slotu 1. Nebo, v Programu 
A000, stiskněte tlačítko COMBI na předním panelu 
(což zvolí Kombinaci) a poté stiskněte tlačítko PROG 

také na předním panelu (čímž opět zvolíte předešlý 
Program). U druhé změny budou všechny tóny držené 
z původního zvuku rychle ukončeny. 

 
Další detaily 

 

Kontrolery 
Většina kontrolerů (Joystick +/-Y, Aftertouch, real-time 
knoby, atd.) ovlivňuje pouze nový zvuk, ten starý 
nikoliv. 
Sustain, Sostenuto, Joystick X (pitch bend) a Note 
Gate budou dále ovlivňovat starý zvuk, stejně jako ten 
nový. Můžete použít MIDI Filtry Kombinace a Songu, 
čímž získáte další kontrolu nad těmito MIDI zprávami, 
pokud chcete. 

 

Efekty 
KRONOS má dva oddělené sety efektů, jako dva 
efektové racky. Jeden z těchto racků je používán 
aktuálním zvukem; ten druhý pak předešlým zvukem. 
Toto vám poskytne dvě sady efektů, které mohou 
fungovat společně; například, delay předešlého zvuku 
může znít dál, zatímco hrajete nový zvuk. 
Ovšem tyto sety efektů jsou pouze dva. Pokaždé, když 
zvolíte nový zvuk, tak bude ten starší z obou racků 
efektů umlčen a znovu konfigurován pro nový zvuk. 
Také je možné za účelem kombinovaných požadavků 
těchto dvou efektových racků překročit dostupné 
napětí na zpracování. Stane-li se toto, starý efektový 
rack bude okamžitě ztišen. 
Pozn.: Když je starý efektový rack ztišen, všechny 
tóny, které přehrával, budou ztišeny také. 

 

Omezení 
Když zvolíte nový zvuk, KARMA a šablony Drum Track 
předchozího zvuku se zastaví. Jakékoliv tóny, které 
jsou hrány prostřednictvím Drum Track nebo KARMA 
(včetně těch, které jsou generovány zónami Thru In a 
Thru Out funkce KARMA), jsou uvolněny a poté 
normálně dozní. 
Podobně se také zastaví arpeggiator PolysixEX, když 
změníte zvuk. 

Když editujete EXi Programy, pak změna modelu EXi 
aktuálního Programu ztiší jakékoliv znění předešlého 
zvuku. Mějte na paměti, že toto nastane pouze tehdy, 
když editujete Program, pouhá změna z jednoho 
Programu na druhý nestačí. 
Omezení zdroje mohou zamezit tomu, aby 
předcházející zvuk zněl až do ticha. Například: 
• Tóny mohou být useknuty. 
• Jestliže není dostatek napájení pro zpracování 

starých a nových efektů, aby mohly fungovat 
společně, pak budou staré efekty a staré zvuky 
umlčeny. 
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Samplování (Open Sampling System) 
 

 
 
 

Přehled samplování 
 

 

 

Samplování u KRONOS 
 

 

Přehled 
 

KRONOS může samplovat externí audio z 
analogových, S/P DIF nebo USB vstupů, na rozlišení 
48 kHz 16-bit (nebo 24-bit, když samplujete na disk), v 
mono nebo stereo. Můžete nahrávat samply na RAM 
nebo samplovat přímo na disk. 
Můžete také digitálně resamplovat kompletní zvuk 
Programu, Kombinace nebo Songu, který můžete 
přehrávat živě nebo po sekvencích, včetně libovolných 
efektů a událostí generovaných pomocí KARMA. 
Pomocí externího USB CD disku (není součástí balení) 
můžete také samplovat (nebo “ripovat”) přímo z audio 
CD v digitální podobě. 
Nakonec, můžete také zpracovávat vstupy přes IFX, 
MFX a TFX, nebo přes funkce syntézy EXi, jako 
například MS-20EX a MOD-7. 
Můžete kombinovat kterékoliv a všechny tyto funkce 
najednou. Například můžete samplovat živé hraní 
kytarového riffu z audio vstupů, které je zpracováno 
přes efekty KRONOS, zatímco posloucháte a 
ne/nahráváte frázi generovanou z KARMA. 
Jakmile je sample načten do RAM, můžete jej použít 
přímo v sadách bicích (Drum Kits) nebo jej převést do 
multisamplu a použít jej kdekoliv, kde používáte ROM 
multisamply, jako například HD-1 Programy nebo 
Wave sekvence. 

 

KSC soubory a User Sample banky 
KSC je zkratkou pro “Korg Sample Collection”. 
Soubory KSC obsahují současně samply i multisamply, 
a umožňují je načíst jako User Sample Banky. User 
Sample Banky můžete načítat buď do RAM, nebo 
využít virtuální paměť, stejně jako EXs. Mají však i jiné 
výhody. Více informací najdete ve “Vytvoření a 
přehrávání .KSC souborů” na str. 175. 

 
Samplování a RAM 

 

KRONOS (2014) je vybaven předinstalovanou pamětí 
3 GB RAM. Cca 1 GB této RAM paměti využívá 
operační systém a ROM sample data. Zbytek je 
sdílený mezi samply EXs, User Sample bankami a 
režimem Sampling. 
Tzn. že velikost aktuálně načtených EXs a User 
Sample bank se mění podle využití v režimu Sampling. 
Čím více je místa použito EXs samply, tím méně je k 
dispozici pro RAM samply. 
Využití Virtuální paměti pro EXs a User Sample banky 
obecně umožňuje načíst více samplů najednou, ale 
stejně může zabírat podstatnou část RAM. 
Pozn.: Chcete-li zjistit velikost dostupných RAM 
samplů, viz “0–1f: Free Sample Memory/Locations” na 
str. 686 Parameter Guide. 
Množství času samplování závisí na hodnotě volné 
RAM, jak vidíte níže: 

 
 

 
Volná RAM a přibližné doby samplování 

 

 

Volná 
RAM 

Přibližná doba samplování (min:sek) 

Mono Stereo 
16 MB 2:54 1:27 

64 MB 11:39 5:49 

128 MB 23:18 11:39 

256 MB 46:36 23:18 

512 MB 93:12 46:36 

 
 

Samplování na disk 
 

Můžete přímo samplovat na disk (včetně interního 
disku a USB úložného zařízení) a vytvořit tak WAVE 
soubor. Toto vám umožní nahrát až 80 minut souvisle, 
buď v mono nebo stereo (mono: přibližně 440 MB, 
stereo: přibližně 879 MB). 
Pokud se vejdou do dostupné RAM, mohou být tyto 
WAVE soubory načteny do RAM a použity v bicích 
(Drum Kits), HD-1 Programech nebo Wave 
sekvencích. (Pamatujte, že po jejich načtení v režimu 
Sampling Mode, je budete muset znovu uložit; soubory 
WAVE nelze přímo použít do programů, apod.) 
WAVE soubory lze také použít v audio stopách 
sekvenceru nebo k vytvoření audio CD. Více informací 
najdete v “Audio nahrávání” na str. 95 a “Vytváření a 
přehrávání audio CD” na str. 206. 

 Nevypínejte nástroj nejméně 10s po samplování na 
disk. Poskytnete tím čas systému, dokončit proces. 

 

24-bitové samplování na disk 
Když samplujete na disk, můžete si vybrat mezi 16-
bitovým nebo 24-bitovým rozlišením. 16- a 24-bitové 
WAVE soubory lze oboje použít přímo na audio 
stopách režimu Sequencer. Když načtete RAM 
samply, 24-bitové WAVE soubory budou automaticky 
převedeny na 16-bitové rozlišení. 

 
 

Samplování v režimu Sampling 
 

V režimu Sampling můžete samplovat analogový zvuk 
z připojených mikrofonů nebo linkových vstupů nebo 
digitální audio ze S/P DIF nebo USB. Chcete-li, 
můžete také samplovat skrz efekty KRONOS. 
Můžete dokonce samplovat přímo z audio CD v 
externím USB CD-R/RW. 
Samply můžete zpracovat přes efekty a interně 
nasamplovat znovu (“resamplovat“). Můžete využít 
buď režim “Auto”, který automaticky aplikuje 
zpracování zadaným efektem na určený sample, nebo 
režim “Manual”, který umožňuje přehrát sample ručně 
s aplikovanými efekty a resamplovat svou hru. 
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Samplování (Open Sampling System) 
 

 

 
 

 

Režimy Program, Combination, 
Sequencer 

 

V režimech Program, Combination a Sequencer můžete 
resamplovat živé hraní včetně filtrů, efektů, KARMA a 
dokonce přehrávání sekvenceru. 
Můžete také samplovat externí audio zdroje, mixovat 
zvuky KRONOS s externím audiem a samplovat 
výsledek této kombinace, nebo dokonce monitorovat 
hraní KRONOS, zatímco budete samplovat pouze 
externí zdroj. 

 

In-Track samplování v režimu sekvenceru 
V režimu Sequencer můžete samplovat během hraní se 
Songem a automaticky vytvářet data tónu, která budou 
moci spouštět nové samply ve správný moment v 
Songu. Poté můžete s těmito samply manipulovat 
pomocí schopností syntézy HD-1, pro jeho jiné kreativní 
možnosti k HDR. Tomu říkáme “In-Track Sampling”. 
 

Vzorkovací frekvence a bitové 
rozlišení 

 

Jak vidíte na obrázku, při samplování se čte úroveň 
analogového signálu na pevném intervalu podle 
časové osy a ukládá úroveň do paměti digitální 
podobě. 
Dobu mezi těmito intervaly nazýváme “vzorkovací 
frekvencí”. 48 kHz (kilohertz) znamená, že toto 
samplování se provádí 48,000 x za sekundu a že 
interval je 1 (sekunda)/ 48,000 (x) = cca 0.00002083 
(sekundy) = cca 0.02083 ms (milisekundy). 
Čím vyšší je vzorkovací frekvence, tím blíže je vzorek 
původnímu analogovému signálu vzorku v paměti. 
Každá hodnota úrovně je načtena a konvertována na 
digitální data. Přesnost této doby je určena bitovým 
rozlišením. Tento proces konvertuje analogový signál 
s nekonečným rozlišením do digitálního signálu 
s konečným rozlišením. U 16-bitového rozlišení je 
každá úroveň indikována 65,536 kroky (šestnáctá 
mocnina dvou). 
Čím vyšší je bitová frekvence, tím blíže je vzorek 
původnímu analogovému signálu vzorku v paměti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samply a multisamply 

Samply 

Nahraná (samplovaná) data do interní paměti nebo 
natažená ze souboru, se nazývají sample neboli soubor 
samplu. Samply sestávají z aktuálních dat vzorku a 
parametrů, které určují, jak budou data přehrávána, 
např. Start, Loop Start a End Address. Samply lze využít 
v multisamplech a bicích sadách. 
Režim Sampling Mode podporuje maximálně 16.000 
samplů najednou. Samply v bankách EXs a User se 
nepočítají vzhledem k maximu. 
KRONOS sdílí jeden vzorek i pro více samplů. To vám 
umožňuje vytvářet vícenásobné samply s různými 
adresami přehrávání ze stejného vzorku, bez ztráty 
vnitřní paměti. Například, předpokládejme, že máte data 
vzorku, která nahrávají hlas říkající “One-Two-Three”. 
Tento jediný kousek dat vzorku může být sdílen třemi 
samply, přičemž přehrávání samplu A, který produkuje 
“One-Two-Three”, samplu B, který produkuje “One-Two” 
a samplu C, který produkuje “Two-Three”. Blíže viz 
“Copy” na str. 737 Parameter Guide. 
 

Multisamply 
• Multisamply rozloží jeden či více samplů přes celou 
klaviaturu. Např. velmi jednoduchý kytarový Multisample 
může mít až šest samplů–pro každou strunu jeden. 

 
Koncepční diagram Open Sampling Systému 
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Každý sample je obsažen v Indexu, který zahrnuje 
parametry rozsahu kláves, původní výšku samplu, 
ladění, úroveň a tak dále. Multisamply mohou mít až 
128 Indexů. 

 

Využití multisamplů 
Při samplování nástroje, který dává široký rozsah 
výšek, jako je piano, by nahrání jediného samplu 
a jeho aplikace (přehrávání) v celé šířce rozsahu 
výšky neznělo přirozeně. Využitím multisamplů 
můžete nahrát oddělené samply pro každý rozsah 
výšek a tyto samply přiřadit jejich příslušným 
výškovým rozsahům a tak předejít nepřirozenému 
zvuku při přehrávání. 
Všechny instrumentální zvuky v interních 
přednastavených samplech v KRONOS jsou 
sestaveny takto. Např. můžete nahrát jeden sample 
na oktávu a přiřadit každý z těchto samplů indexu 
(oblasti klaviatury). 
Přiřazením více samplů, jako jsou fráze samplů nebo 
rytmické smyčky multisamplu a jejich aranžmá na 
klaviatuře, můžete přehrát i více samplů současně. 
Každé klávese můžete přiřadit různé fráze. Popřípadě 
tyto samply můžete přiřadit v oktávových intervalech a 
přehrávat fráze variací na různých výškách. 
Režim Sampling Mode podporuje maximálně 4000 
Multisamplů. Multisamply v bankách EXs a User se 
nepočítají vzhledem k maximu. 
Multisamply můžete použít přímo v programech, nebo 
Wave sekvencích. Můžete je použít s KARMA, což 
může vyprodukovat zajímavé výsledky (například, 
použitím KARMA můžete automaticky přehrávat 
zvukové efekty nebo mluvené samply). 

Přehled vzorkování Vzorkování do KRONOS 
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Samplování (Open Sampling System) 
 

 

 

Příprava pro samplování 
 

 

Nastavení Audio 
 
 

Nastavení audio vstupů 
 

Stránka Audio Input 
Tato stránka je dostupná v režimech Program, 
Combination, Sequencer a Sampling a umožňuje vám 
nastavit hlasitost, pan, efektové sendy a sběrnice pro 
audio vstupy, včetně analogových vstupů 1 & 2, USB 
1 & 2 a S/P DIF L & R. Mimo režim Sampling je toto 
hlavní stránka pro nastavení, která se týkají 
samplování. 
Stránky, které obsahují nastavení Audio vstupu: 

 

Mode Strán
ka Samplování P0: Recording– Audio Input 

Kombinace P0: Play– Audio Input/Sampling 

Program P0: Play– Audio Input/Sampling 

Sequencer P0: Play/REC– Audio Input/Sampling 

Global P0: Basic Setup– Audio 

 

Použití ovládacího panelu s audio vstupy 
(Audio Inputs) 
Můžete použít ovládací panel k nastavení většiny 
parametrů mixu Audio Input, včetně Play/Mute, Solo, 
Pan, Level, a Sends 1 a 2. 

Více informací najdete v “Nastavení hlasitosti, Pan, EQ 
a FX sendů” na str. 43. 

 

Nastavení globálních audio vstupů 
Každý Program, Kombinace a Song může použít 
jedno globální nastavení mixu audio vstupu nebo mít 
své vlastní uživatelské nastavení. Režim Sampling 
má, na druhou stranu, své vlastní oddělené 
nastavení pro audio vstupy. 
Pro Programy, Kombinace a Songy máte na výběr, 
zda chcete nebo nechcete použít globální nastavení 
ovládané parametrem Use Global Setting. 
Když je Use Global Setting nastaveno na On, pak 

Program, Kombinace nebo Song používá globální 
nastavení. Toto je standardní nastavení a umožňuje 
vám volně měnit různé zvuky, aniž by to mělo vliv na 
audio výstupy. 

Také, jakékoliv editace stránky Audio Input ovlivní 
globální nastavení společně s Programy, 
Kombinacemi nebo Songy, které používají globální 
nastavení. 
Na druhou stranu, někdy se může hodit, že můžete 
uložit určité nastavení mixu s individuálním 
Programem, Kombinací nebo Songem a nastavit si 
speciálně sub-mix nebo efekty, které pracují na 
určitých vstupech. Například, můžete nastavit Program 
tak, aby používal mikrofonní vstup s vokodérem, jak je 
popsáno pod “Vocoder (Program mode)” na str. 863. 
V tomto případě nastavte Use Global Setting na 
Off a audio vstupy budou používat uživatelské 

nastavení Programu. 
 

Samplování může zcela obejít mix 
Když samplujete, pomocí parametru Source Bus 

zvolíte zdroj audia, který bude samplován. V závislosti 
na zvoleném Source Bus můžete nebo nemusíte 

použít mix Audio Input (audio vstup). Například, 
jestliže samplujete přes efekty KRONOS, budete 
muset použít mix Audio Input, abyste poslali 
požadovaný audio vstup do efektů. 
Nicméně, pokud chcete pouze přímo samplovat 
vstup, můžete zkrátka nastavit Source Bus na 

požadovaný vstup a je to hotové—aniž byste museli 
provádět jakákoliv nastavení v mixu Audio Input. 

 
 

Mix Audio Input 
 

Input 1 & 2, USB 1 & 2, S/P DIF L & R 
Input 1 & 2: Toto jsou analogové audio vstupy, buď 

pro mikrofony, nebo nebo linkové signály. Pro více 
informací viz “Analogové AUDIO VSTUPY” na str. 8. 
USB 1 & 2: Toto jsou USB audio vstupy pro 

samplování z připojeného počítače. 
S/P DIF L & R: Jedná se o S/P DIF vstupy, pro 

digitální audio zařízení, jako jsou nástroje, rekordéry, 
nebo efekty. KRONOS podporuje S/P DIF vstup a 
výstup na 48 kHz. 

 Když používáte S/P DIF, ujistěte se, že je System 
Clock správně nastaveno. Blíže viz “System Clock” 

na str. 756 v manuálu Parameter Guide. 
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Přípravy na samplování Nastavení zvuku 
 

 
Bus Select (IFX/Indiv). 
Toto nastavuje výstupní sběrnici pro externí audio 
vstupní signál. Můžete poslat audio přímo do fyzických 
výstupů nebo do insert efektů. 
L/R: Externí audio vstupní signál bude poslán do L/R 

sběrnice. Toto zvolte, jestliže chcete samplovat hraní 
samotného KRONOS spolu s jinými signály L/R 
sběrnice. Nastavte Source Bus na L/R. 
IFX1…12: Externí audio vstupní signál bude poslán do 

IFX1–12 sběrnice. Zvolte jedno z těchto nastavení, 
jestliže chcete aplikovat insert efekt při nahrávání. 
Nastavte Source Bus, tak abys odpovídalo Bus 
Select, které následuje insert efekt. 
1…4: Externí audio vstupní signál bude poslán do 
INDIVIDUAL 1...4 výstupů v mono. Pan se v tomto 

případě neaplikuje. 
1/2, 3/4: Externí audio vstupní signál bude poslán do 

zvoleného páru výstupů ve stereo se stereo pozicí 

ovládanou parametrem Pan. Nastavte Source Bus 

na odpovídající Indiv. vstup. 
Off: Externí audio signál nebude poslán do sběrnice. 

Jestliže chcete v režimu Sampling samplovat externí 
audio signál přímo, bez směrování přes sběrnici, 
přejděte na stránku P0: Recording– Audio Input a 
zvolte externí vstup, který chcete samplovat, (Audio 
Input 1–2, S/P DIF L–R, USB 1–2) jako Source Bus. 

 Dejte pozor na to, že jestliže změníte Bus Select 
(IFX/Indiv.) z Off na L/R nebo IFX, úroveň hlasitosti 

jacků AUDIO OUT L/MONO a R nebo ve 
sluchátkách může výrazně vzrůst. 

 

FX Ctrl Bus (FX Control Bus) 
FX Control Bus vám umožní vytvořit efektové 
“postranní řetězce”. Postranní řetězce vám umožní 
ovládat efekt pomocí jednoho audio signálu 
(postranního řetězce), zatímco efekt zpracovává 
zcela jiný audio signál. To je vhodné při použití s 
vokodéry, kompresory a limitery, bránami, atd. 
KRONOS disponuje dvěma skutečnými stereo FX 
Control sběrnicemi. Blíže viz “FX Control Buses” na str. 
862 Parameter Guide. 

 

REC Bus 
Vysílá externí audio vstupní signál na sběrnice REC(4 
mono kanály 1, 2, 3, 4). 
Sběrnice REC jsou vyhrazené interní sběrnice pro 
samplování nebo pro nahrávání audio stop v režimu 
Sequencer. 
Pokud chcete samplovat tyto sběrnice, nastavte 
Source Bus na sběrnici REC. 
V režimu Sampling můžete míchat několik audio 
vstupů do REC sběrnice pro samplování, nebo 
můžete míchat přímý zvuk audio vstupů se zvukem, 
který je zpracován insert efekty a samplovat výsledek 
této kombinace z REC sběrnice. 
V ostatních režimech (např. režim Program) můžete 
použít REC sběrnice k samplování pouze toho audio 
vstupu, který je přehráván společně s hraním KARMA, 
které je výstupem do L/R sběrnice. 
Off: Signál nebude vyslán do REC sběrnic. Standardní 

nastavení. 
1, 2, 3, 4: Externí audio vstupní signál bude vyslán na 

REC sběrnici v mono. Nastavení “Pan” je 

ignorováno. 
1/2, 3/4: Externí audio vstupní signál bude poslán ve 

stereo do určeného páru REC sběrnic. Nastavení 
Pan posílá signál ve stereo do sběrnic 1 a 2 nebo do 

sběrnic 3 a 4. 

Send1 (to MFX1), Send2 (to MFX2) 
Tyto nastavují úroveň, na které bude externí audio 
vstupní signál posílán do master efektů. 
Send1 (to MFX1): Pošle signál do master efektu 1. 
Send2 (to MFX2): Pošle signál do master efektu 2. 
Je-li Bus Select (IFX/Indiv.) je nastaveno na IFX1–

12, send úrovně do master efektů jsou posílány 
prostřednictvím post-IFX1–12 Send1 a Send2. 

 

PLAY/MUTE 
Toto indikuje, zda je externí audio signál výstupem ve 
stavu PLAY nebo MUTE. 
Toto můžete ovládat pomocí přepínačů MIX PLAY/ 
MUTE 1–6 na předním panelu. 

 

SOLO On/Off 
Indikuje stav SOLO každého vstupu externího audio 
signálu. Chcete-li toto změnit, můžete použít 
přepínače MIX SELECT 1–6. 
Zvuk bude výstupem pouze z těch kanálu, pro které je 
SOLO zapnuté (pozice On). Ostatní kanály budou 
umlčeny. Funkce Solo zahrnuje oscilátory generátoru 
tónu. 

 

Pan 
Toto určuje Pan (panorama) externího audio vstupního 
signálu. Jestliže máte na vstupu stereo audio zdroj, 
budete normálně nastavovat vstupy na L000 až R127. 

 

Level 
Určuje úroveň externího audio signálu, který bude 
vstupem. Běžná hodnota je 127. 
Pozn.: Stupnice nalevo od faderu Level udává úroveň 
signálu, hned za A/D konverzí, ale před knobem 
Level. Změna úrovně se však neprojeví na stupnici. 

 Audio signály z analogových vstupů jsou převedeny 
A/D konvertorem z analogových na digitální signály. 
Tento parametr nastavuje úroveň signál okamžitě 
poté, co byl převeden na digitální. Jestliže je zvuk 
zkreslený dokonce i tehdy, když je tato úroveň 
nastavená na velmi nízkou hodnotu, je možné, že je 
zvuk zkreslován ještě před A/D konvertorem. 
Budete muset nastavit přepínač volby gain 
MIC/LINE, knob LEVEL nebo výstupní úroveň 
externího audio zdroje. 

 Je-li Bus Select (IFX/Indiv.) nastaveno na Off, 

pak zvyšování Level přenese externí vstupní 

signál do audio systému KRONOS. Jakýkoliv šum 
nebo ruch ze vstupů (dokonce i když není žádný 
signál aktuálně přítomen) může být slyšet na 
výstupech KRONOS. 
Chcete-li tomuto předejít a nepoužíváte vstup, 
vypněte jeho Bus Select (IFX/Indiv.) nebo 
nastavte jeho Level na 0. REC Bus a FX Control 
Bus by měly být také vypnuty, jestliže je 

nepoužíváte. 

To samé platí pro parametr REC Source. Jestliže 

je REC Source nastaveno na vstup, daný vstup 

bude procházet skrz přímo do výstupů—dokonce 
tehdy, když je Bus Select vstupu nastaveno na Off, 
nebo je jeho Level na 0. 

Nakonec, ze stejného důvodu: jestliže 
nepoužíváte analogové vstupy, stáhněte knoby 
LEVEL na zadním panelu na minimum a nastavte 
přepínače MIC/LINE na LINE. 
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Samplování (Open Sampling System) 
 

 

 
 

Nastavení nahrávací úrovně 
 

Parametry Recording Level L a R nastavují úroveň 

signálu na konečný stav samplování. Chcete-li 
dosáhnout nejlepší kvality samplování, nastavte 
úroveň tak vysoko, jak je to možné, aniž by se objevilo 
varování stupnice úrovně “CLIP !”. 
Stiskněte přepínač SAMPLING REC, čímž vstoupíte 
do režimu standby pro nahrávání; stupnice úrovně 
budou ukazovat nahrávací úroveň signálu z linky 
sběrnice, kterou jste zvolili v Source Bus. Můžete také 

pomocí slideru nastavit úroveň signálu. Začněte se 
sliderem na 0.00 a nastavte úroveň tak vysoko, jak je 
to možné, aniž by indikátor přesáhl 0 dB. 
Standardní hodnota je 0,0 dB. 

 
Určení nahrávací metody (Recording 
Setup) 

 

Source Bus 
Parametr Source Bus ovládá, které audio bude 
zachyceno během samplování. 
L/R: L/R sběrnice následující TFX1 a 2 bude 

samplována. Audio signály poslané do L/R sběrnici a 
zvuky, které jsou přehrávané na KRONOS z kláves, 
nebo prostřednictvím MIDI IN a poslány do L/R 
sběrnice, budou samplovány. Normálně budete 
používat nastavení L/R. (Viz obrázek níže). 
REC1/2, REC3/4: Budou samplovány sběrnice REC1/2 

nebo REC3/4. REC sběrnice použijte, když chcete hrát 
na klávesy nebo přehrávat audio CD, zatímco 
samplujete pouze audio vstup. Můžete také míchat 
několik zdrojů audio vstupu do REC sběrnic, nebo 
míchat přímý zvuk audio vstupu se zvukem, který je 
zpracován insert efektem a smíchat je do REC sběrnic 
za účelem samplování. 
Jestliže zvolíte REC1/2, pak je REC sběrnice 1 
vstupem do L kanálu a REC sběrnice 2 vstupem do R 
kanálu. Jestliže zvolíte REC3/4, pak je REC sběrnice 3 
vstupem do L kanálu a REC sběrnice 4 vstupem do R 
kanálu. 
Audio Input 1/2, S/P DIF L/R, USB 1/2: Zvolte tato 

nastavení, jestliže chcete samplovat přímo z 
analogových, S/P DIF nebo USB vstupů. Vstup bude 
samplován přímo, aniž by byl veden skrz L/R sběrnici, 
REC sběrnice nebo Individual sběrnice. Vstupy budou 
zapojeny přímo, bez ohledu na nastavení Audio Input 
pro Bus Select (IFX/Indiv), Pan a Level. 

Jestliže zvolíte Audio Input 1/2, pak je AUDIO INPUT 1 
vstupem do levého kanálu a AUDIO INPUT 2 vstupem 
do kanálu pravého. 

Indiv.1/2 and 3/4: Budou samplovány sběrnice 

Indiv.1/2–Indiv.3/4. Zvolte tato nastavení, jestliže 
chcete samplovat pouze audio vstupy, zatímco 
monitorujete L/R výstupy, podobně jako když 
používáte REC sběrnice. 
Jestliže zvolíte Indiv.1/2, pak bude Indiv. sběrnice 1 
vstupem do L kanálu a Indiv. sběrnice 2 vstupem do R 
kanálu. Podobně je to u Indiv.3/4, sběrnice jsou 
vstupem do kanálů L a R. 
 

Source Direct Solo 
Jestliže toto není zaškrtnuto, pak L/R (post-TFX) signál 
a signál linky sběrnice, který je určen pro Source Bus, 

bude výstupem z L/R jacků a z jacku sluchátek, podle 

nastavení Audio Input Bus Select (IFX/Indiv.) a post-

IFX Bus Sel. nastavení. 

Normálně toto ponecháte nezaškrtnuté, takže 
Source Bus a “L/R” budou oboje slyšet. Jestliže 

chcete monitorovat pouze zvuk, který je nahráván, 
zaškrtněte tuto možnost. Pouze signál linky sběrnice, 
který je určen pro Source Bus, bude výstupem z jacků 

L/R a z jacku sluchátek. 
Pozn.: Jestliže je Source Bus na L/R, pak je toto 

nastavení ignorováno a L/R (post-TFX) signál bude 
vždy výstupem z L/R jacků a z jacku sluchátek. 
 

Trigger 
Tím zvolíte, jak bude spuštěno samplování. 
Triggery, které můžete zvolit, závisí na režimu. 
V režimech Program a Combination můžete zvolit buď 
Sampling START SW, nebo Note On. 
V režimu Sampling můžete zvolit jedno z výše 
uvedených, plus Threshold. 
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Přípravy na samplování Nastavení zvuku 
 

 
 
 

 
Vstup 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavení samplování 

 
Recording Level  

(úroveň nahrávání) [dB] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metronome Setup 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V režimu Sequencer můžete zvolit jedno z výše 
uvedených, plus Sequencer START SW. 
Jelikož jsou pro různé situace vhodné jiné režimy 
spouštění, prohlédněte si příklady samplování, které 
najdete dále v této kapitole. 
Sampling START SW: Po stisku SAMPLING REC 

vstoupíte do režimu standby pro samplování a 
samplování se spustí, jakmile stisknete SAMPLING 
START/STOP. 
Note On: Stiskem přepínače SAMPLING REC 

a potom SAMPLING START/STOP vstoupíte do 
režimu standby pro samplování. Samplování se spustí, 
jakmile zahrajete na klávesy. 
Threshold: Samplování se spustí automaticky, 

když vstupní úroveň přesáhne určenou hodnotu 
Level. 
Sequencer START SW: Stiskem přepínače 

SAMPLING REC a potom SAMPLING START/STOP 
vstoupíte do režimu standby pro samplování. Poté 
stiskněte SEQUENCER START/STOP a spustíte 
samplování. Použijte, když chcete resamplovat 
přehrávání songu. 
Chcete-li zastavit samplování, stiskněte tlačítko 
SEQUENCER START/STOP znovu. Samplování 
také skončí, jestliže budete dál samplovat až do 
chvíle, která je určena jako “Sample Time”. 

 
 

Nastavení pro nahrávaný sampl 
(REC Sample Setup/Sampling Setup) 

 

Dále si určíme místo, kam budou data samplována, 
zvolíme mono nebo stereo samplován a zadáme čas 
samplování. 
V režimu Sampling se tato nastavení provádí v REC 
Sample Setup. V režimech Combination, Program a 
Sequencer se nastavení provádí v Sampling Setup. 
Tato nastavení aplikujte v každém odpovídajícím 
režimu. 

Stránka Recording Setup v každém režimu 
 

Mode Strán
ka Samplování Sampling P0– Recording 

Kombinace Combination P0– Audio Input/Sampling 

Program Program P0– Audio Input/Sampling 

Sequencer Sequencer P0– Audio Input/Sampling 

 

Režim Sampling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Save to: 
 

Mode 
 

Sample Time 

 

 
Free Sample 
Memory / Free 
Number 
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Samplování (Open Sampling System) 
 

 

 
Režim Program 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Save to:  
 

Mode 
 

Sample Time 

 
 

 
Save to: 
Určuje umístění, kam budou během samplování data 
zapsána. 
RAM: Sampl bude zapsán do RAM paměti. 

Samply zapsané do RAM paměti je možné v 
režimu Sampling okamžitě slyšet. 
Disk: Zvuk bude nahraný na disk jako soubor WAVE. 

Pro záznam si můžete vybrat disk, adresář a jméno 
souboru, příkazem menu Select Directory/File for 
Sample to Disk. 

 

 
Drive Select  Done  Open      Up  Play 

 

Pomocí Drive Select vyberte požadovaný disk, což 

může být interní disk nebo USB paměť. Pak, pomocí 
tlačítek Open nebo Up určete úroveň požadované 
složky, a parametrem Name v horní části okna zadejte 
jméno souboru samplu. Stisknutím tlačítka Done 

potvrdíte nastavení, která jste provedli. 
Dokud je tento dialog otevřený, můžete si také 
poslechnout zvolený soubor WAVE, stiskem tlačítka 
Play na obrazovce, nebo přepínače SAMPLING 
START/STOP na čelním panelu. Chcete-li přehrávání 
zastavit, stiskněte buď znovu SAMPLING 
START/STOP, nebo na obrazovce tlačítko Stop. 

Mode 
Určuje kanál(y), který chcete samplovat a určí také to, 
zda bude vytvořen mono nebo stereo sample. Kanály 
L a R sběrnice, určené prostřednictvím Source Bus, 

budou samplovány. 
L-Mono: Kanál L sběrnice, určené prostřednictvím 
Source Bus, bude samplován v mono. 
R-Mono: Kanál R sběrnice, určené prostřednictvím 
Source Bus, bude samplován v mono. 
Stereo: Kanály L a R sběrnice, určené prostřednictvím 
Source Bus, budou samplovány ve stereo. Toto 

vytvoří stereo multisample a samply. 
 

Sample Time 
Určuje časový rozsah, který chcete samplovat. Toto 
lze nastavit v krocích po 0.001 sekundy. Jestliže 
nahráváte sample v této podmínce 
([REC]→[START]→[STOP]), změna v čase se 
zobrazí automaticky. 
Jestliže je Save to nastaveno na DISK, pak je 
maximální hodnota vypočítána z množství zbývajícího 
místa na disku, které je určeno prostřednictvím Select 

Directory/File for Sample to Disk. Maximální doba 

samplu 80 minut. 
Když samplujete na disk, bitové rozlišení může také 
ovlivnit maximální dobu samplování. 24-bitová data 
využívají o 50% více místa, než data 16-bitová. 
 

Auto +12 dB On 
Obecně by měla být Recording Level nastavena na 0 

(dB). Více viz “Nastavení nahrávací úrovně” na str. 136. 
Aby se udržela výška a čistota zvuku, KRONOS 
obvykle přehrává samply o 12 dB jemněji, než je 
originální hlasitost (jestliže je +12 dB vypnuté). Toto je 

vhodné pro zvuky, které budou přehrávány polyfonním 
způsobem, jako například samply akustických 
nástrojů. 
V případě smyček bicích a podobného materiálu 
můžete, na druhou stranu, chtít přehrávat data na 
stejné úrovni jako je ta, na které byla samplována. V 
tom případě zapněte parametr +12 dB (na stránce 

Sampling P2– Loop Edit). 
Jestliže samplujete se zaškrtnutým nastavením 
Auto +12 dB On, pak se automaticky zapne i +12 dB 

a nahraný sample se bude přehrávat na stejné úrovni, 
na jaké byl samplován. 
 

Samplování na disk (bitová hloubka) 

Když je Save To nastaveno na DISK, můžete si 

zvolit, zda budete nahrávat na rozlišení 16 bitů nebo 
24 bitů. 
Když je Save To nastaveno na RAM, rozlišení je 

pevně na 16 bitech. 
 

Optimalizace RAM paměti 
Optimalizace znovu jakoukoliv nevyužitou paměť tak, 
že veškerou zbývající paměť lze použít, což může 
zvýšit množství dostupné RAM paměti pro 
samplování. Tato optimalizace může být provedena 
manuálně nebo automaticky. 
Automatická optimalizace se povoluje přes parametr 
Auto Optimize RAM na stránce P0 režimu Global: 

Basic Setup. Když je tato možnost zapnuta, RAM 
bude automaticky optimalizována, když skončí 
samplování. 
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Tato možnost udrží nejvíce RAM volné pro 
samplování. Nicméně, tento proces vyžaduje určitý 
čas, takže se zvuk na chvíli zastaví poté, co skončí 
samplování. Také se zastaví přehrávání, jestliže hraje 
song v režimu Sequencer. 
Z tohoto důvodu, jestliže přehráváte song nebo 
nahráváte více samplů najednou, je pravděpodobně 
lepší nechat funkci Auto Optimize RAM vypnutou. 

Jakmile máte hotové samplování, nebo pokud si 
všimnete, že množství dostupné RAM paměti ubývá, 
použijte příkaz Optimize RAM z menu, čímž 

provedete optimalizaci manuálně. Tento příkaz 
můžete nalézt v nabídkách stránek Sampling režimů 
Program, Combination a Sequencer, stejně tak jako 
na stránkách P0 v režimu Sampling. 
Můžete zkontrolovat zbývající paměť v režimu 
Sampling na stránce P0: Recording, pod Free Sample 
Memory/Locations (volná samplovací 
paměť/umístění). Více informací viz “0–1f: Free 
Sample Memory/Locations” na str. 686 Parameter 
Guide. 

 

Použití Metronomu 
Metronom může být užitečný, když chcete přehrávat 
Program nebo Kombinaci v určitém tempu a 
samplovat vaši hru. 
Můžete nastavit metronom v Metronome Setup, v 

Programu nebo Kombinaci na stránce P0: Play– Audio 
Input/Sampling Možná vám bude vyhovovat, když 
nastavíte Bus (OUTPUT) Select na jeden z Indiv. 1–4 

výstupů, zapojit jacky (INDIVIDUAL) 1–4 do mixu a 
monitorovat metronom přes váš mix. 

 

Automaticky nastaveno pro 
požadovanou metodu samplování 
(Auto Sampling Setup) 
V každém režimu provádí Auto Sampling Setup 
automaticky příslušná nastavení parametrů, které se 
týkají samplování. Například to můžete použít v 
režimu Program na nutná nastavení resamplingu 
vašeho hraní na programu, nebo na nastavení 
samplování pouze externího audio zdroje, zatímco 
monitorujete vaše hraní na programu. Nicméně tato 
automatická nastavení počítají s typickými situacemi, 
takže budete muset provést nastavení parametrů tak, 
aby odpovídaly vaší situaci. 
Tato funkce je dostupná na následujících stránkách: 

Přípravy na samplování Nastavení zvuku 

 

Mode Strán
ka Samplování Sampling P0: Nahrávání 

Kombinace Combination P0: Play– Audio Input/Sampling 

Program Program P0: Play– Audio Input/Sampling 

 

Sequencer 
Sequencer P0: Play/REC– Preference, Audio 
Input/Sampling 
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Samplování a editace v režimu Sampling 
 

V tomto režimu lze nahrávat samply a editovat data 
samplů, která jste nasamplovali nebo natáhli z media 
(včetně formátů WAVE a AIFF). Můžete také přiřadit 
editované samply indexům (zónám) a vytvořit 
multisample. 
Struktura stránek režimu Samplingu 

 

Strán
ka 

Vysvětlení 
 

 
P0: Nahrávání 

• Samplování a resamplování 
• Různá nastavení pro samplování 
• Nastavení audio vstupu 
• Editace pomocí ovládacího panelu 

P1: Sample Edit • Editace vzorku samplování 

 

 
P2: Loop Edit 

• Nastavení parametru přehrávání samplu 
• Nastavení začátku, začátku smyčky a 
koncové adresy 
• Za/vypnutí přehrávání smyčky a 
obráceného přehrávání 
• Editační operace, jako například Time Slice 

(časové dělení) a Time Stretch (časové 
roztažení) 

P3: Multisample 
Edit 

• Přiřazení samplů k multisamplům a určení 
zóny a původní tóniny 

P4: EQ/ 
Controller 

• Nastavení EQ pro přehrávání multisamplu 
• Přiřazení funkcí kontrolerům 

 

P5: Audio CD 
• Přehrávání audio CD 
• Ripování audio CD 

P6: --- 
P7: --- 

 
P8: Insert Effect 

• Volí a edituje insert efekty, nastavuje send 
úrovně na master efekty a určuje 
směrování do výstupů 

P9: Master, 
Total Effects 

• Volí a edituje master send efekty a total 
efekty 

 

Blíže o tom, jak vstoupit do režimu a na stránku, viz 
“Základní operace” na str. 17. 
Samplování můžete provádět na každé stránce P0–P9 
režimu Sampling pomocí přepínačů REC/WRITE a 
START/STOP. Nastavení týkající se nahrávání, jako 
například vstupní úroveň, se provádí prostřednictvím 
parametrů stránky P0: Recording a tato nastavení jsou 
platná také pro ostatní stránky. 
Zvolený multisample nebo sample můžete přehrát na 
klaviatuře na kterékoliv stránce, což umožňuje si 
poslechnout výsledky editace každé stránky. 
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Samplování a editace v režimu Sampling  Vytváření indexů multisamplů a samplování – P0: Nahrávání 
 

 

 
 

 

Tvorba multisample indexů a samplování – P0: Nahrávání 
 

Povíme si, jak vytvořit indexy v multisamplu a přiřadit 
sample každému indexu. 
1. Stiskem tlačítka SAMPLING vstoupíte do režimu 

Sampling. 
2. Zvolte stránku P0: Recording– Recording. 
3. Zvolte “Multisample Select“ a vytvořte 

multisample. 

Chcete-li vytvořit multisample, stiskněte tlačítko 
Multisample Select. Potom stiskněte Multisample 

No. v seznamu, který zatím nemá jméno, nebo 
pomocí numerických kláves 0–9 zadejte číslo a 
stiskněte ENTER. 
Objeví se dialogový box. 

 

 
 

Jestliže chcete vytvořit stereo multisample, 
zaškrtněte box Stereo a stiskněte tlačítko OK. 

Jestliže chcete vytvořit mono multisample, zrušte 
zaškrtnutí boxu Stereo a stiskněte tlačítko OK. 

4. Stiskem tlačítka Create vytvoříte index. 
Okamžitě poté, co zapnete přístroj, Index ukáže 

001/008. To indikuje, že je osm indexů a že první 
index je zvolený (viz ilustrace níže). 
Stiskněte několikrát tlačítko Create. Pokaždé, když 
jej stisknete, vytvoří se index. Zobrazení klaviatury 
značí zóny a umístění původní tóniny každého 
indexu. 
Pozn.: Index, který je vytvořen stisknutím tlačítka 
Create, bude vytvořen podle nastavení stránky P0: 
Recording– Recording Create Zone Preference. 
(Tato nastavení se provádí na stránce P3: 
Multisample Edit) Stránka Multisample Edit, Create 
Zone Preference) 

 

Ihned po zapnutí nástroje bude Position na Right 

(zvoleného indexu), Zone Range bude 1 Keys 

a Original Key Position budou Bottom, takže 

indexy se vytvoří, jak vidíte níže. To se hodí, když 
chcete samplovat více frází nebo rytmických 
smyček jednou operací. 

 

 
 

Jestliže nastavíte Zone Range na 12 Keys, 

indexy se vytvoří v intervalu jedné oktávy. 
 

 
 

5. Zvolte “Index“. 

Můžete také zvolit Index podržením ENTER 
a zahráním na pad nebo stiskem klávesy. V tomto 
případě zvolte 001. 

6. Přiřaďte sample k “Index”. 

Pokud paměť RAM již obsahuje samply, pomocí 
Sample Select zvolte sample a přiřaďte jej. 

Chcete-li nahrát nový sample, proveďte to nyní. 
Nahraný sample bude automaticky přiřazen indexu, 
zvolenému v kroku 4. 
Přiřazený sample bude znít, pokud zahrajete na 
klávesy v rozsahu indexu, ke kterému je sample 
přiřazen. 

7. Zopakujte kroky 5 a 6 a přiřaďte sample 
každému indexu. 

Počet a pořadí indexů v multisamplu, rozsah 
každého indexu a původní tóninu můžete libovolně 
měnit kdykoliv později. (Viz “Editace multisamplu” 
na str. 153) 

 

 
 

Multisample Select 
 

Popup 

 
 
 
 

Keyboard & Pad 

 
 
 
 

Index 
 

Sample Select 

 
 

Create 

 

 
Create Zone 

Preference 
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Vytvoření více samplů 
V ukázkové proceduře, popsané výše, bylo vytvořeno 
několik indexů (stisknutím tlačítka Create několikrát) 
a poté byly samply přiřazeny ke každému indexu. 
Jinou metodou je vytvořit jeden index, nasamplovat 
do něj a pak tyto dva kroky zopakovat. 
1. Stiskem tlačítka Create 1x vytvoříte index. 
2. Nahrajte sample. 

Nahraný sample bude automaticky přiřazen k 
indexu, který jste vytvořili v kroku 1. 

3. Opakujte kroky 1 a 2. 

Toto je výhodný způsob, jak nahrát více samplů. 

 
Přiřazení samplů padům 

 

V režimu Sampling využijete pady přímo k přehrávání 
samplů. Pady na obrazovce jsou k dispozici na stránce 
P4:EQ/Controls. USB kontrolery, MIDI vstup a lokální 
klaviatura mohou být ovládány i pady; více o tom viz 
“Hraní na pady”, na str. 39. 
Standardně odpovídají pady 1–8 klávesám C2–G2. 
Například, standardní nastavení Index na 001/008 
nastavuje OrigKey a Top Key na C2. Přiřazený 

sample bude znít, když zahrajete na klávesu C2. 
Stejný sample zazní, kdykoliv zahrajete na pad 1. 
Podobně, pokud přiřadíte samply k Indexu 002–008, 

samply, které zní, když zahrajete na klávesy C#2–G2, 
budou znít také po zahrání na pady 2–8. 
Pro každý pad můžete měnit čísla not, využitá pro 
přehrávání samplů. 
Například, můžete přiřadit osm nejvyšších, ne příliš 
často používaných tónů klaviatury tak, aby odpovídaly 
padům. Chcete-li provést toto nastavení, zvolte v poli 
číslo tónu a stiskněte příslušnou klávesu, přičemž 
držíte ENTER. 

Pady na obrazovce, v režimu Sampling 

 

Přiřazení samplů padům 
 

 
Index zóna (aktuálně zvolený 
Index je obrácený) 

Original Key (aktuálně zvolená 
původní klávesa je červeně) 

 
Pady 1...8 odpovídají C2...G2. 
Pady na obrazovce jsou k dispozici na stránce P4:EQ/Controls. 

 

 
 

Index01 
 

Index02  Index03...Index08 

 
 

 
 

klávesa C4 
 

Rozsah kláves 
 

Podržením ENTER a zahráním tónu můžete zvolit odpovídající index a určená klávesa budou 
tou základní a bude zobrazena modře. 
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Samplování a editace v režimu Sampling Základní příklady samplování 
 

 

 
 

 

Základní příklady samplování 
 

 

Samplování vašeho hlasu z mikrofonu 
a přehrávání jako jednorázového 
samplu 

 

V tomto příkladu použijeme k samplování vašeho 
hlasu mikrofon zapojený do AUDIO INPUT 1. 

 

Zapojení mikrofonu 
1. Mikrofon zapojte do jacku AUDIO INPUT 1 na 

zadním panelu. 
2. Stiskem AUDIO INPUT MIC/LINE zvolte pozici 

MIC (ven) a knob LEVEL nastavte poblíž 
středové hodnoty. 

Podrobnosti viz “Nastavení audio vstupu” na str. 
134. 

 
 
 

Mikrofon 

 

 
 
 

 

 
MIC 

 
Nastavení samplování 
1. Přejděte na stránku Sampling P0: Recording- 

Audio Input. 

Stiskem tlačítka SAMPLING vstoupíte do režimu 
Sampling. Musí být zobrazena Sampling P0: 
Recording stránka. 
Pokud není, stiskněte přepínač EXIT a poté záložku 
Audio Input. 

2. Zvolte příkaz “Auto Sampling Setup“ z menu. 
Objeví se dialogový box. Auto Sampling Setup 

automaticky nastaví mnoho parametrů, které jsou 
nutné pro samplování. Můžete tato nastavení použít 
jako vodítko, když samplujete. 

 

 
 

3. Zvolte “REC Audio Input“. 

Tím jste nastavili samplování externího audio 
zdroje. 

4. Nastavte “Source Audio” na Audio Input 1/2. 

To znamená, že budete samplovat nástroj nebo 
jiný externí audio vstupní zdroj, který je zapojen 
do AUDIO INPUT 1 a 2. 

5. Napravo od Source Audio zvolte Mono-L. 

S tímto nastavením bude vstup z jacku INPUT 1 
posílán na interní L-kanál a samplován v mono. 

6. V poli “Save to“ zvolte RAM. 

Samplovaná data budou zapsána do paměti RAM. 
7. Vypněte “IFX”. 

Budete samplovat bez aplikace insert efektu. 
8. Stiskem tlačítka OK spustíte příkaz. 

Tím jste provedli nastavení nutná pro samplování. 
Pozn.: Podíváme se na provedená nastavení. 
Audio Input: Vstupy 1 a 2 jsou směrovány do L/R 

sběrnice, jejich Pan je nastaveno úplně doleva, 
potažmo úplně doprava a vstupní úrovně jsou 
nastaveny na 127. 
Source BUS: L/R 

Zvuk(y) poslaný na sběrnici L/R bude samplován. S 
nastavením výše to zahrnuje vstupy 1 a 2. 
Trigger: Sampling START SW 

Samplování se spustí, když stisknete spínač 
SAMPLING START/STOP. 
Recording Level (úroveň nahrávání): 0,0 

To je standardní nastavení pro nahrávání externího vstupu. 

Save to: RAM 

Budete samplovat do RAM paměti. 
9. Stisknutím záložky Record přejdete na stránku P0: 

Recording– Recording. 
 

 
 
Pod REC Sample Setup si všimněte, že Sampling 
Mode je nastaveno na L–Mono. To znamená, že zvuk z 

interního kanálu L bude nasamplován v mono. 
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Dále změníme nastavení Trigger. Tím zvolíte, jak 

bude spuštěno samplování. Aktuálně je spuštění 
nastaveno na stisknutí tlačítka Sampling 
START/STOP. Změníme ale nastavení tak, že se 
samplování spustí, jakmile audio na vstupu překročí 
zadanou hlasitost. 
10. Přejděte zpět na stránku Sampling P0: 

Recording- Audio Input. 
11. Proveďte následující nastavení. 

Trigger: Threshold 

S tímto nastavením se samplování spustí, když 
vstup překročí zadanou hlasitost. 
Threshold Level: -30 dB 

Ze stavu standby se nahrávání spustí 
automaticky, jakmile audio vstup překročí –30 
dB. 
Pre Trigger REC: 005ms 

Nahrávání začne okamžitě (5 ms) před začátkem 
samplování, takže nástup zvuku není ztracen. 

 

 

 
Nastavte nahrávací úroveň 
12. Promluvte nebo zazpívejte na hlasitosti, se 

kterou chcete nahrávat. 

Pokud se objeví indikace “ADC OVERLOAD!” (AD 
konvertor je na vstupu přetížený), stáhněte knob 
LEVEL na zadním panelu na MIN a znovu nastavte 
úroveň. 
Pro nejlepší zvuk nastavte úroveň co nejvýše, ještě 
než se objeví indikace “ADC OVERLOAD!”. 

13. Stiskněte SAMPLING REC. 

Mluvte do mikrofonu a sledujte indikaci stupnice 
hlasitosti zvuku, který nahráváte. 

Jestliže se objeví “CLIP !”, použijte kontroler 

VALUE ke snížení slideru Recording Level 

(zobrazený v pravé části displeje) od nastavení 
+0.0 na vhodnou pozici. 

 

 
 
14. Ukončíte-li nastavení, stiskněte tlačítko 

SAMPLING REC. 
 

Nahrávání 
15. Stiskněte SAMPLING REC. 

KRONOS vstoupí do režimu standby pro nahrávání. 
16. Mluvte do mikrofonu, nejlépe totéž, co 

chcete samplovat. 

(Příklad: “It’s”) 
Nahrávání se spustí, jakmile úroveň překročí 
nastavení Level –-30 dB. 

17. Jakmile ukončíte nahrávanou řeč, stiskněte 
tlačítko SAMPLING START/STOP. 

Tím ukončíte samplování. Nový sample bude 
automaticky přiřazen “Sample (Sample Select)”. 

 

Poslechněte si výsledek 
18. Nahraný sample bude (standardně) přiřazen 

Indexu 001. Když stisknete klávesu “OrigKey” 
(C2) v Indexu 001, uslyšíte vámi právě 
nasamplovaný zvuk. 

Pokud budete držet klávesu nebo pad, tak sample 
bude znít ve smyčce (hrát opakovaně). Nyní 
vypneme smyčky. 

 

Vypnutí smyčky 
19. Stisknutím záložky Loop Edit přejdete na 

stránku P2: Loop Edit. 
Zrušte zaškrtnutí Loop. Nyní již sample nebude znít 

ve smyčce, ani když budete držet klávesu C2. 



Samplování a editace v režimu Sampling Základní příklady samplování 
 

 

 
Dále zadáme, zda bude smyčka vypnutá u 
všech nově nahraných samplů. 

20. Stiskněte dolní a poté horní záložku Recording 
a přejdete na stránku P0: Recording– 
Recording. 

21. Zrušte zaškrtnutí u Auto Loop On. 
Je-li Auto Loop On označeno, pak bude nastavení 
Loop při samplování automaticky zapnuté, takže 

sample bude ve smyčce. 
 

Nahrajte další sample 
22.Na stránce P0: Recording, Recording, zvolte 

“Index“ a stiskem zvolte 002. 
23. Stiskněte SAMPLING REC a pak SAMPLING 

START/STOP. 

Mluvte do mikrofonu, nejlépe totéž, co chcete 
samplovat. 
(Příklad: “So”) 
Jakmile dokončíte mluvení, stiskněte tlačítko 
SAMPLING START/STOP. 

24. Opakujte kroky 14 a 15 několikrát, takže 
nahrajete více verzí samplů. 

(Příklad: “Easy,” “To,” “Sample,” “With,” “KRONOS”) 
 

Poslechněte si nahraný zvuk 
25. Přehrajte na klávesách jeden po druhém. 

Hrajte na klávesy postupně od C2 v půltónech. 
Samply, které jste právě nahráli, se budou 
přehrávat jeden po druhém. 
(Například, když budete hrát na klávesy od C2 do 
F#2, uslyšíte “It’s So Easy To Sample With 
KRONOS”). 
Vytvořený multisample můžete využít jako program 
nebo kombinaci. (Viz “Konverze multisamplu do 
programu” na str. 154) 

 
 

Samplování externího audia skrz 
insert efekty 

 

V tomto příkladu budeme aplikovat insert efekt na 
zvuk z mikrofonu, zapojeného do jacku AUDIO 
INPUT 1 a samplovat zpracovaný zvuk ve stereo. 

 

Zapojení mikrofonu 
1. Mikrofon zapojte do jacku AUDIO INPUT 1 na 

zadním panelu. (Viz “Samplování vašeho hlasu 
z mikrofonu a přehrávání jako jednorázového 
samplu” na str. 143) 

 

Setup (nastavení) 
2. Na stránce P0: Recording– Audio Input 

proveďte následující nastavení. 

– INPUT1 – 
Bus Select (IFX/Indiv.): IFX1 

Pan: C064 

Level: 127 

Toto určuje vstupní úroveň a pan jacku INPUT 1 
a přiřazuje sběrnici IFX1 jako cíl. 
– Sampling Setup – 
Source BUS: L/R 
Trigger: Threshold 

Threshold Level: -30 dB 
Pre Trigger REC: 005ms 

Detaily k nastavení nahrávání (Recording Setup) 
najdete v kroku 3 u “Samplování vašeho hlasu z 
mikrofonu, …” 

 

 
 
3. Přejděte na stránku P8: Insert Effect– Insert FX. 

Stiskněte záložku IFX a poté záložku Insert FX. 
4. Zvolte IFX1, pomocí numerických kláves vložte 

1, 0, 1 a stiskněte ENTER, tím potvrdíte 101: 
Reverb Hall. 
Stisknutím IFX1 On/Off jej za/vypnete. 

 

 
 

5. Mluvte do mikrofonu a ověřte, že reverb funguje. 

Stránku IFX1 (záložka IFX1) můžete použít k 
editaci nastavení efektu. 

6. Ujistěte se, že Bus Sel., které následuje IFX1, je 
nastaveno na L/R. 

7. Stiskněte spínač EXIT a poté záložku Recording, 
čímž přejdete na stránku P0: Recording– 
Recording. 

8. Nastavte REC Sample Setup Mode na Stereo. 

S tímto nastavením lze zvuk z interních kanálů L/R 
samplovat ve stereo. 
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9. Zvolte Index. 

Chcete-li vytvořit nový index, stiskněte tlačítko 
Create. 

10.Samplujte zvuk. 

Stiskem přepínače SAMPLING REC a potom 
SAMPLING START/STOP vstoupíte do režimu 
standby pro nahrávání. Řekněte slovo, které chcete 
nasamplovat. 
Nahrávání se spustí, jakmile úroveň překročí 
nastavení Level –-30 dB. 

Stiskem SAMPLING START/STOP zastavíte 
samplování. 

11. Zahrajte na klaviaturu. 

Stiskem “OrigKey” klávesy zahrají nasamplovaný 
zvuk. 

 
Samplování ze vstupu S/P DIF 

 

Obecně je samplování ze vstupu S/P DIF velmi 
podobné samplování z analogových vstupů. Např. 
když nahráváte stereo sample ze vstupů S/P DIF, 
nastavte samplovací parametry takto: 
Source BUS: S/P DIF L/R 

Resample: Manuál 

Recording Level [dB]: dle libosti 

Mode: Stereo 

Důležité: Kdykoliv použijete digitální vstupy a výstupy, 
zajistěte, aby globální parametr System Clock byl 

správně nastaven. Blíže viz “System Clock” na str. 756 
v manuálu Parameter Guide. 

Aplikace insert efektu na sample a 
následné resamplování výsledku 

 

Sample můžete zpracovat přes efekty, a výsledek 
pak nasamplovat. Tomu říkáme „resampling”. Během 
resamplingu, může KRONOS dokonce přehrát 
sample zvoleného zdroje automaticky. 
Provedete to takto: 
1. Přejděte na stránku P0: Recording–Audio Input. 
2. V sekci Sampling Setup, nastavte Key na 

požadovaný zdroj samplu. 

Tím zvolíte šablonu, která bude přehrána a 
přesamplována. Pokud zapnete nástroj poprvé, 

přiřazený sample je nastaven na Key C2. 

3. V sekci Input, nastavte Bus Select (IFX/Indiv.) na 
Off, pro všech šest vstupů. 

Tím zajistíte, že žádné další zvuky na vstupu 
nebudou nahrány, a zabráníte zpětné vazbě. 

 Pokud je nastavení Bus cokoliv jiného než Off, níže 
uvedené kroky mohou způsobit hlasitou zpětnou 
vazbu na hlavním výstupu L/R, a ve sluchátkách. 

4. V sekci Sampling Setup nastavte Source Bus na 
L/R. 

To znamená, že samplování nasnímá všechny 
zvuky, vyslané na hlavní L/R výstup. 

5. Nastavte Trigger n Sampling START SW. 
Po stisku SAMPLING REC vstoupíte do režimu 

připraveného pro samplování a resamplování se 
spustí, jakmile stisknete SAMPLING 

START/STOP. 
6. Nastavte Resample na Auto, a pak Key na C2. 

Když stisknete tlačítko Sampling START, 
zvolený Key se přehraje automaticky. 

7. Pro použití slideru na obrazovce, nastavte 
Recording Level na 0.0. 

 

 
 

8. Přejděte na stránku P0: Recording–Recording. 
9. Nastavte “Save to” na RAM. 

Data se nahrají do RAM, pro použití v režimu 
Sampling Mode. 

10. Nastavte MODE na Stereo. 
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Samplování a editace v režimu Sampling Editace smyček 
 

 
11. Aktivujte Auto +12dB On. 

Nastavení +12 dB bude pro nahrané samply 
automaticky zapnuto. 

 

 
 

12. Na stránce P8: Insert Effect– Routing, pod Bus 
Select, nastavte “All OSCs to” na IFX1. 

 

 
 

13. Na stránce P8: Insert Effect, Insert FX, nastavte 
IFX1 na 101: Reverb Hall, a zapněte IFX 1. 

Také se ujistěte, že je Bus Sel. u IFX1 nastaveno 

na L/R. 
 

 
 

Stiskněte klávesu C2 a ověřte, že je reverb aplikován. 
14. Stiskněte SAMPLING REC a pak SAMPLING 

START/STOP. 

Sample, přiřazený klávese C2 se přehraje automaticky 
a spustí se resampling. 
Na konci samplu se resampling automaticky zastaví. 
Sample, vytvořený resamplováním je automaticky 

přiřazen k Sample Select. 
Pozn.: Když resampling končí, tak v režimu Sampling je 
na stránce P8– Routing parametr Bus Select 

automaticky nastaven na L/R. To zabrání inzertním 
efektům v aplikaci podruhé, při sledování výsledků 
resamplingu včetně inzertních efektů. 
Pokud chcete aplikovat inzertní efekt znovu, zvolte opět 
IFX1. 
Pozn.: Jako alternativa k automatickému resamplingu, 

popsanému výše (Resample Auto), můžete snadno 

samplovat zvuky, které hrajete na klávesy ručně 

(Resample Manual). 

V Sample Select přiřaďte sample, který budete 

resamplovat a nastavte Resample na Manual. 
Nastavte Trigger na Note On a Mode na Stereo. Poté 

nastavte sběrnici a efekt, jak je popsáno v krocích 2 a 
7, stiskněte SAMPLING REC, poté START/STOP a 

nakonec klávesu C2, čímž spustíte resamplování. 
Chcete-li resamplování zastavit, stiskněte SAMPLING 
START/STOP. 

 

 

Editace smyček 
 

Můžete upravit adresu přehrávání, na které bude 
sample smyčkován. P2: Loop Edit umožňuje 
následující věci. 

• Můžete zadat adresy smyčky úpravou Start, End 
a Loop Start při kontrole vzorku. Funkce jako 

Zoom In/Out, Use Zero a Grid usnadňují editaci. 
• Můžete za/vypnout smyčky, upravit ladění 

přehrávané smyčky, aplikovat zesílení +12 dB na 
přehrávání, nebo obrátit směr přehrávání. 

• Můžete využít funkci Time Slice k automatické 
detekci attacků kopáku a virblu, apod. u samplu 
rytmické smyčky (tedy smyčky samplu, obsahující 
bicí pattern) a automaticky rozřezat sample na 
příslušných místech. 

 

 
Tato funkce může automaticky vytvořit data pro hru 
(noty) a zahrát rozdělený samples v příslušnou 
chvíli, přičemž nechá tuto frázi hrát v režimu 
Sequencer na požadovaném tempu, aniž by byla 
ovlivněna výška jednotlivých not. Také můžete dělat 
věci jako změnu výšky jen u virblu, nahradit ji celým 
jiným samplem, nebo změnit časování přehrávané 
fráze sekvenceru a převést původní rytmickou 
smyčku do zcela jiné rytmické smyčky. (Stereo 
samply jsou podporovány). 

• Můžete použít funkci Time Stretch ke změně tempa 
beze změny výšky samplu. Při spuštění Time 
Stretch si můžete vybrat buď “Sustaining” (vhodný 
pro smyčky s prodlouženými zvuky jako smyčce 
nebo vokál) či “Slice” (vhodný pro smyčky zvuků 
typu decay, jako jsou bicí). (Stereo samply jsou 
podporovány). 
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Samplování (Open Sampling System) 
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• Někdy, když je ve smyčce sample s výškovým 
nástrojem, jako jsou smyčce nebo dechy, může 
přehrávání části ve smyčce znít nepřirozeně. 
Problém pomůže vyřešit spuštění funkce 
Crossfade Loop, která dodá smyčce přirozenost. 

 
Nastavení smyčky 

 

1. Vyberte sample, u kterého si přejete změnit 
nastavení. 

Chcete-li zvolit sample, použijte parametry 
Sample Select nebo Index na stránce P2: Loop 

Edit nebo na stránce P0: Recording, Recording. 

 Pokud využijete k výběru samplu Sample Select, 
pamatujte, že přiřazení k indexu se rovněž změní. 

2. Na stránce P2: Loop Edit využijte box u “Loop“ 
a za/vypněte přehrávání samplu ve smyčce. 

Je-li box označený, bude sample znít ve smyčce. 
Smyčka je mezi adresami, zadanými v kroku 3. 
Loop On: Start→End→Loop Start→End→ (smyčka 
Start→End bude opakována) 
Loop Off: Start→End 

 

 
 

Chcete-li přehrát sample, stiskněte klávesu, ke 
které je sample přiřazen (v rozsahu kláves, 
vyznačených v Keyboard & Pad). 

Vzorek samplu, který byl samplován s nastavením 
Sample Mode na Stereo, bude zobrazen ve dvou 

úrovních. Horní úroveň je L kanál a dolní je 
R kanál. 

3. Zadejte startovní adresu ve “Start“, startovní 
adresu smyčky ve “Loop Start“ a koncovou 
adresu v “End“. 
Zvolte Loop Start (zvýrazněno) a pomocí kolečka 

[VALUE] nebo jiného kontroleru VALUE upravte 
hodnotu. Odpovídající vertikální linie se posune. 
Nastavte Start a End stejným způsobem. V 
příkladu dole je Start nastaveno hned před první 
vzorek, Loop Start hned před druhý vzorek a End 

dle libosti. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Start (červená)  Loop Start (zelená)  End (modrá) 

 

ZOOM 
4. Pomocí tlačítka ZOOM můžete měnit rozsah, 

který je zobrazen. Pokud je vyznačen “Start“, 
provede se změna velikosti od startovní adresy. 

 

c a b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oblast “a” zobrazená v ilustraci ukazuje celý 
sample. “b” indikuje oblast v celém samplu, který je 
zobrazen v “c”. Jak si přiblížíte náhled na časové 
ose, zobrazí se místo, kde je přiblížená oblast 
umístěna v celém samplu. Pomocí tlačítek Zoom 
zadejte, jak bude oblast “c” zobrazovat zvětšený 
(zoom-in) či zmenšený (zoom-out) náhled vzorku. 

 

Use Zero 
Jestliže je box Use Zero zaškrtnutý, pak budou při 

hledání automaticky nalezeny pouze ty adresy, kde data 
vzorku křižují nulovou úroveň, a mohou být nastaveny. 
To umožňuje snadno provést nastavení adres, kde je 
šum ve smyčkách méně patrný po oříznutí. 
 

5. Je-li potřeba, příkaz “Truncate“ nabídky vymaže 
nepotřebná data, která nezapadají mezi adresy 
start (nebo loop start) a end. 

Vyberte Front & End radiovým tlačítkem. 
V našem případě nebudeme měnit označení boxů 
Save to No. a Overwrite, takže stiskem tlačítka 

OK se příkaz provede. 
Jakmile spustíte tuto operaci, oříznutá data 
samplu budou automaticky přiřazena k indexu. 



 
 

 
 

 
 

Samplování a editace v režimu Sampling Použití Time Slice 
 

 

 
V dialogových boxech některých nabídek stránek je 

nastavení Save to No, které vám umožňuje zadat 

číslo samplu, do kterého bude editovaný sample 
uložen. V tu chvíli bude scházející číslo samplu 
zvoleno automaticky, takže se změní nastavení, jen 
pokud chcete určit cílové číslo konkrétně. 

Jestliže označíte Overwrite v dialogovém boxu 

u příkazu, pak data před editací budou vymazána 
a budou přepsána editovanými daty. Normálně 
budete spouštět operaci Write, aniž byste toto 
zaškrtli, takže needitovaná data jsou zachována. 
Pokud jste úplně skončili s editací, můžete využít 

příkaz Delete Sample nabídky stránky a 

vymazat nepotřebné samply. 

 
Použití mřížky k nastavení smyčky 

 

Grid značí mřížku v zobrazení vzorku, kde indikuje 

tempo BPM. To pomůže nastavit smyčku tak, aby 

seděla k tempu. 
Mřížku můžete zobrazit také na stránce P1: Sample 
Edit a využít ji při editaci vzorku, aby seděl v tempu. 

1. Zaškrtněte “Grid”. 

Mřížka se objeví v zobrazení vzorku. 
Nastavte Resolution dle libosti a určete hodnotu 

BPM tempa. 
Mřížka se zobrazí podle výšky přehrávání základní 
klávesy (klávesa zobrazená modrou v “Keyboard 
& Pad”). Základní klávesu můžete zvolit 
podržením ENTER a stiskem klávesy. 
Stiskněte základní klávesu, čímž se přehraje 
sample a poté stiskněte přepínač TAP TEMPO v 
intervalech po čtvrťových notách spolu s frází. To 
aktivuje Tap Tempo a určí tempo. 

2. Nastavte koncovou adresu “End“ tak, aby 
seděla do mřížky. 

Tím definujete délku smyčky podle BPM. 
Je-li smyčka zapnutá, pak je mřížka zobrazena 

tak, že začíná na Loop Start. Je-li smyčka 

vypnutá, pak je mřížka zobrazena tak, že začíná 

na Start. 
3. Chcete-li skrýt zobrazení mřížky, zrušte 

zaškrtnutí možnosti “Grid”. 

 
 

Použití časových řezů 
 

Time Slice je funkce, která detekuje nástup basového 
bubnu nebo virblu atd. v samplu rytmické smyčky 
(sample, který se skládá ze smyčkové šablony bicích 
atd.) a automaticky jej rozdělí do oddělených 
nástrojových zvuků. Každý z těchto oddělených 
nástrojových zvuků se nahrán do samostatného 
samplu a poté je automaticky rozšířen do multisamplu 
a programu. Šablona dat přehrávání pro režim 
Sequencer, která používá oddělené samply, je také 
vytvořena automaticky. 
Časově rozdělený (time-slice) sample lze použít 
následujícími způsoby songem v režimu Sequencer. 
• Více samplů rytmické smyčky o různých tempech lze 

sjednotit na stejné tempo, aniž by se změnila jejich 
výška. 

• Můžete měnit tempo v reálném čase, aniž by se 
ovlivnila výška. 

Jako příklad popíšeme, jak lze sample rytmické 
smyčky časově rozdělit v režimu Sampling a poté, jak 
lze sample rytmické smyčky přehrávat v režimu 
Sequencer. 
Budete potřebovat samply rytmické smyčky bicích atd. 
Můžete je také nahrát na KRONOS, nebo je načíst v 
režimu Disk. Zpočátku byste si to měli vyzkoušet 
použitím 4/4 šablony o délce jednoho taktu s 
jednoduchým rytmem a nahrát šablonu jako mono 
sample rytmické smyčky. 
1. Pomocí “Sample Select” vyberte data samplu, 

která chcete časově rozdělit. 

Přehrajte sample a ověřte si, že doby, které 
chcete smyčkovat, jsou přehrávány čistě. 
Pokud nejsou, proveďte potřebná nastavení 
počáteční adresy Start a koncové adresy End a 
spusťte příkaz Truncate nabídky stránky (Viz 

“Nastavení smyčky” na str. 148). 
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Samplování (Open Sampling System) 
 

 

 
2. Přejděte na stránku P2: Loop Edit. Zvolte 

příkaz “Time Slice“ nabídky. 

Objeví se dialogový box Set Sample Tempo. 
 

 
 

3. Zadejte počet čtvrťových not v samplu a 
jeho tempo. 

Jestliže znáte tempo v BPM, nastavte podle toho 
Source BPM. 
Jestliže jej v BPM neznáte, použijte Beat k zadání 

celkového počtu dob a BPM se vypočítá 
automaticky. 

4. Stiskněte tlačítko OK. 

Sample bude automaticky rozdělen a objeví se 
dialogový box. 

Program: dle potřeby (např. U-G000)  
Track: On 
Song: 000, Track: 01, Meter: 4/4 
Start Measure (počáteční takt): 001, Time: 008 

 

 
 

Stiskem tlačítka Save uložíte data. 
Vrátíte se na dialogový box kroku 4. 

• Jestliže chcete vytvořit data performance v šabloně: 
Chcete-li poslouchat data performance, jaká by 
byla, kdybyste je vytvořili jako šablonu, stiskněte 
tlačítko Save ještě jednou, čímž se dostanete na 
dialogový box Save Samples & MS. 
Zapněte Program a Seq.Event On (značkou)  

Program: dle potřeby (např. U-G001)  
Pattern: On 
Song: 001, Pattern (šablona): U00, Meter (takt): 4/4 
RPPR: On (zaškrtnuto), Key (klávesa): C#2, Track 
(stopa): 01 
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Když zahrajete na klávesy, C2 přehraje původní 
sample (zdroj - Source) a D2 a další klávesy budou 
přehrávat rozdělené samply. 
Zatímco posloucháte každý rozdělený sample, 
nastavte Sensitivity tak, aby každý úder bubnu 

nebo jiný zvuk rytmického nástroje byl rozdělen do 
svého vlastního samplu. V některých případech 
nemusí být možné rozdělit sample čistě, dokonce i 
když nastavíte Sensitivity. Jestliže je nástup 

následujícího zvuku součástí konce předešlého 
samplu, nebo pokud jeden sample obsahuje dvě 
noty, budete muset editovat samply. 
Jestliže chcete editovat sample, podržte ENTER a 
zvolte Index, který je přiřazen notě, kterou chcete 

editovat. (Tato část zobrazení vzorku bude 
zvýrazněna). Poté můžete provést úpravy 
nastavením Start nebo End a pomocí Divide 

můžete rozdělit sample nebo jej sloučit pomocí Link. 
Více informací najdete v “Time Slice” na str. 742 
Parameter Guide. 

5. Stiskněte tlačítko Save. 

Objeví se dialogový box Save Samples & MS. Zde 
můžete uložit rozdělené samply a multisamply. 
V tuto chvíli nastavte položky v oblasti Save With, 
čímž určíte cíl konverze pro daný program, který 
bude používat samply a multisample a pro data 
performance (stopa nebo šablona), která budou 
použita v režimu Sequencer za účelem “obnovy” 
samplu rytmické smyčky. 

• Jestliže chcete vytvořit data performance ve stopě: 
Zapněte Program a Seq.Event On (značkou) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stiskem tlačítka Save uložíte data. 
Vrátíte se na dialogový box kroku 4. 

6. Stiskněte tlačítko Exit. 



Samplování a editace v režimu Sampling Použití Time Slice 
 

 

 
7. Stisknutím tlačítka SEQ vstoupíte do režimu 

Sequencer a zde zvolte 000 pro “Song Select”. 
 

 
 

Následující data songu jsou automaticky 
nastavena/vytvořena tak, jak jste určili v kroku 5. 

• Stránka P0: Play/REC. 
Song: 000, Meter: 4/4, Tempo: 112 

• Stránka P0: Play/REC– MIDI Track Prog 
Select/Mixer Track01 Program: dle libosti (například, 
U-G000) 

• Stránka P5: Track Edit, Track Edit. 
Track01: data stopy: 8 taktů (D2–) 

 

 
 

Stiskem SEQUENCER START/STOP spustíte 
přehrávání. 
Jako příklad, nastavte “q (Tempo)” na 100. 
Všimněte si, že se výška nezmění, když budete 
přehrávat na jiném tempu. 
Jestliže není rytmus původního samplu rytmické 
smyčky reprodukován správně, když změníte 
tempo, nebo je slyšet nežádoucí šum nebo jiný 
ruch, je to způsobeno nesprávným rozdělením 
samplu v kroku 4. Způsob, jakým jsou nástrojové 
zvuky perkusí rozděleny, má značný dopad na 
kvalitu přehrávání, když se změní tempo. Budete 
muset nastavit způsob, jakým jsou samply 
rozděleny v kroku 4. 
Ticho mezi samply může působit rušivě, jestliže 
přehráváte na pomalejším tempu, nebo se mohou 
objevit ruchy mezi samply, když naopak přehráváte 
na tempu rychlejším. Chcete-li se vyvarovat 
takových problémů, můžete nastavit Stretch na 
“New BPM” nebo “Ratio” v kroku 5 k tempu, na 
kterém chcete přehrávat, provést tak časové 
roztažení (time stretch) a nastavit délku každého 
samplu. Více informací najdete v “Time Stretch” na 
str. 747 Parameter Guide. 

8. V “Song Select” zvolte 001. 

Následující data songu jsou automaticky 
nastavena/vytvořena tak, jak jste určili v kroku 5. 

• Stránka P0: Play/REC. 
Song: 001, Meter: 4/4, Tempo: 112, RPPR: On 

• Stránka P0: Play/REC– MIDI Track Prog Select/Mixer. 
Track01 Program: dle potřeby (např. U-G001) 

• Stránka P5: Pattern/RPPR– RPPR Setup. 
Key: C#2, Assign (přiřazení): On, 
Pattern: User, U00, Track: Track01 
Pattern data: 1 takt (D2–) 

 

 
 

Na stránce P0: Play/REC– MIDI Track Prog 
Select/Mixer stiskněte klávesu C#2. Funkce 
RPPR spustí přehrávání šablony U00. 
Na stránce P5: Pattern/RPPR, Pattern Edit 
stiskněte SEQUENCER START/STOP, čímž 
spustíte přehrávání šablony U00. 
Když stisknete klávesu C#2 na stránce P5: 
Pattern/RPPR, RPPR Setup, funkce RPPR spustí 
přehrávání šablony U00. 
Stejně tak, jako v kroku 7, změna tempa 
přehrávání neovlivní výšku. 
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Samplování (Open Sampling System) 
 

 

 
 

 

Editace vzorku samplování 
 

Na stránce P1: Sample Edit můžete provádět následující. 

• Můžete nastavit Edit Range Start a End při 

sledování vzorku. Můžete využít funkce jako Zoom 
In/Out, Use Zero a Grid k efektivní editaci vzorku. 

• Můžete editovat vzorek samplu pomocí různých 
příkazů, jako cut, copy, mix, insert, normalize, 
volume ramp a reverse. 

• Funkce Rate Convert umožňuje snížit samplovací 
frekvenci dat samplu v rozsahu od 2/3 do 1/6, tím 
vznikne “down-sampled” efekt. 

• Funkce Link (Link: s crossfade) umožňuje spojit dva 
samply do jednoho. V tom případě můžete aplikovat 
crossfade, takže prodloužená část samplů se 
postupně změní a vytvoří přirozený přechod mezi 
dvěma samply. 

1. Vyberte sampleč, který chcete editovat. 
Pomocí Sample Select nebo Index na stránce P1: 

Sample Edit nebo na stránce P0: Recording, 
Recording zvolíte sample. 

 Pokud využijete k výběru samplu Sample Select, 
pamatujte, že přiřazení k indexu se rovněž změní. 

2. Zvolte stránku P1: Sample Edit. 
 

 
 

Zobrazí se data vzorku aktuálně zvoleného 
samplu. 
Vzorky samplu, které byly nahrány se Sampling 
Mode nastaveným na Stereo, budou zobrazeny ve 

dvou řádcích. Horní řádek je vzorek L kanálu a 

dolní je vzorek R kanálu. 
3. Pomocí “Edit Range Start” a “End” zadejte 

rozsah, který chcete editovat. 

Zvolený rozsah se zvýrazní. 

 

 

 
 

Jestliže chcete poslouchat zvolenou oblast, 
stiskněte tlačítko Play na LCD nebo přepínač 
SAMPLING START/STOP. Zvolená oblast se 
přehraje na výšce základní klávesy (modrá klávesa 
na zobrazené klaviatuře). Základní klávesu můžete 
zvolit podržením ENTER a stiskem klávesy. 
Jestliže zahrajete na klávesu, které je sample 
přiřazen (zvýrazněný rozsah zobrazené klaviatury 
v “Keyboard & Pad”), bude sample přehrán podle 
nastavení smyčky. 
Procedura pro využití boxů u ZOOM a Use Zero je 
stejná jako u P2: Loop Edit. 

4. Z výpisu v nabídce stránky vyberte požadovaný 
příkaz editace. Proveďte příslušná nastavení v 
dialogovém boxu a stiskem OK to spustíte. 

Blíže o dalších možnostech editace samplu, viz 
“Sampling: Page Menu Commands” na str. 727 
Parameter Guide. 
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Samplování a editace v režimu Sampling Editace multisamplu 
 

 

 

 

Editace multisamplu 
 

Editace multisamplu je skvělá a nabízí řadu operací, 
např. vytváření indexů pro multisamply a přiřazení 
samplu každému indexu, editační operace jako je 
mazání, kopírování a vkládání indexů i podrobné 
nastavení, např. úrovně samplu a výšky každého 
indexu. 
Editace Multisamplu se provádí v P3: Multisample. 

 
 
Tlačítko Insert využijete i v souvislosti s tlačítky Cut 
a Copy. Vloží se obsah indexu, který jste takto 
ořezali nebo zkopírovali. 
Tlačítko Create má stejnou funkci jako Create v 
P0: Recording (viz “Tvorba multisample indexů a 
samplování –P0: Recording”  na str. 141. 

Určitou základní editaci můžete provést i na stránce 
P0: Recording–Recording. 

 
Editace indexů 

 

Chcete-li změnit počet nebo pořadí indexů, použijte 
tlačítka Insert, Cut, Copy a Create. 
1. Zvolte stránku P3: Multisample Edit. 

 

 
 

2. Pomocí “Multisample (MS)“ zvolte multisample, 
který chcete editovat. 

3. Zvolte “Index“. 

Můžete také zvolit index podržením kontroleru 
VALUE nebo ENTER a zahráním na tónu na 
klávesách. 

4. Stiskem tlačítek změníte počet nebo pořadí 
indexů a můžete je editovat. 

Chcete-li změnit zvolený index, stiskněte tlačítko 
Cut. 

Změny nastavení indexu 
 

1. Proveďte nastavení, popsané v krocích 1–3 
u “Editace indexů“. 

2. Nastavte parametry pro vybraný index. 

• Pomocí Sample zadejte sample pro určený index. 

Sample můžete rovněž zvolit zde. 

• Použijte Orig. • Pomocí OrigKey (Original Key) 

zadejte původní tóninu samplu. 

• Změnou Top Key změníte horní hranici zóny. 

Současně se změní dolní hranice výše 
očíslovaného indexu. Range indikuje zónu, určenou 

nastavením Top Key. 
• Level nastavuje úroveň přehrávání samplu. 

Potřebujete-li zajistit u všech samplů v multisamplu 
konzistentní úroveň. 

• Jestliže zaškrtnete Constant Pitch, všechny noty 

v zóně indexu budou přehrávat sample na původní 
výšce. 

• Pitch určuje výšku samplu každého indexu. Můžete 

pomocí příkazu Pitch BPM Adjust menu stránky 

nastavit interval smyčky na požadované tempo. 
Blíže viz “Pitch BPM Adjust” na str. 751 Parameter 
Guide. 

 
 

EQ a kontrolery 
 

P4: EQ/Controller vám umožňuje použít střední 
posuvný tří-pásmový EQ, kterým můžete nastavit 
zvuk. EQ také můžete řídit pomocí ovládacího panelu. 
Mějte na paměti, že toto je pro dočasné použití pouze 
v režimu Sampling; neovlivňuje to samotná data 
samplu. 
Zde můžete také přiřadit funkce SW1/2, Real- Time 
knoby 5–8 a čísla tónů a dynamiky, hrané na pady 1-8. 

 

 

Samplování z audio CD 
 

KRONOS vám umožňuje “stáhnout” digitální audio 
data z audio CD, vloženého do připojené USB CD 
mechaniky. Provedete to takto: 
1. Přejděte na stránku Sampling P5: Audio CD. 

Stiskněte tlačítko SAMPLING a poté záložku Audio 
CD na LCD obrazovce. 

2. Vložte audio CD do USB CD-R/RW mechaniky. 

Dále proveďte několik nastavení, abyste mohli 
monitorovat audio vstup mechaniky (CD-R/RW 
Drive Audio Input). Tato nastavení neovlivní 
samotný proces ripování. 

3. Pro levý a pravý kanál nastavte Bus Select 
(IFX/Indiv.) na L/R a Level na 127. 

 

 
4. Nastavte Pan levého kanálu na L000 a 

pravého kanálu na R127. 
5. V “Drive” (Drive Select) zvolte mechaniku, 

která obsahuje audio CD. 
6. Zvyšte hlasitost. 
7. Pomocí Track vyberte stopu, kterou chcete ripovat. 
8. Stiskem SEQUENCER START/STOP spustíte 

přehrávání stopy audio CD. 
9. Během přehrávání stiskněte ENTER v 

bodech, kde chcete, aby ripování začalo a 
skončilo. 
Toto nastaví Range Start a Range End. 

Jestliže stisknete ENTER třikrát a více, 
Range Start a Range End budou odpovídajícím 

způsobem nastaveny. 
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Samplování (Open Sampling System) 
 

 

 
Metoda uvedená výše se aplikuje, když je zvoleno 
něco jiného, než Range Start nebo Range End 

(zvýrazněno). 
Jestliže jsou zvoleny (zvýrazněny) Range Start 
nebo Range End, pak bude nastavení 

aktualizováno pokaždé, když stisknete tlačítko 
ENTER. 
Jestliže máte zvolené Range Start nebo Range 
End, oblast se přehraje. 

Když dokončíte nastavení, stiskněte SEQUENCER 
START/STOP a přehrávání audio CD se zastaví. 

10.Ověřte oblast, která bude ripována. 

Zvolte buď “Region Start” nebo “Region End” 
(zobrazení bude zvýrazněno) a stiskněte 

SEQUENCER START/STOP. CD se přehraje 
od Range Start do Range End a pak se zastaví. 

Budete-li chtít nastavit místo, použijte kontrolery 
VALUE, pomocí kterých můžete modifikovat 
nastavení Range Start nebo Range End nebo 
posuňte kurzor k parametru jinému, než Range 
Start a Range End a opakujte krok 8 a proveďte 

dané nastavení znovu. 
Chcete-li posunout počáteční bod přehrávání stopy 
na začátek stopy, stiskněte přepínač LOCATE. 

11. Když dokončíte nastavení Range Start a Range 
End, zvolte příkaz “Destination” z menu stránky. 

Objeví se dialogový box. 
Určete cíl, kam bude stažený sample zapsán. 
Zvolte RAM, jestliže chcete stáhnout sample do 
RAM paměti. V tomto případě můžete také nastavit 
Sample No. (L), (R), čímž určíte číslo samplu, který 
bude zapsán.  

Normálně můžete toto ponechat nezměněno. 
 

 
 

Zvolte DISK, jestliže chcete stáhnout sample na 
medium. 
Využijte “Drive Select” a tlačítky Open a Up vyberte 
složku, do které chcete data uložit. Také zadejte 
název WAVE souboru, který bude uložen. 

12.Stiskem tlačítka OK provedete ripování, nebo 
stiskem tlačítka Cancel proces zrušíte. 

Jestliže stisknete tlačítko OK, objeví se dialogový 
box “Obey Copyright Rules”. 

13. Pečlivě si přečtěte “COPYRIGHT WARNING” v 
Quick Start, a jestliže se vším souhlasíte, 
stiskem OK spustíte ripování. Jestliže 
s prohlášením nesouhlasíte, stiskem tlačítka 
Cancel operaci zrušíte. 

 
 

Ukládání, převádění na Programy a porovnání (Comparing) 
 
 

Ukládání samplů a multisamplů 
 

 Libovolné editované samply a multisamply, 
vytvořené nebo v režimu Sampling Mode, musíte 
uložit v režimu Disk mode, jinak zmizí, jakmile 

nástroj vypnete. Tím se liší od programů a 
kombinací, které lze ukládat do paměti. Více 
informací najdete v “Některé typy dat musíte 
ukládat na disk”, na str. 196. 

Chcete-li uložit jen samply a multisamply, použijte 
příkaz menu Save Sample Data, na stránce Disk– 

Save. 
Jestliže zamýšlíte archivovat aktuální nastavení, 
včetně programů, Wave sekvencí, nebo bicích sad, 
používajících sample data, doporučujeme použít Save 
All, abyste zajistili, že zvuky budou reprodukovány 

správně, až je příště načtete. 
Více informací viz “Ukládání na disk, CD a USB 
media” na str. 196. 

 

KSC soubory a User Sample banky 
KSC je zkratkou pro “Korg Sample Collection”. 
Soubory KSC se ukládají a načítají z disku; seskupují 
samply a multisamply současně, a umožňují je načíst 
jako User Sample Banky. 

User Sample Banky můžete načítat buď do RAM, 
nebo využít virtuální paměť, stejně jako EXs. Mají však 
i jiné výhody. Více informací najdete ve “Vytvoření a 
ukládání .KSC souborů” na str. 175. 

 
 

Převod multisamplu na program 
 

Na stránkách P0: Recording–P4: EQ/Controller, 
můžete zvolit a spustit příkaz Convert MS To Program 
nabídky. Pokud spustíte tento příkaz, pak nastavení 
aktuálně zvoleného multisamplu bude konvertováno 
do programu. V režimu Program můžete provádět 
nastavení filtru, zesilovače a efektu atd. a přehrávat 
sample jako program. Výsledný program využijete v 
kombinaci nebo v songu. 
Jestliže chcete použít multisample, vytvořený v režimu 
Sampling, jako Program, přejděte na stránku Program 
P2: OSC Pitch a zvolte RAM Mono nebo RAM Stereo 
jako Bank pro OSC1 Multisample/Wave Sequence 
nebo OSC2 Multisample/Wave Sequence Bank (když 
je Type nastaveno na Multisample). V tomto případě 

bude multisample, který jste vytvořili v režimu 
Sampling, znít podle nastavení parametrů programu. 
1. Pomocí “Multisample Select (MS)“ zvolíte 

multisample, který chcete konvertovat na program. 
2. Volbou “Convert MS To Program“ se otevře 

dialogový box. 
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Samplování a editace v režimu Sampling, převedení na Programy a porovnání 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Stiskněte tlačítko editace textu, vstoupíte do 

dialogového boxu pro text a vložte jméno 
nového programu (až 24 znaků). Standardně to 
je jméno multisamplu. 

4. De/aktivujte značku u “Use Destination Program 
Parameters”, je-li potřeba. 
Není-li označeno “Use Destination Program 
Parameters“: 

Při spuštění příkazu bude multisample cílového 
programu nahrazen multisamplem zvoleným zde a 
ostatní parametry programu budou inicializovány, 
takže bude reprodukovat zvuk, který slyšíte v 
režimu Sampling. 
Program bude převeden s Oscillator Mode 

(Program 1–1a) na Single. 
Je-li označeno “Use Destination Program 
Parameters“: 

Při spuštění příkazu bude multisample převodního 
programu nahrazen multisamplem zvoleným zde, 
ale ostatní parametry programu nebudou 
inicializovány. Zvolte, jestli chcete využít toto 
nastavení parametrů existujícího programu. 

 Jestliže označíte Use Destination Program 

Parameters, pamatujte na následující. 

Oscillator Mode cílového programu musí být 

Single. Není-li tomu tak, objeví se zpráva “Oscillator 
Mode conflicts”, jakmile se pokusíte provést příkaz. 
Chcete-li toto vyřešit, změňte nastavení Oscillator 
Mode cílového Programu. 

5. V poli To “Program“ zadejte cílový program 
převodu. 

Doporučujeme použít Program banky USER-G 
nebo AA…GG, chcete-li ukládat programy, 
vytvořené v režimu Sampling mode. 

6. Stiskem tlačítka OK spustíte převod. 
7. Stiskem tlačítka PROG vstoupíte do režimu 

Program, zvolte konvertovaný program 
a vyzkoušejte jej. 

Compare 
 

V režimu Sampling není funkce Compare, která 
umožňuje vrátit stav před editací. 
Jestliže chcete zachovat stav před editací, použijte 
funkci, jako například Copy Sample nebo Copy MS, 

kterou zkopírujete multisample nebo sample ve stavu 
před začátkem editace. Blíže viz “Copy Sample” na 
str. 728 Parameter Guide, a “Copy MS (Copy 
Multisample)” na str. 730 Parameter Guide. 
Některé příkazy nabídky na stránkách Sample Edit a 
Loop Edit můžete spustit bez zaškrtnuté volby 
Overwrite v dialogovém boxu, takže data samplu 

budou před editací uložena. 
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Samplování (Open Sampling System) 
 

 

 

Samplování v režimech Program a Combination 
 

 

 

Přehled 
 

Kromě využití režimu Sample můžete rovněž 
samplovat z externích audio zdrojů i interní zvuky 
v režimech Program, Combination a Sequencer. 
Například můžete resamplovat hru, využívající 
veškerých vlastností KRONOS, včetně filtrů, efektů, 
Drum Track (stopa bicích) a KARMA. Můžete dokonce 
samplovat plnou, multitimbrální sekvenci, hranou z 
interního sekvenceru nebo externího MIDI sekvenceru. 

 

 
Nebo můžete samplovat hru KRONOS společně se 
zvukem z externího vstupního zdroje, nebo 
monitorovat hru funkce KARMA v KRONOS a 
sekvencer, apod. ovšem samplovat pouze externí 
audio ze vstupních jacků. 

 
 

Resamplování KARMA fráze v režimu Program 
 

Můžete resamplovat zvuk programu nebo 
kombinace, hrané vámi nebo funkcí KARMA. 
V našem příkladu vysvětlíme, jak samplovat fráze, 
generované v KARMA, v režimu Program. Podobně 
můžete samplovat také v režimech Combination 
nebo Sequencer. 
1. Stiskem tlačítka PROG vstoupíte do režimu 

Program a zvolte program, který chcete 
resamplovat. 

2. Zapněte funkci KARMA (KARMA ON/OFF svítí), 
hrajte na klaviaturu a ověřte, že je fráze 
generována. 

3. Stisknutím záložky Audio In/Sampling přejdete 
na stránku P0: Play– Audio Input/Sampling. 

Proveďte následující nastavení. 
– Audio Input – 
“Use Global Setting”: Off 
Bus Select (IFX/Indiv.): Off 

Vypněte všechny externí vstupy. 
– RECORDING LEVEL– 

Recording Level (úroveň nahrávání): 0,0 

Standardní nastavení resamplování. 
– Sampling Setup – 
Source BUS: L/R 

Zvuk poslaný na sběrnici L/R bude 
resamplován. “Trigger”: Note On 
Samplování začne v moment zahrání na klávesy. 
“Save to”: RAM  
Samplování půjde do RAM paměti. “Mode”: 
Stereo 
Zvuk z interních kanálů L/R bude nasamplován ve 
stereo. 
Tip: KRONOS automaticky nastaví výše uvedené 
za vás, jestliže spustíte příkaz “Auto Sampling 
Setup– Resample Program Play” z menu stránky. 
Navíc, také přiřadí multisample k novému 
Programu po dokončení resamplování. Pro více 
informací viz “Auto Sampling Setup” na str. 157. 

4. Nastavte nahrávací úroveň 

Stiskněte SAMPLING REC a pomocí slideru 
Recording Level nastavte úroveň. 

Hrajte se zapnutou funkcí KARMA a pomocí slideru 

VALUE nastavte slider Recording Level na co 

nejvyšší úroveň, aniž by se objevilo upozornění 
“CLIP!”. 

 

Ukončíte-li nastavení, stiskněte tlačítko SAMPLING 
REC. 
KARMA vypnete stisknutím přepínače KARMA 
ON/OFF. 

5. Samplování 

Zapněte stisknutím přepínač KARMA ON/OFF. 
Stiskněte SAMPLING REC. 
Stisknutím SAMPLING START/STOP přejde 
KRONOS do stavu připraveného na nahrávání. 
Zahrajte na klaviaturu. 
Nahrávání začne v moment zahrání na klávesy. 
Zatímco nahrávání pokračuje, všechny zvuky, které 
vyprodukujete prostřednictvím kláves nebo 
kontrolerů, se nahrají. 
Stiskem SAMPLING START/STOP zastavíte 
nahrávání. 

6. 10. Poslechněte si resamplovaný zvuk. 

Přejděte na stránku Sampling P0: Recording– 
Recording. Stiskněte tlačítko SAMPLING, pak EXIT a 
poté záložku Recording v horním řádku LCD 
obrazovky. 
Pomocí “Multisample Select“ zvolte multisample, 
který chcete znovu samplovat. 
Zahrajte na klávesu C2 a poslechněte si 
resamplovaný zvuk. 

7. Jestliže chcete převést tento multisample do 
programu, zvolte příkaz “Convert MS To 
Program” z menu stránky, zvolte požadovaný 
program a spusťte konverzi. 

Více informací najdete v “Převod multisamplu na 
program” na str. 154 
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Samplování v režimech Program a Combination Auto Sampling Setup 
 

 

 

 

Nastavení Auto Sampling 
 

KRONOS poskytuje značnou flexibilitu v samplování – 
což znamená, že je někdy třeba nastavit hodně 
parametrů. Příkaz Auto Sampling Setup z menu 

poskytuje zkratky k nastavení všech parametrů pro 
různé běžné úkoly samplování, včetně resamplování, 
samplování z audio vstupů a vrácení počátečních 
nastavení. 
V tomto příkladu vysvětlíme, jak můžete použít 
Auto Sampling Setup k nastavení popsaných 

pod “Resamplování KARMA fráze v režimu 
Program” na str. 156. 
1. Proveďte kroky 1 a 2 kapitoly “Resamplování 

KARMA fráze v režimu Program” na str. 156. 
2. Stisknutím záložky Audio Input/Sampling 

přejdete na stránku P0: Play– Audio 
Input/Sampling. 

3. Zvolte příkaz Auto Sampling Setup z 
nabídky stránky. Objeví se dialogový 
box. 

4. Proveďte následující nastavení v dialogovém 
boxu. 

“Resample Program Play”: On 
Toto provede odpovídající nastavení pro 
resamplování vašeho hraní na programu. 

 
 

“Save to”: RAM 
Resamplovaná data budou zapsána do paměti 
RAM. “Convert to Program”: On 
“Program”: dle libosti 
Po resamplování budou data automaticky 
konvertována na číslo programu, které jste 
určili v “Program”. 

5. Stiskem tlačítka OK spustíte příkaz. 

KRONOS vše nastaví pro resamplování. 
6. Resamplujte vaše hraní, jak je popsáno v 

krocích 4 a 5 předešlé sekce. 
7. 10. Poslechněte si resamplovaný zvuk. 

Jděte na program P0: Play– Main. Stiskněte tlačítko 
PROG, pak vypínač EXIT a poté záložku Main v 
horním řádku LCD obrazovky. 
Zvolte program, který jste určili jako “Program” v 
dialogovém boxu. 
Zahrajte na klávesu C2 a uslyšíte zvuk, 
který jste resamplovali. 

 
 

Mixování KARMA fráze bicích se živým vstupem kytary 
a samplování výsledku 

 

Zde najdete, jak můžete resamplovat KARMA 
společně s externím audio vstupním zdrojem. 
V tomto příkladu vysvětlíme, jak lze hrát na kytaru, 
která je zapojena do jacku AUDIO INPUT společně s 
frází bicích, která je přehrávána prostřednictvím 
KRONOS a jak lze oboje samplovat dohromady. 
Samplování můžete provést podobně v režimech 
Combination, Sequencer a Program. 
1. Stiskem tlačítka PROG vstoupíte do režimu 

Program, kde zvolte program bicích, který 
chcete resamplovat. 

2. Zapněte funkci KARMA (KARMA ON/OFF svítí), 
hrajte na klaviaturu a ověřte, že fráze bicích se 
přehrávají. 

Kytara  
 
 
 
 
 
 
 

 
LINE 

 
 
Efektová jednotka 

Zapněte LATCH. Stisknutím přepínače LATCH 
se rozsvítí. 
Také nastavte tempo “q”, jak potřebujete. 

3. KARMA vypnete stisknutím přepínače KARMA 
ON/OFF. 

4. Kytaru zapojte do jacku AUDIO INPUT 1 na 
zadním panelu. 

Stiskem AUDIO INPUT MIC/LINE zvolte pozici 
LINE a knob LEVEL nastavte na středovou 
hodnotu. 

 Pokud zapojíte kytaru s pasivními snímači (např. 
kytaru bez preampu), není možné samplovat hru na 
ni ve správné úrovni kvůli nesprávné impedanci. 
Takové kytary by měly být směrovány skrz 
předzesilovač nebo přes efektovou jednotku. 

5. Stisknutím záložky Audio In/Sampling přejdete 
na stránku P0: Play– Audio Input/Sampling. 

Proveďte následující nastavení. 
– Audio Input – 

Použijte globální nastavení: Off 

INPUT1 
Bus Select (IFX/Indiv.): L/R 
Pan: dle libosti 
Level: 127 
REC Bus: Off 

Vstup z AUDIO INPUT 1 bude poslán na sběrnici L/R. 
– RECORDING LEVEL– 
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Recording Level (úroveň nahrávání): 0,0 

Standardní nastavení resamplování. 
– Sampling Setup – 
Source BUS: L/R 

Zvuk poslaný na sběrnici L/R bude nasamplován. 
Trigger: Sampling START SW 

Stisknutím tlačítka SAMPLING REC vstoupíte do 
režimu standby pro nahrávání. Poté stiskněte 
SEQUENCER START/STOP a spustíte samplování. 

Metronome Precount: 4 

Když stisknete přepínač SAMPLING REC, vstoupíte 
do režimu standby pro nahrávání a poté stisknutím 
SAMPLING START/STOP spustíte samplování, 
začne znít čtyřdobé počítání a pak se spustí 
nahrávání. (Metronom nebude během nahrávání 
slyšet.) 

Save to: RAM 

Sample bude nahrán do RAM paměti. 

Mode: Stereo 

Zvuk z interních kanálů L/R bude nasamplován ve 
stereo. 
– Metronome Setup– 
Bus (Output) Select: L/R 
Level: dle libosti 

Výstup metronomu bude poslán na L/R sběrnice. 
6. Zahrajte na kytaru s hlasitostí, nastavenou pro 

nahrávání. 

Pokud se objeví indikace “ADC OVERLOAD!” (AD 
konvertor je přetížený), stáhněte knob LEVEL na 
zadním panelu na MIN a znovu nastavte úroveň. 
Nejlepší audio kvalitu dosáhnete na nejvyšší možné 
úrovni, která ještě nezpůsobí přetížení; tedy je lehce 
pod bodem, kdy se zobrazí “ADC OVERLOAD!”. 

7. Stiskněte SAMPLING REC. 

Zahrajte na kytaru a na stupnici bude zobrazena 
hlasitost, na které bude kytara nasamplována. 

Stiskem KARMA ON/OFF funkci zapnete, stiskem 
kláves spustíte frázi bicích a při hraní na kytaru 
nastavte konečnou hlasitost. 
Jestliže se objeví “CLIP !”, použijte kontroler VALUE 

atd. ke snížení slideru Recording Level 
(umístěný v pravé části displeje) pod +0.0 na 
vhodnou úroveň. 
Jestliže není vyváženost mezi nástroji taková, jakou 
byste chtěli, použijte knob LEVEL nebo editor 
performance “Amp Level”, který nastavíte vyváženost. 

8. Ukončíte-li nastavení, stiskněte tlačítko 
SAMPLING REC. 

KARMA vypnete stisknutím přepínače KARMA 
ON/OFF. 

9. Stiskem KARMA ON/OFF funkci zapněte a pak 
stiskem SAMPLING REC vstoupíte do režimu 
standby pro nahrávání. 

Když stisknete SAMPLING START/STOP, spustí se 
odpočet. Zahrajte na klávesy během odpočtu. 
Nahrávání se spustí po odpočítání čtyř dob. Zahrajte 
na kytaru. KARMA se také spustí po odpočtu. 

10.Stiskem SAMPLING START/STOP zastavíte 
nahrávání. 

11. Stiskem přepínače KARMA ON/OFF ji vypnete. 
Poslechněte si zvuk, který jste nasamplovali. 

Přejděte na stránku Sampling P0: Recording– 
Recording. Stiskněte tlačítko SAMPLING, pak EXIT a 
poté záložku Recording v horním řádku LCD 
obrazovky. 
Pomocí “Multisample Select“ zvolte multisample, 
který chcete znovu samplovat. 
Zahrajte na klávesu C2 a uslyšíte zvuk, který byl 
resamplován. 

13.Jestliže chcete převést tento multisample na 
program, zvolte příkaz “Convert MS To Program” 
z menu stránky, zvolte požadovaný program a 
spusťte konverzi. (Viz “Konverze multisamplu do 
programu” na str. 154) 

 
 

Samplování kytary z audio vstupu během poslechu KARMA fráze 
bicích 

 

Zde si vysvětlíme, jak můžete samplovat právě zvuk 
externího zdroje, zatímco posloucháte hraní 
generované z KARMA. 
To můžete provést modifikací nastavení v kroku 5 
předešlé sekce “Mixování fráze bicích generované z 
KARMA …” a změnit je následujícím způsobem. 

INPUT1 
Bus Select (IFX/Indiv.): Off 
REC Bus: 1 

Vstup z AUDIO INPUT 1 bude poslán na sběrnici 
REC 1. 
– Sampling Setup – 
Source BUS: REC 1/2 

Zvuk poslaný na sběrnici REC 1/2 bude 
nasamplován. Zvuk interního zvukového 
generátoru, poslaný na sběrnici L/R, nebude 
samplován. 

 

Mode: L–Mono 

Zvuk z interního kanálu L bude nasamplován mono. 
Modifikujte nastavení, jak je ukázáno výše, samplujte 
vaši hru a poté si poslechněte výsledný sample. 
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Samplování v režimu sekvenceru 
 

V režimu Sequencer můžete samplovat jako v režimech 
Program a Combination, ale je ještě jedna možnost, 
unikátní pro režim Sequencer: In-Track Sampling. 

Samplování v režimu Sequencer In-Track Sampling 
 
 
 
 

 
In-Track Sampling vám umožní samplovat audio zdroj, 
který je přehráván spolu se songem. Během procesu 
samplování bude systém automaticky vytvářet Program, 
který bude držet nový sample a MIDI noty, které se 
budou přehrávat v synchronizaci se songem. Můžete jej 
např. využít k nahrávání vokálových nebo kytarových 
partů. 

 

 

In-Track Sampling 
 

V tomto příkladu si ukážeme, jak přidat zvuk kytary, 
zapojené do jacku AUDIO INPUT 1 do songu. 
1. V režimu Sequencer vyberte song, do kterého 

chcete přidat zvuk kytary. 

Můžete song buď vytvořit, nebo využít režimu Disk 
a načíst již vytvořený song. 

2. Kytaru zapojte do jacku AUDIO INPUT 1 na 
zadním panelu. 

Stiskem AUDIO INPUT MIC/LINE zvolte pozici 
LINE a knob LEVEL nastavte na středovou 
hodnotu. 

 Pokud zapojíte kytaru s pasivními snímači (např. 
kytaru bez preampu), není možné samplovat hru na 
ni ve správné úrovni kvůli nesprávné impedanci. 
Takové kytary by měly být směrovány skrz 
předzesilovač nebo přes efektovou jednotku. 

3. Přejděte na stránku Sequencer P0: Play/REC– 
Audio Input/Sampling. 

4. Budeme modifikovat nastavení audio vstupů 
(Audio Inputs), takže vypněte u Input “Use 
Global Setting”. 

5. Zvolte příkaz Auto HDR/Sampling Setup z 
nabídky stránky. 

Objeví se dialogový box. 
6. Zvolte “In-Track Sampling”. 

 
 
7. Proveďte následující nastavení pro “In-Track 

Sampling”. Source Audio: Audio Input 1/2 

Vstup z jacků AUDIO INPUT 1 a 2 bude 
nasamplován. 
Mono–L/Mono–R/Stereo: Mono-L  

Zvuk bude samplován v mono. 
To: dle libosti 

Stopa, kterou chcete využít pro In-Track Sampling. 
Data MIDI noty pro spouštění samplu budou 
nahrána na zvolenou stopu. 
Program: dle libosti 

Číslo cílového programu převodu. Jakmile 
dokončíte samplování, automaticky se vytvoří 
nový multisample, konvertován do programu 
a přiřazen jako program stopě. 

8. Stiskem tlačítka OK spustíte příkaz. 

Přípravy na In-Track Sampling jsou nyní 
kompletní. Podíváme se na provedená nastavení. 
– Audio Input –  
INPUT1 
Bus Select (IFX/Indiv.): Off 

Pan: L000 

Level: 127 
REC Bus: 1/2 

Vstup z AUDIO INPUT 1 bude poslán na sběrnici 
REC. 
– RECORDING LEVEL– 

Recording Level (úroveň nahrávání): 0,0 

Standardní nastavení pro samplování. 
– Sampling Setup – 
Source BUS: REC 1/2 

Zvuk poslaný na sběrnici REC 1/2 bude 
nasamplován. 
Trigger: Sampling START SW 

Stisknutím tlačítka SAMPLING REC vstoupíte do 
režimu standby pro nahrávání. Poté stiskněte 
SEQUENCER START/STOP a spustíte 
samplování. 

Save to: RAM 

Sample bude nahrán do RAM paměti. 

Mode: L–Mono 

Zvuk z interního kanálu L bude nasamplován v 
mono. 

9. Pro náš příklad změňte nastavení takto. 

Pan: C064 
“Trigger”: Threshold, “Threshold Level”: dle libosti 
“Sample Time”: dle libosti 

10.Zahrajte na kytaru s hlasitostí nastavenou pro 
nahrávání. 
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Pokud se objeví indikace “ADC OVERLOAD!” (AD 
konvertor je přetížený), stáhněte knob LEVEL na 
zadním panelu na MIN a znovu nastavte úroveň. 
Pro nejlepší zvuk nastavte úroveň co nejvýše, ještě 
než se objeví indikace “ADC OVERLOAD!”. 

11. Stiskněte SAMPLING REC. 

Zahrajte na kytaru a na stupnici bude zobrazena 
hlasitost, na které bude kytara nasamplována. 
Jestliže displej ukazuje “CLIP !”, použijte kontrolery 

VALUE ke snížení slideru Recording Level 
(umístěný v pravé části displeje) pod +0.0 na 
vhodnou úroveň. 

12. Ukončíte-li nastavení, stiskněte tlačítko 
SAMPLING REC. 

13. Stiskem přepínače SAMPLING REC a potom 
SAMPLING START/STOP vstoupíte do režimu 
standby pro nahrávání. 

15.Stiskem LOCATE vrátíte přehrávací pozici songu 
na začátek songu a stiskněte SEQUENCER 
START/STOP, čímž spustíte přehrávání. 
Začněte hrát v bodě, kde chcete nahrávat. 
Samplování se spustí, jakmile hlasitost překročí 
Threshold Level. 

14.V místě, kde chcete zastavit samplování, 
stiskněte SEQUENCER START/STOP. 

Přehrávání songu a samplování se ukončí. 
Samplování se také zastaví, jestliže dosáhnete 
určené hodnoty Sample Time. 

15.Stiskem LOCATE se vrátíte na začátek songu 
a stiskněte SEQUENCER START/STOP. 
Samplovaná audio data se přehrávají společně 
se songem. 

Detaily o funkci Compare pro In-Track Sampling 
najdete v “In-Track Sampling” na str. 159. 

 
 

Resamplování songu do souboru WAVE 
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Můžete nahrát kompletní Song do stereo WAVE 
souboru a poté daný soubor vypálit na audio CD 
pomocí připojené USB CD-R/RW mechaniky. Více 
informací najdete v “Vytvoření a přehrávání audio CD” 
na str. 206. 
1. V režimu Sequencer zvolte song, ze kterého 

chcete vytvořit WAVE soubor. 

Můžete song buď vytvořit, nebo využít 
režimu Disk a načíst již vytvořený song. 

 Zapsat na medium můžete maximálně 80 minut v 
mono nebo stereo při jedné samplovací operaci 
(mono: cca 440 MB, stereo: cca 879 MB). 

2. Přejděte na stránku Sequencer P0: 
Play/REC– Audio Input/Sampling. 

3. Budeme modifikovat nastavení audio vstupů 
(Audio Inputs), takže vypněte u Input “Use 
Global Setting”. 

4. Zvolte příkaz Auto HDR/Sampling Setup z 
nabídky stránky. 
Objeví se dialogový box Auto HDR/Sampling 

Setup. 

 

5. Zvolte “2ch Mix to Disk”. 
6. Stiskem tlačítka OK spustíte příkaz. 

Přípravy na In-Track Sampling jsou nyní kompletní. 
– Audio Input – 
Input 1 & 2, USB 1 & 2, S/P DIF L & R 
Bus Select (IFX/Indiv.): Off 
REC Bus: Off 

Vypněte sběrnice pro všech šest audio vstupů. 
– RECORDING LEVEL– 

Recording Level (úroveň nahrávání): 0,0 

Standardní nastavení resamplování. 
– Sampling Setup – 
Source BUS: L/R 

Zvuk poslaný na sběrnici L/R bude nasamplován. 
Trigger: Sequencer START SW 

Stiskněte SAMPLING REC a START/STOP, čímž 
vstoupíte do režimu standby pro nahrávání. Poté 
stiskněte SEQUENCER START/STOP a spustíte 
nahrávání. 

Save to: Disk 

Sample bude uložen na disk, do adresáře a pod 
jménem souboru, zadaného v Select Directory/File 
for Sample to Disk. 

Mode: Stereo 

Zvuk z interních kanálů L/R bude nasamplován ve 
stereo. 

7. Příkazem Select Directory/File for Sample to Disk 
v menu stránky nastavíte disk, adresář a jméno 
WAVE souboru. 
Využijte Drive Select a tlačítky Open a Up vyberte 

složku, do které chcete soubor WAVE uložit. 
Stisknutím tlačítka textové editace (text edit) přejdete 
na dialogový box textové editace a zde zadejte název 
souboru. 
Ponechejte Take No. označené. Číslo napravo od 
Take No. bude vloženo jako poslední dva znaky 

jména souboru. 



Samplování v režimu Sequencer Resamplování songu a vytvoření Wave souboru 
 

 

 
Toto číslo se zvýší s každým dalším samplem, 
takže jméno souboru nezůstane stejné, ani při 
opakovaném samplování. 
Po provedení tohoto nastavení stiskněte tlačítko 
Done a zavřete dialogový box. 

8. Nastavte Sample Time na délku, kterou chcete 
samplovat. 

Nastavte zde délku o něco vyšší, než je délka 
songu. 

9. Nastavte parametr Sample to Disk na 
požadovanou bitovou hloubku. 

Můžete samplovat na disk na 16-bitovém nebo 
24-bitovém rozlišení. 

10 Nastavte nahrávací úroveň. 

Stiskněte SAMPLING REC. 
Pozn.: Trvá několik sekund až minutu od chvíle, 
kdy stisknete SAMPLING REC, než KRONOS 
vstoupí do režimu standby (takže SAMPLING 
REC přestane blikat a začne svítit). Tento čas je 
potřeba k tomu, aby se alokoval dostatek místa na 
disku. 
• Stiskem SEQUENCER START/STOP spustíte 
přehrávání songu a nastavíte hlasitost 
samplování, podle toho, co vidíte na stupnicích. 
Standardní hodnota je 0,0 dB. Je-li úroveň příliš 
nízká, pomocí kontroleru VALUE ji zvyšte co 
nejvýše, než se objeví indikátor “CLIP !”. 
• Ukončíte-li nastavení, stiskněte tlačítko 
SAMPLING REC. 
• Stiskem SEQUENCER START/STOP zastavíte 
přehrávání songu. Potom stiskněte tlačítko 
LOCATE. 

11. Spusťte samplování. 

Stiskem přepínače SAMPLING REC a potom 
SAMPLING START/STOP vstoupíte do režimu 
standby pro nahrávání. 
• Stiskem SEQUENCER START/STOP spustíte 
přehrávání songu. Samplování se spustí ve 
stejnou chvíli. 
Když přehrávání songu skončí, stiskněte tlačítko 
SAMPLING START/ STOP a zastaví se 
samplování. Příkazem Select Directory/File for 
Sample to Disk v menu nabídky ověříte, že je 

vytvořen soubor WAVE. 
Zvolte soubor a stiskem SAMPLING 
START/STOP si poslechněte zvuk, který jste 
nasamplovali. 
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User Sample banky 
 

 

 

Přehled 
 

Banky uživatelských samplů přenáší výhodu EXs do 
vašich vlastních knihoven samplů: Načtěte a 
přehrávejte GB svých vlastních nebo konvertovaných 
samplů, pomocí Virtuální paměti. Správa disku i 
paměti byla rovněž podstatně vylepšena: můžete si 
tvořit pod-sady User Sample Bank a míchat i 
porovnávat části jednotlivých bank, aniž by docházelo 
k duplikacím samplů na disku. 
Je také snadné zvuky sdílet s přáteli a 
spolupracovníky, jelikož programy, Wave sekvence i 
bicí sady zachovávají vazby User Sample Bank, i když 
samply přesunete na disk nebo je načtete do jiného 
nástroje. 

 

Režim Sampling a User Sample banky 
Režim Sampling Mode a User Sample Banky jsou dva 
odlišné způsoby, jak pracovat s daty samplu, a můžete 
je přepínat tam i zpět, jak je potřeba. 
Režim Sampling umožňuje tvořit a editovat user 
samply a multisamply. Avšak nemají přístup do 
virtuální paměti. Když načítáte jako User Sample 
Banku, jsou více jako EXs; nemají přístup do virtuální 
paměti, ale není možné je editovat. 
• V režimu Sampling Mode tvoříte a editujete samply a 

multisamply, nebo lze importovat zvuky ve formátu 
Akai a SoundFont 2.0. 

• Jakmile dokončíte editaci, načtěte data jako User 
Sample Banku, chcete-li získat přístup do virtuální 
paměti. 

• Kdykoliv můžete načítat sample data do režimu 
Sampling Mode znovu, chcete-li editovat stávající 
data nebo přidat samply či multisamply. 

Programy, Wave sekvence a bicí sady si pamatují, 
které multisamply a samply používají, bez ohledu na 
to, zda jsou tato data načtena do režimu Sampling 
Mode nebo jako User Sample Banka. (Pro více 
informací viz “User Sample Bank ID” na str. 165). 

 
 
.KSC soubory 
KSC je zkratka pro Korg Sample Collection. Soubory 
.KSC obsahují odkazy na režim Sampling Mode, EXs, 
a/nebo data User Sample Banky, včetně multisamplů, 
samplů a drumsamplů. Načtením souboru KSC se 
načtou veškerá propojená data. 
Pokud .KSC obsahuje odkazy na data režimu Sampling 
Mode, jiné soubory .KSC mohou odkazovat na tento  
soubor .KSC jako na User Sample Banku. 
Více informací najdete ve “Vytvoření a přehrávání .KSC 
souborů” na str. 175. 

 
 

Uvolnění prostoru v RAM paměti 
 

Chcete-li vytvořit a editovat data pro User Sample 
Banky, budete používat režim Sampling Mode. 
Jestliže pracujete s velmi velkým počtem samplů, 
bude potřeba uvolnit RAM dočasným odstraněním 
všech ostatních načtených dat samplu. 
Důležité: tím odstraníte veškerá data z režimu 

Sampling Mode, ale také veškerá data EXs a User 
Sample Banky. Pokud máte nějaká neuložená data v 
režimu Sampling, musíte je uložit ještě než budete 
pokračovat! 
Chcete-li uvolnit celou paměť RAM pro Sampling Mode: 
1. Jděte na stránku KSC Auto-Load. 
2. Zrušte značky u všech zvolených KSC souborů. 
3. Stiskněte tlačítko Do Auto Load Now. 

Objeví se dotaz na potvrzení. 
4. Stiskem OK volbu potvrdíte. 

Veškerá sample data budou odstraněna, s výjimkou dat 
pro ROM banky. 
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Ukládání User Sample bank 
 

Uložením souboru KSC, který obsahuje Sampling 
Mode data, se automaticky vytvoří User Sample 
Banka. Provedete to takto: 
1. Vytvořte svou vlastní sadu samplů v režimu 

Sampling Mode, načtěte dříve vytvořené 
samply, nebo načtěte samply ve formátu Akai či 
SoundFont 2.0. 

2. V režimu Disk jděte na stránku Save. 
3. Vyberte interní disk (pokud máte nainstalované 

dva interní disky, zvolte jeden z nich). 

Rovněž můžete ukládat na USB disk, ale pokud má 
fungovat jako User Sample Banka, musí být soubory 
na interním SSD disku. 
4. V menu zvolte příkaz Save Sampling Data. 
5. Nastavte parametr Include na Sampling Mode 

Data. 

Tím vše uložíte v režimu Sampling Mode, a uchováte 
soubor KSC čistý tím, že NEULOŽÍTE odkazy do 
EXs nebo jiné User Sample Banky. 
 

 

 

 
 
6. Nastavte Sampling Mode Data Options na All. 
7. Ponechejte Force new User Sample Bank ID bez 

značky (vypnuto). 
8. Použijte pro KSC soubor popisné jméno. 
9. Stiskem OK soubor uložíte. 

A je to! Nyní jste tedy uložili User Sample Banku na disk. 
Chcete-li ji použít, musíte ji načíst, dle popisu níže. 

 
 



 
 

User Sample Banky – Ukládání User Sample Bank 
 

 

 
Uložením vytvoříte dva KSC soubory 
Při ukládání KSC se Sampling Mode daty, vytvoří se 
dva KSC soubory: 
• KSC pod jménem, které jste zadali, a zahrnuje 

aktuální samply a multisamply z režimu Sampling 
Mode. 

• Druhý KSC, který obsahuje odkazy na Sampling 
Mode data v prvním KSC, s nastavením parametrů 
Load Method for EXs a User Sample Bank na 
Virtual Memory. Jméno tohoto KSC je to, které jste 
zadali, s textovým doplňkem “_UserBank.” Např. je-
li první KSC pojmenovaný BillGig.KSC, druhý bude 
BillGig_UserBank.KSC. Je to soubor, který načtete, 
abyste získali data samplu, jako User Sample 
Banku. 

Oba soubory mohou obsahovat odkazy na jiné 
EXs nebo User Sample Banky, podle nastavení 
parametru Include v dialogu Save. 

 

 
 

 

Ukládání User Sample bank: Příklady 
 

Přepracování existující User Sample Banky 
Řekněme, že máte sadu samplů v User Sample 
Bance, a chcete provést pár změn kvůli vylepšení 
nebo rozšíření. Načtete data do režimu Sampling 
Mode a provedete editaci, např. lépe umístíte body 
smyčky, změníte mapování multisamplu, popř. přidáte 
pár souvisejících samplů. 
Po uložení Sampling dat ověřte, že je volba Force 
new User Sample Bank ID na Off (vypnutá). Pokud 

zde nebude značka, znamená to, že originální User 
Sample Banka, a libovolné programy či vybrané KSC, 
budou nadále fungovat dle očekávání. Pro více 
informací viz “User Sample Bank ID” na str. 165. 

 

Změna stávající User Sample Banky na něco 
jiného 
Někdy potřebujete načíst data do režimu Sampling 
Mode a pak změnit množinu samplů a multisamplů, 
takže v podstatě vytvoříte novou sadu zvuků. V tom 
případě budete rozumné uložit výsledek jako zcela 
novou User Sample Banku – nikoliv jen přepsat 
originální data. Takže uložíte Sampling data pod jiným 
jménem a aktivujete volbu Force new User Sample 
Bank ID. Tím zajistíte, že originální User Sample 

Banka, a libovolné programy či vybrané KSC, budou 
nadále fungovat dle očekávání. 

Pokud máte programy, Wave sekvence, atd., které 
hodláte přepnout z používání originální User Sample 
Banky, na novou, použijte k tomu příkaz menu Remap 
MS/Sample Banks (viz stránku Global Sample 

Management, stejně jako libovolnou stránku 
Sample/Multisample banky, s parametry výběru). 
Pamatujte, že pokud jste běžný uživatel (nikoliv 
zvukový vývojář pro účely distribuce nebo na prodej), 
a chcete tedy jen přidat nebo vyjmout multisamply či 
drumsamply, abyste ušetřili paměť nebo vytvořili 
“nejlepší” KSC – NEMĚLI byste to dělat; raději se 
podívejte níže na “Vytváření kombinovaných či 
zjednodušených KSC”. 
 

Vytvoření kombinovaných nebo 
zjednodušených KSC 
To nejlepší na User Sample Bankách je to, že 
umožňují použít data přes odkaz, namísto kopírování 
a editace data samotných. Řekněme, že máte tři User 
Sample Banky: CoverBand_UserBank.KSC, 
SoloProject_UserBank.KSC, a 
Experimental_UserBank.KSC. Můžete vytvořit další 
KSC, které budou dělat následující: 
• Kombinovat všechny tři KSC do jednoho hlavního 

master KSC, který načtete do jediného kroku. 
• Vytvořit různě zjednodušené verze CoverBand.KSC, 

jež obsahují samply pro několik songů. 
• Vytvořit “nejlepší” KSC pouze z oblíbených samplů, z 

různých tří KSC: 
Všechny zabírají minimum prostoru na disku, 
nevyžadují žádnou editaci v režimu Sampling Mode, a 
nevyžadují editaci originálních dat. 
Chcete-li zkombinovat všechny tři KSC: 
1. Uložte veškerá data, vytvořená v režimu 

Sampling. (Následujícím krokem vymažete 
všechna data režimu Sampling) 

2. Načtěte CoverBand_UserBank.KSC, s volbou 
Clear All. 

Tím vymažete ostatní data samplu, takže KSC, který 
případně uložíte, bude zahrnovat pouze načtená data. 
3. Načtěte SoloProject_UserBank.KSC a 

Experimental_UserBank.KSC, s volbou Append. 
4. Nový KSC uložte pod jiným jménem (např. 

Custom.KSC), a Include nastavte na “Links to 
EXs a User Sample Banks”. 

Tento nový KSC je nyní propojen na veškerá data 
samplu, pro tři individuální KSC. 
Chcete-li vytvořit zjednodušenou verzi 
CoverBand.KSC: 
1. Uložte veškerá data, vytvořená v režimu 

Sampling. (Následujícím krokem vymažete 
všechna data režimu Sampling) 

2. Načtěte CoverBand_UserBank.KSC, s volbou 
Clear All. 

3. Na stránce Global Sample Management, 
nastavte Bank na CoverBand.KSC, a vymažte 
veškeré nežádoucí multisamply nebo 
drumsamply. 

4. Nový KSC uložte pod jiným jménem (např. 
CoverBandStripped.KSC), a Include nastavte na 
“Links to EXs a User Sample Banks”. 

Chcete-li vytvořit “nejlepší” KSC, pouze z oblíbených 
samplů, ze tří KSC: 
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Samplování (Open Sampling System) 
 

 

 
1. Uložte veškerá data, vytvořená v režimu 

Sampling. (Následujícím krokem vymažete 
všechna data režimu Sampling) 

2. V režimu Disk, najeďte na soubor 
CoverBand_UserBank.KSC. 

3. Vyberte jeden či více multisamplů (Multiple 
Select umožňuje vybrat jeden či více najednou). 

4. Načtěte multisamply, s volbou Clear All. 

5. Načtěte další multisamply nebo drumsamply z 
ostatních souborů UserBank.KSC, pomocí 
Append. 

6. Nový KSC uložte pod jiným jménem (např. 
BestOfEverything.KSC), a Include nastavte na 
“Links to EXs a User Sample Banks”. 

Podrobnější informace, krok za krokem o tom, najdete 
v “Vytváření nového KSC načtením jednotlivých 
multisamplů”, na str. 176. 

 

 

Načítání User Sample bank 
 

Jakmile jsou uloženy na disk, můžete User Sample 
Banky využít stejně, jako EXs. Chcete-li načíst User 
Sample Banku: 
1. Jděte do složky, ve které jsou uloženy KSC z 

“Ukládání User Sample Bank” výše. 
2. Zvolte soubor “[jméno] UserBank.KSC”. 
3. Stiskněte tlačítko Load. 

Objeví se dialog Load KSC. 

 
 
4. Pokud jste právě uložili KSC, který chcete načíst, 

nastavte .KSC Allocation na Clear Sampling Mode 
Data. 

Tím zrušíte načtení dat z režimu Sampling Mode. Data v 
User Sample Bankách lze načíst buď v režimu Sampling 
Mode (kvůli editaci), nebo jako User Sample Banku 
(kvůli přehrávání ve virtuální pamětí), nikoliv však obojí 
současně. 
5. Aktuálně ponechejte Load Method for EXs a User 

Sample Banky nastaveny standardně na .KSC. 

Soubor [jméno]_UserBank.KSC, bude nastaven 
automaticky pro použití Virtual Memory. 
6. Stiskem OK se načte User Sample Banka. 

A je to! Veškeré programy, Wave sekvence nebo bicí 
sady, využívající data z režimu Sampling Mode, budou 
stejná využívat automaticky z User Sample Banky. 

 
 

Automatické načítání při startu 
 

Hodnotu KSC Auto-Load můžete využít k načítání 
samplů automaticky při startu, jak jsme popsali v 
“Automatické načítání sample dat”, na str. 174. 
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Editace User Sample bank 
 

Kdykoliv můžete načíst data User Sample Banky do 
režimu Sampling Mode a editovat samply nebo 
multisamply dle potřeby, nebo přidat nové samply či 
multisamply. Provedete to takto: 
1. Pokud jsou již data načtena jako User Sample 

Banka, použijte příkaz “Unload all in bank” na 
stránce Global Sample Management a zrušte 
načtená data ještě před zpracováním. 

Blíže viz “Načtení dat celé banky” na str. 767 
Parameter Guide. 
2. Jděte do složky, ve které jsou uloženy KSC z 

“Ukládání User Sample Bank” výše. 
3. Zvolte soubor “[jméno].KSC” – ten bez 

“UserBank” ve jménu. 
4. Stiskněte tlačítko Load. 

Objeví se dialog Load KSC. 
5. Nastavte .KSC Allocation na Clear Sampling Mode 

Data. 

To je důležité, aby zůstalo zachování User Sample 
Bank ID. Pro více informací viz “User Sample Bank ID” 
níže. 
6. Stiskem OK spustíte načtení dat. 

 
7. Proveďte editaci dle potřeby, ale neměňte 

číslování stávajících multisamplů (nebo samplů, 
pokud jste je použili v bicích sadách). Jestliže 
hodláte přidat nové multisamply nebo samply, 
přidejte je na konec výpisu. 

Programy, Wave sekvence a bicí sady odpovídající 
multisamplům a samplům, podle jejich číslování v 
bance. Pokud má platit, že stávající zvuky budou 
fungovat i nyní správně, zachovejte jejcih číslování. 
8. Uložte KSC. 

Blíže viz “Ukládání User Sample bank”, výše. 

 
 

Konverze starších zvuků 
 

Starší soubory PCG a KSC budou pracovat stejně, jako 
dříve: Data “RAM” samplu se načtou v režimu Sampling 
Mode, a programy, Wave sekvence a bicí sady budou 
přehrávat tato sample data. User Sample Banky však 
nabízejí řadu vylepšení, a je snadné konvertovat starší 
soubory PCG a KSC s “RAM” samply do nového 
formátu. Provedete to takto: 
1. Ve starším formátu načtěte soubory KSC a PCG, 

jež využívají KSC samply. 
2. Postupujte dle pokynů v “Ukládání User Sample 

Bank”, na str. 162. 

 



 
 

User Sample Banky – User Sample Bank ID a jejich omezení 
 

 

 
3. V režimu Program Mode vyberte program, 

využívající KSC samply. 
4. Pokud jde o HD-1 Program, jděte na stránku P2: 

OSC/Pitch; programy STR-1 nebo MOD-7, dále 
na stránku PCM Osc. 

5. Otevřete menu a zvolte příkaz Remap/MS 
Sample Banks. 

Objeví se dialog Remap/MS Sample Banks. 
6. Nastavte správně parametr “In”. 

Jestliže všechny načtené zvuky používají jen jeden 
KSC, zvolte All Programs, Wave Sequences, and 
Drum Kits. 

Pokud celá banka používá pouze tento KSC, ale jiné 
banky používají jiné KSC, zvolte odpovídající banku. 
Jestliže zvuky v jedné bance používají několik KSC, 
zvolte Current Program. Např. někteří uživatelé 

používají všechny programy, související se samplem, 
v Bank USER-G, ale Program 000 používá 
Friday.KSC, Program 001 používá Saturday.KSC, atd. 

Volba Current Program umožňuje upravit každý 

program zvlášť. Podobné příkazy platí individuální 
Wave sekvence a bicí sady. 
7. Nastavte parametr “From” na Smp: Old RAM. 
8. Nastavte parametr “To” na Smp:[jméno 

souboru], odpovídající jménu nového KSC. 

Jde o jméno, vytvořené v kroku 8, pod “Ukládání User 
Sample Banky” na str. 162. 
9. Stiskněte OK. 

Všechny odkazy na starou RAM banku budou 
změněny, pro použití v nové User Sample Bance. 
10. Jestliže použijete volbu “Current Program”, 

ověřte, že jste program nejprve zapsali, a pak 
zopakujte jednotlivá přemapování, je-li potřeba. 

11. Uložte soubor PCG s nově konvertovaným 
programem, Wave sekvencí a daty bicí sady. 

 
 

User Sample Bank ID a jeho omezení 
 
 

User Sample Bank ID 
 

KRONOS dokáže sledovat User Sample Banky, díky 
speciálnímu ID, uloženému v souboru KSC. To 
umožňuje systému najít a detekovat User Sample 
Banku, pokud změníte jméno, nebo umístění na disku, 
a dokonce i když ji použijete v jiném KRONOSu. 
ID se přiřadí, jakmile vytvoříte samply v režimu 
Sampling Mode. Toto ID zůstává společně s daty, 
dokud načítáte a ukládáte s využitím KSC – i když 
ukládáte na jiné místo, nebo pod jiným jménem. 
Rovněž zůstává v datech, bez ohledu na to, zda je 
načtete jako User Sample Banku, nebo do režimu 
Sampling Mode kvůli editaci. 
Avšak nebude uchováno, jestliže načtete nebo uložíte 
individuální samply či multisamply. 
Pokud je zde několik souborů na interním disku, pod 
stejným ID, bude použito to s nejnovějším datem 
editace. Z toho důvodu jsou soubory KSC v USB 
paměti ignorovány. 
Když se podíváte na jméno banky u programů, bicích 
sad a Wave sekvencí, uvidíte kompletní cestu k 
příslušnému souboru KSC. 

 

Co spustí přechod na User Sample Bank ID? 
Režim Sampling Mode udává nové ID, za 
následujících okolností: 
• Při startu systému 
• Jestliže použijete volbu Clear Sampling Mode Data 

při načítání KSC, který neobsahuje data režimu 
Sampling Mode. 

• Pokud použijete příkaz Unload all in bank na 

stránce Global Sample Management, pro data 
režimu Sampling Mode. 

• Pokud použijete příkaz Do Auto-load Now na stránce 
Global KSC Auto Load (aniž by jeden z automaticky 
načtených souborů obsahoval data režimu 
Sampling Mode, jak si povíme níže) 

• Při ukládání, je-li zvolen Force new User Sample 
Bank ID (viz “Aktivujte nové User Sample Bank ID,” 

níže) 

Režim Sampling Mode předpokládá ID existujícího 
KSC, za následujících okolností: 
• Je-li načtený soubor KSC s data režimu Sampling 

Mode, s využitím volby Clear Sampling Mode Data 
nebo Clear All, nebo dokud nebyl režimu Sampling 
Mode použit od spuštění 

• Podobně jako výše, ovšem při načítání celé složky 
dat režimu Sampling Mode, při procházení KSC 

Režim Sampling Mode uchová aktuální ID za 
následujících okolností: 
• Pokud jste režim Sampling Mode použili od spuštění, 

a KSC je načtený v režimu Sampling Mode s 
alokací, nastavenou na Append 

• Pokud jsou načteny jednotlivé samply a/nebo 
multisamply 

 

Force new User Sample Bank ID 
Tato volba je dostupná v dialogu Save Sampling 
Data, ale nikoliv v dialogu Save All. Měla by se 

používat jen ve výjimečných případech. 
Např. lze použít Force new User Sample Bank ID, 

pokud jste načetli User Sample Banku, provedli 
zásadní editaci, a výsledek chcete uložit jako zcela 
novou User Sample Banku. V tom případě budete 
muset použít také příkaz v menu Remap MS/Sample 
Banks a přiřadit programy, Wave sekvence, nebo bicí 
sady, abyste mohli využít novou banku místo staré. 

 
 

Omezení: KARMA Wave Sequencer a 
nastavení zvuku 
 

KARMA Wave Sekvencer 
Kvůli technickým omezením, volba KARMA Wave 
Sequencing, v bankách Multisamplů a Drumsamplů 
podporuje pouze ROM, aktuální Sampling Mode data, 
a EXs1…EXs125. 
Jestliže potřebujete použít KARMA Wave Sequencing 
s vlastními sample daty, musíte je načíst v režimu 
Sampling Mode. 
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Samplování (Open Sampling System) 
 

 

 
Tone Adjust “MS Bank” 
Podobně, meta-parametr Tone Adjust MS Bank 

podporuje pouze ROM, aktuální Sampling Mode data, 
a EXs1…EXs125. Tone Adjust MS/WS/DKit Select lze 

i tak použít pro volbu jiných Multisamplů nebo 
Drumsamplů v aktuální bance, včetně EXs nad 125 a v 
User Sample Bance, dokud nepoužijete MS Bank. 
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Globální nastavení, Wave sekvencer, 
bicí sady 

 

 

Přehled režimu Global 
 

V režimu Global můžete vytvářet celková nastavení, 
která se aplikují na celý KRONOS, jako je hlavní 
ladění, transpozice, globální efekty, globální MIDI kanál 
a systémové hodiny. 
Navíc můžete tvořit user bicí sady, wave sekvence a 
ladění, nastavit damper pedál a přiřadit nožní 
spínače/pedály a určit jména kategorií programů, 
kombinací. 
Struktura stránek režimu Global 

 

Strán
ka 

Vlastnos
ti 

 
P0: Základní 
nastavení 

• Nastavení efektů pro celý KRONOS 
• Nastavení audio vstupu 
• Správa samplů 

 

P1: MIDI 
• Nastavení MIDI pro celý KRONOS 
• Nastavení kontrolerů v režimu External 

 
P2: Kontrolery 
/Ladění 

• Nastavení nožního spínače a pedálu 
• MIDI nastavení sliderů KARMA, 

padů na obrazovce a VJS 
• User ladění 

P3: Jméno 
kategorie 

• Kategorie editace/jména podkategorií 
programů, kombinací a KARMA 

P4: • Wave 
Sekvence 

 

• Editace Wave sekvencí 

P5: Drum Kit • Editace bicích sad 

 

P6: Info podmínek 
• Zobrazení systémových informací 
• Podmínky autorizací 

 

Pozn.: Pro bližší info o přístupu do jednotlivých 
režimů a stránek viz “Základní operace” na 17. 

 
 

Chcete-li změny uložit, použijte 
příkaz Write 

 

 Editace parametrů režimu Global po vypnutí 
nezůstanou uchovány, musíte je uložit. V režimu 
Global pracujete se třemi typy dat : 
Wave sekvence (Global P4), user bicí sady (Global 
P5) a všechna ostatní globální nastavení (Global 
P0–P3). Každý typ dat se ukládá zvlášť a lze jej 
také uložit na interní nebo externí disk v režimu 
Disk. 
Blíže viz “Zápis globálního nastavení” na str. 195 
a “Ukládání na disk, CD a USB media” na str. 196. 
Pozn.: Následující nastavení se příkazem Write 
neukládají: Memory Protect, System Clock a 
Effect Global SW. 
Pozn.: Následující nastavení se příkazem Write 
ukládají automaticky, bez ohledu na příkaz Write: 
KSC Auto-Load, Auto Power-off, a nastavení 
Network a Fan Control. 

 V režimu Global nelze použít příkaz Compare, 

kromě editace Wave sekvencí a bicích sad. 
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Globální nastavení, Wave sekvencer, bicí sady 
 

 

Globální nastavení 
 

 

Základní nastavení 
 
 

Ladění a transpozice 
 

Ladění k jinému nástroji 
Chcete-li jemně nastavit ladění, aby odpovídalo 
jinému nástroji či nahrané hudbě: 
1. Stiskem tlačítka GLOBAL vstoupíte do režimu 
Global. 
2. Stiskem tlačítka Basic přejdete na stránku 

Basic Setup. 
3. Nastavte hodnotu Master Tune na odpovídající 
výšku. 

Master Tune lze nastavit v rozsahu ±50 centů (1 
půltón = 100 centů). Je-li Master Tune na 0, je střední 
A naladěno na 440 Hz. 

 

Transpozice klaviatury 

Klaviaturu také můžete transponovat v půltónech, 
potřebujete-li rychle změnit tóninu (např. když se 
kapela rozhodne hrát song v F místo E). Provedete 
to takto: 
1. V režimu Global jděte na stránku Basic Setup. 
2. Nastavte Key Transpose dle potřeby. 

Můžete transponovat v rozsahu +/–1 oktáva. 
3. Pokud používáte MIDI nebo interní sekvencer, 

stiskem záložky MIDI přejdete na hlavní 
stránku MIDI. 

4. Nastavte Convert Position podle toho, zda při 
hraní na KRONOS používáte externí MIDI 
kontroler nebo ne. 

PreMIDI je běžné nastavení. Tím se aplikuje 
transpozice (ale také křivky dynamiky a aftertouch, 
popsané níže) jak na MIDI výstup z klaviatury 
KRONOS, tak na interní zvuky. To je také nutné, 
potřebujete-li nahrávat výstup křivek do interního 
sekvenceru. 
PostMIDI aplikuje transpozici a křivky, přicházející 
do MIDI, kde určuje odezvu KRONOS na externí 
MIDI kontroler. 
Pokud pouze hrajete interními zvuky na klaviaturu 
KRONOS, obě nastavení fungují stejně. 
 

 

Křivky dynamika a After touch: 
Nastavení odezvy klaviatury 
Křivky dynamiky a after touch umožňují nastavit 
způsob, jak bude KRONOS reagovat váš způsob hry 
na klávesy. Standardní nastavení by mělo vyhovovat 
většině hráčů, ale je zde řada jiných voleb, jak umožnit 
úpravu odezvy, aby odpovídala vašemu stylu.  
Chcete-li nastavit křivky dynamiky a after touch: 

1. Pokud používáte MIDI nebo interní sekvencer, 
stiskem záložky MIDI přejdete na hlavní stránku 
MIDI. 

2. Nastavte Convert Position podle toho, zda při 
hraní na KRONOS používáte externí MIDI 
kontroler nebo ne. 

Viz níže “Transpozice klaviatury”, kde jsou 

podrobnosti o funkci Convert Position. 

3. Stiskem tlačítka Basic přejdete na stránku 
Basic Setup. 

4. Nastaví křivku dynamiky, aby odpovídala stylu 
hry. 

Křivka Velocity Curve 4 je standardní a měla by 
vyhovovat většině uživatelů. 
Křivka 9 je uzpůsobena speciálně pro hraní 

pianovými zvuky, na vyváženou klaviaturu RH3, u 
modelu se 73 a 88 klávesami. 
Blíže o ostatních křivkách, viz obrázek níže, ale 
také “Velocity Curve” na str. 754 v Parameter 
Guide. 
 

Křivky dynamiky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Nastavte křivku aftertouch, podle vašeho stylu hry. 

After Touch Curve 3 je standardní a měla by 
vyhovovat většině uživatelů. 
Křivka 1 vyžaduje vyšší přítlak, kdežto křivka 5 naopak 
lehčí. Křivky 6-8 slouží speciálním účelům, podrobněji 

viz “After Touch Curve” na str. 754 v Parameter Guide. 
 

Křivky After Touch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jak lze obejít efekty 
 

Inzertní efekty, master efekty a total efekty můžete 
globálně obejít. To se týká celého KRONOSu, bez 
ohledu na režim. Pokud jste např. zapojili výstupy 
KRONOS do externího mixu a používáte pro reverb 
nebo chorus na zvuk externí efektový procesor, 
můžete vypnout master a total efekty KRONOS. 
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Pokud jsou položky Effect Global SW IFX 1–12 Off, 
MFX1&2 Off a TFX1&2 Off aktivní, pak budu inzertní 

i master efekty obcházeny. 

Globální nastavení Základní nastavení 

 
 
 

Nastavení ladění 
a transpozice 

 
Nastavení křivky 
Velocity/aftertouch 

 
Nastavení obcházení efektů 

 
 
 

Zvolte režim, který bude 
aktivní při spuštění 

 
 
 
 

Nastavení pípnutí 

Nastavení KARMA & 
Nastavení bicí stopy 
 

 
 
 
 
Nastavení 
ochrany paměti 

 
 
 
 
 
 
 
 

Navázání KARMA na programy 
a Kombinace 

 

Každý program a kombinace má své vlastní nastavení 
KARMA, optimalizované pro konkrétní zvuky. 
Normálně se tato nastavení KARMA načítají 
automaticky. 
V určitých případech však, budete potřebovat zachovat 
nastavení KARMA stejné, a vyzkoušet různé zvuky. 

Jestliže používáte netemperovaná ladění a chcete 
tvořit paralelní intervaly (např. “sníženou kvintu”) pro 
své zvuky, použijte volbu Works Within Scale (for 
harmonies). Pokud však, na druhou stranu, hrajete v 

netemperovaném ladění a transponujete celé songy – 
abyste vyhověli zpěvákovi – použijte volbu 
Transposes Scale. 

Blíže viz “Osc/Timbre/Track Transpose” na str. 754 
Parameter Guide. 

Můžete si vybrat, jaké chování preferujete, s 
oddělenými kontrolery pro programy a kombinacemi, 
přes značky Program a Combination, pod hlavičkou 
Load KARMA Settings When Changing. 
On (se značkou) značí, že když zvolíte programy 

(nebo kombinace), budou použito jejich uložené 
nastavení KARMA Module. Standardní nastavení. 
Off (značka vypnutá) znamená, že když zvolíte 

programy (nebo kombinace), nastavení KARMA 
Module zůstane stejné, takže nebude mít vliv na 
uložené nastavení. Vyzkoušejte to s oblíbenou 
KARMA vygenerovanou frází, s odlišnými zvuky. 

 
Globální vypnutí KARMA a bicí stopa 

 

Pokud je značka u All KARMA Off, veškeré funkce 

KARMA jsou vypnuté. KARMA nebude hrát, ani když 
zapnete KARMA ON/OFF. 
Pokud je značka u Drum Track Off, všechny funkce 

bicí stopy jsou vypnuté. Bicí stopa nebude hrát, ani 
když bude přepínač DRUM TRACK zapnutý. 

 
Interakce mezi Transpose a Scale 

 

Parametr Osc/Timbre/Track Transpose určuje, jak 

budou spolupracovat parametry Program Oscillator, 
Combination Timbre a Song Track Transpose s 
funkcemi Scale a Key. Jsou zde dvě možnosti, každá z 
nich se týká specifického použití. 

Vyvolání naposledy zvoleného režimu 
a stránky při zapnutí 
 

Stav KRONOS při zapnutí závisí na nastavení 
parametru Power On Mode. 
Je-li Power On Mode nastaven na Reset 

(standardně), KRONOS automaticky zvolí režim Set 
List mode P0: Play. 
Jestliže je Power On Mode nastaven na Memorize, 

KRONOS se zapne ve stejném režimu a na stejné 
stránce, podle stavu při posledním vypnutí. 

 
 

Zvuk pípnutí při dotyku displeje 
 

Je-li Beep Enable aktivní, při dotyku objektu na LCD 

displeji se ozve pípnutí. Odstraňte označení, pokud 
tento zvuk nechcete. 

 
 

Text Anti-aliasing 
 

Tento kontroler udává vizuální anti-aliasing pro font 
standardní velikosti, využívaný u většiny jmen 
parametrů. Všechny ostatní fonty nejsou ovlivněny. 
Off: Text bude mít tenkou, ostrou linku. 
Low: Text bude mít tučnější linie a plynulejší 

vzhled. 
High: Textové linky budou tenčí, a více zvýrazněné. 
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Ochrana paměti 
 

Pokud je aktivní jeden z parametrů Memory Protect, 

operace jako zápis, načítání, nebo nahrávání songu 
budou pro odpovídající typ paměti zakázány. 

 
Nastavení jasu LCD 

 

Jas LCD nastavíte příkazem v menu LCD Setup, na 

stránce Global Basic Setup. Provedete to takto: 
1. Tlačítkem GLOBAL vstoupíte do režimu Global. 

2. Stiskněte záložku Basic na dolním řádku a pak 
záložku Basic nad ním. 

Objeví se stránka Global Basic Setup. 
3. V menu stránky vpravo nahoře na LCD zvolte LCD 

Setup. 

Objeví se dialog LCD Setup. 
4. Nastavte jas dle potřeby. 

Můžete také stiskem tlačítka RESET CONTROLS 
resetovat n standardní hodnotu 63. 
5. Stiskem tlačítka OK změny uložíte, nebo se 

stiskem tlačítka Cancel vrátíte k předchozímu 
nastavení. 

 
 

Globální nastavení audio 
 
 

Standardní nastavení vstupu audio 
 

Na stránce Global Audio Input určujete standardní 
nastavení mixu pro audio vstupy, včetně úrovně, 
panorama, efektové sběrnice, apod. Dále můžete 
nasměrovat hlavní L/R výstupy do páru jednotlivých 
výstupů, pro konkrétní aplikaci při živém hraní i pro 
nahrávání. 
Každý program, kombinace a song lze využít buď s 
tímto nastavením Global audio vstupu mixu, nebo 
provést vlastní nastavení. To určuje parametr Use 
Global Setting na stránce Program, Combination, 

nebo Song’s Audio Input/Sampling. 
Standardní stav Use Global Setting je On (označený). 

Umožňuje volně měnit různé programy, kombinace a 
songy bez ovlivnění audio vstupů. 
Také jakékoliv editace, provedené v režimu Audio, na 
stránce Input/Sampling ovlivní Global nastavení a 
naopak. 
Na druhou stranu, někdy se může hodit, že můžete 
uložit určité nastavení mixu s individuálním 
Programem, Kombinací nebo Songem a nastavit si 
speciálně sub-mix nebo efekty, které pracují na 
určitých vstupech. Například můžete nastavit 

program pro použití mikrofonního vstupu s vokodérem, 
dle popisu ve “Vocoder (režim Program)” na str. 863 
Parameter Guide. 
V tom případě nastavte u programu, kombinace nebo 
songu Use Global Setting na Off (bez značky) a 

audio vstupy použijte s uživatelským nastavením. 
Pamatujte na to vše, když budete chtít globální 
nastavení aplikovat v následujících situacích: 
• Když jste na této stránce (Global Audio Input). 
• V režimu Program, Combination a Sequencer, pokud 

je značka u Use Global Setting na stránce Audio 
Input/Sampling na On (aktivní). To lze nastavit 

nezávisle pro každý program, kombinaci i song. 
• Na ostatních stránkách režimu Global, když přepnete 

do režimu Global z Program, Combi, nebo Song, je-
li Use Global Setting na On (označeno). 

• Podobně v režimu Disk, když přepnete do režimu 
Disk z Program, Combi, nebo Song, je-li Use 
Global Setting na On (označeno). 

 
 

Nastavení MIDI 
 
 

Globální MIDI kanál 
 

Globální MIDI kanál je nejdůležitější MIDI nastavení 
KRONOS. Určuje hlavní MIDI kanál, používaný např. i 
pro režimy Program i Combination. Chcete-li nastavit 
Globální MIDI kanál: 
1. Vstupte na stránku Global P1: MIDI. 
2. V sekci MIDI Setup nastavte MIDI kanál dle 

potřeby. 

 
Synchronizace MIDI Clock 

 

KRONOS využívá vlastní interní tempo, nebo je 
synchronizován k externím hodinám, z jiného MIDI 
nebo USB. Dvě obecně nejlepší nastavení jsou Auto 
MIDI a Auto USB. Kombinuje funkce Internal a 

External MIDI/USB, takže je již nemusíte ručně 
přepínat: 

• Pokud přijímáte signál externích hodin, ovládající 
tempo KRONOS. 

• Jestliže nepřijímáte signál externích hodin, KRONOS 
použije své interní tempo. 

 

Synchronizace k USB připojenému počítači 
Chcete-li synchronizovat KRONOS tempo k počítači, 
připojenému přes USB: 
1. Vstupte na stránku Global P1: MIDI. 
2. V sekci MIDI Setup nastavte MIDI Clock na Auto 

USB. 
3. Příkazem Write Global Setting v menu uložíte 

nastavení MIDI Clock. 

Více informací najdete v “Zápisu globálního nastavení” 
na str. 195. 
 

Synchronizace k MIDI připojenému počítači 
Chcete-li synchronizovat KRONOS tempo k počítači, 
připojenému přes MIDI: 
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Globální nastavení pedálu a dalších kontrolerů 
 

 

 
1. Vstupte na stránku Global P1: MIDI. 
2. V sekci MIDI Setup nastavte MIDI Clock na Auto 

MIDI. 
3. Příkazem Write Global Setting v menu uložíte 

nastavení MIDI Clock. 

Více informací najdete v “Zápisu globálního 
nastavení” na str. 195. 

 
Externí ovládání 

 

využijete k vysílání MIDI CC zpráv do externích MIDI 
zařízení. Každý slider, knob a přepínač lze přiřadit 
některému MIDI kontroleru a MIDI kanálu. 
Můžete vytvořit až 128 různých externích Setupů. 
Můžete tak např. vyrobit jeden Setup pro ovládání 
několika různých MIDI zařízení na podiu, jiný pro 
ovládání software syntezátoru (jako je Legacy 
Collection syntezátor Korg)¨, apod. 

 

Vytvoření externí setupu. 
Chcete-li vytvořit externí setup: 
1. Vstupte na stránku Global P1: stránku MIDI a 

stiskněte záložku External1. 

Objeví se stránka External1, s MIDI kanálem a 
přiřazeným CC pro každý z Control Surface sliderů, 
knobů a spínačů. 
2. V horní části stránky nastavte parametr 

External Mode Setup na External Setup, který 
chcete editovat. 

3. Nastavte každý slider, knob a spínač podle 
potřeby. 

Slidery a knoby vysílají celou paletu hodnot CC, od 0 
do 127. Přepínače vysílají jen hodnotu 0 při vypnutí a 
127 při zapnutí. 

Gch znamená, že slider vysílá na globálním MIDI 

kanálu. 
4. Příkazem Write Global Setting v menu uložíte 

nový Externí Setup. 

Více informací najdete v “Zápisu globálního nastavení” 
na str. 195. 
 

Výběr externích setupů 
Hned jakmile vytvoříte jeden či více Externích Setupů, 
můžete je využít k ovládání externích zařízení. Nejprve 
musíte zvolit příslušný setup. 
1. Na stránce Global external nastavte parametr 

External Mode Setup na External Setup, který 
chcete použít. 

2. Stiskem tlačítka PROG vstoupíte do režimu 
Program. 
3. Pod CONTROL ASSIGN stiskněte tlačítko EXT. 

Tím uvedete kontroler do režimu External. 
4. Vstupte na stránku Control Surface. 

Podívejte se na parametr Setup na pravé straně 
obrazovky. Všimněte si, že externí Setup, zvolený v 
kroku 1, je stále aktivní. 
5. Parametrem Setup vyberte jiný externí setup. 
6. Stiskem tlačítka COMBI vstoupíte do režimu 

Combination. 
7. Pod CONTROL ASSIGN stiskněte tlačítko EXT. 
8. Vstupte na stránku Control Surface. 

Podívejte se na parametr Setup na pravé straně 
obrazovky. Všimněte si, že externí Setup, zvolený v 
režimu Program, je stále aktivní. Volba zůstává aktivní, 
dokud ji nezměníte, bez ohledu na to, který zvuk jste 
zvolili nebo ve kterém režimu jste. To usnadňuje volbu 
různých zvuků KRONOS bez narušení externího 
ovládání MIDI a naopak. 

 

 

Nastavení pedálu a dalších 
ovládacích prvků 

 

Záložky Controllers na stránce Controllers/Scales 
umožňuje určit, jak budou nožní spínače a pedály 
fungovat, ale také nastavení mapování kontroleru 
kontrolerů KARMA a akordových padů. 

 
Nastavení přiřaditelného spínače a 
pedálu 

 

 
 
Programovatelný spínač 
Foot Switch Assign umožňuje přiřadit funkci nožnímu 

spínači (např. volitelnému Korg PS-1), zapojenému na 
zadním panelu, do jacku ASSIGNABLE SWITCH. 
Můžete si vybrat z následujících funkcí: 
• AMS (Alternate Modulation) zdroj pro ovládání 

zvuků 
• Dmod (dynamic modulation) zdroj pro ovládání 

efektů 
• Zapnutí a vypnutí portamenta (Portamento On/Off) 
• Sostenuto 
• Soft pedál 
• Procházejte sadou zvuků nahoru a dolů, včetně 

programů, kombinací a set listů 
• Za/ vypínání sekvenceru 
• Punch-in/out u sekvenceru 
• Tap tempo 
• Za/ vypínání KARMA 
• zapnutí/vypnutí bicí stopy (Drum Track on/off) 
• Za/vypnutí režimu Chord 
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• Výběr min a max hodnot pro kontrolery, včetně 

joysticku, ribbonu, knobů a sliderů KARMA. 
• Trigger akordy z padů na obrazovce 

 

Programovatelný pedál 
Můžete zadat funkci, kterou bude provádět 
přiřaditelný pedál (volitelný XVP-10 Expression/ 
Volume pedál nebo EXP-2 nožní spínač), zapojený 
do jacku ASSIGNABLE PEDAL. 

To je dáno parametrem Foot Pedal Assign. 

Můžete si vybrat z následujících funkcí: 
• Master volume 
• Střídání modulačních zdrojů 
• Zdroj efektu dynamické modulace 
• Rychlost změny výšky portamenta 
• Volume (hlasitost) 
• Panorama 
• Pan (podle inzertních efektů) 
• Send level u master efektů 
• Duplikace funkce jiného kontroleru, např. joysticku 

či ribbonu 
Pozn.: Využijete jej jako zdroj pro alternativní modulaci 

nebo efekt dynamické modulace a k ovládání 
programových či efektových parametrů. V tom případě 
nastavte Foot Switch Assign na Foot SW (CC#82), a 
Foot Pedal Assign na Foot Pedal (CC#04). 

Změna programu a kombinace nožním 
spínačem 
1. Stiskněte tlačítko “Foot Switch Assign” a 

zvolte buď Program Up nebo Program Down. 

Program Up způsobí, že bude zvoleno následující 
vyšší číslo programu s každým stiskem nožního 
spínače. 
Program Down způsobí, že bude zvoleno následující 
nižší číslo programu s každým stiskem nožního 
spínače. 
2. Nastavte “Foot Switch Polarity”, aby polarita 

připojeného pedálu seděla. 

Pokud jste zapojili pedálový spínač Korg PS-1, 
nastavte (–) Korg Standard. Pokud polarita není 
nastavena, nemusí nožní spínač pracovat správně. 

3. Stiskem PROG vstupte do Prog P0: Play, nebo 
stiskem COMBI vstupte do Combination P0: 
Play. 

Když stisknete nožní spínač, bude zvolena další 
vyšší číslo programu/ kombinace v pořadí. 

 
 

KARMA, Pad, Vector 
 

Můžete přiřadit zprávy Control change přepínačům a 
sliderům KARMA, a vektorovému joysticku v osách X a 
Y. 
Zprávy Control Change nebo čísla not můžete také 
přiřadit padům 1–8. Podrobnosti o padech a MIDI, viz 
“Hraní na pady přes MIDI nebo klávesy” na str. 39 a 
“2–1c: MIDI CC# Assign — Vector Joystick / Pads” na 
str. 782 Parameter Guide. 
Ve většině případů bude vyhovovat standardní 
nastavení. Chcete-li nastavit standardní nastavení, 

použijte příkaz Reset Controller MIDI Assign na 

stránce menu a zvolte Default Setting. 

 
 

Vytvoření uživatelského ladění 
 

 

Jak vytvořit originální ladění a jeho 
spolupráci s programem 

 

 
 

Na stránce User Scale můžete vytvořit vlastní původní 
ladění. To zahrnuje 16 různých ladění User Octave 
Scale, ve kterých je výška každé noty v oktávě 
zopakována ve všech oktávách a jedno ladění User 
All Note Scale, ve kterém může být výška každé ze 
128 kláves určena zcela nezávisle. 

Nastavením výšky každé klávesy v rozsahu ±99 centů 
ji můžete zvyšovat nebo snižovat až o půltón vůči 
normální výšce. 
Tato user ladění, která zde vytvoříte, můžete pak 
využít zadáním pro program, pro každý timbre v 
kombinaci, nebo pro každou stopu v songu. 
Můžete si vybrat ladění na následujících stránkách. 
 

Mode Strán
ka Program P1– Program Basic: Scale 

Kombinace P2– Pitch: Scale, Use Program’s Scale 

Sequencer P2– Pitch: Scale, Use Program’s Scale 

 

Povíme si, jak nastavit typ ladění pro každý timbrál 
v režimu Sequencer. 
1. Vytvořte user ladění oktávy nebo všech not. 

Vyberte klávesu a pomocí kontrolerů VALUE 
nastavte výšku. V rozsahu ±99 zvyšte nebo snižte 
výšku cca o půltónu nad nebo pod standardní 
výškou. 
Pozn.: Můžete také zvolit klávesu podržením ENTER a 

stiskem noty na klaviatuře. 
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Pozn.: Rovněž můžete zkopírovat jedno z 

presetových ladění a jeho úpravou vytvořit vlastní. 
K tomu využijte příkaz menu Copy Scale. 
2. Stiskem tlačítka SEQ vstoupíte do režimu 

Sequencer. 
3. Stiskněte záložku Track Parameter a pak 

záložku Pitch, tím vstoupíte na stránku P2: 
Track Parameters – Pitch. 

4. Pokud chcete, aby stopa využila ladění, 
uložené v jednotlivých programech, musíte na 
stopě označit box u “Use Program’s Scale”. 

Stopy, které nejsou označeny, používají ladění, 
zadané ve Scale “Type (Song’s Scale).” 
5. Volbou “Type (Song’s Scale)” vyberte ladění 

pro aktuálně zvolený song. 

 
 

Pojmenování kategorií programů, kombinací a KARMA 
 

 

Kategorie Program, Combination, KARMA 
 

Stránky Category Name umožňují pojmenovat 
kategorie a podkategorie Program, Combination 
a KARMA. 

 

 
 

Editace jména kategorie je velmi snadná: 
1. Stiskněte tlačítko T (Text Edit) u jména, které 

chcete upravit. 

Objeví se dialog editace. 
2. Zadejte nové jméno a stiskněte OK. 

Chcete-li upravit jméno Sub Category: 
1. Zvolte Main Category z vyjetého menu. 
2. Upravte jména podkategorií dle popisu výše. 
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Automatické načítání dat samplu 
 

 

Použití výpisu KSC Auto-Load k výběru samplů pro načtení 
 
 

Co je to KSC? 
 

KSC je zkratkou pro “Korg Sample Collection”. KSC 
soubory obsahují odkazy na režim Sampling Mode, 
EXs, a/nebo User Sample Bank data, včetně 
Multisamplů, Samplů a Drumsamplů. Načtením 
souboru KSC se načtou veškerá propojená data. 
KSC soubory můžete načíst v režimu Disk mode, a 
KRONOS může načíst automaticky jeden nebo několik 
KSC souborů už při startu. Na stránce Global KSC 
Auto-Load najdete seznam oblíbených souborů KSC a 
zvolíte, které z nich chcete načítat automaticky při 
startu. Soubory KSC můžete načítat ihned, i bez 
restartování, na této stránce. 
Soubory v seznamu můžete uchovat i bez jejich 
načtení. Když např. potřebujete jeden soubor KSC pro 
nahrávaný projekt a jiný soubor KSC pro živé hraní s 
kapelou. V seznamu jsou stále po ruce, takže je lze 
kdykoliv načíst a může to být pohodlnější než 
přecházení do režimu Disk. 
Pozn.: Nastavení KSC Auto-Load se ukládají 

automaticky a nejsou součástí souboru Global PCG. 

 Nevypínejte nástroj nejméně 10s po provedení změn 
v nastavení Auto-Load. Umožníte systému dokončit 
proces, který zahrnuje zálohování dat nastavení na 
interní disk. 

 

 
 

 

Přidání souboru KSC do seznamu 
 

Chcete-li přidat soubor KSC do seznamu: 
1. Vstupte na stránku Global Basic – KSC Auto-
Load. 
2. Stiskněte tlačítko Add KSC. 

Objeví se dialog Add KSC file, který umožňuje vybrat 
soubor KSC na disku. 
3. Zvolte požadované soubory KSC. 

Je-li potřebných souborů více, použijte násobný 
výběr. 
4. Stiskněte Add. 

Zvolené soubory KSC budou přidány do seznamu. 
Pozn.: Pokud načtete KSC v režimu Disk, budou 
automaticky přidány do seznamu dočasně. 

Když potom označíte Auto-load u KSC, bude soubor 

KSC přidán do seznamu hned po vyznačení, pomocí 
Add KSC. Jinak platí, že jakékoliv automaticky přidané 

soubory KSC budou ze seznamu odstraněny při 
dalším spuštění. 

 
 

Odstranění KSC ze seznamu 
 

Soubory KSC můžete ze seznamu také odstranit. Má 
to však vliv pouze na obsah seznamu, nikoliv na 
soubory samotné. Provedete to takto: 
1. Vyberte soubor KSC, který chcete odstranit. 
2. Stiskněte tlačítko Remove KSC. 

Objeví se dotaz na potvrzení. 
3. Stiskněte OK. 

Soubor KSC bude odstraněn ze seznamu. 

 
 

Výběr KSC, které budou načteny 
 

Chcete-li určit, které KSC budou či nebudou načteny: 
1. Zadejte/zrušte značku v boxu Auto-load u jména 

KSC v seznamu. 

A je to! Při příštím spuštění systému se načtou 
zvolené soubory KSC. Můžete je také načíst níže 
uvedeným postupem. 

 
 

Okamžité provedení změn 
 

Normálně se změny v nastavení Auto-load projeví až 
po následujícím restartu. Načtení/odstranění KSC 
můžete také provést bezprostředně. 
Důležité: resetuje se tak celá paměť RAM, včetně dat 

EXs. Pokud máte nějakou neuloženou editaci RAM 
samplu nebo multisamplu, musíte ji uložit ještě než 
budete pokračovat! 
1. Stiskněte tlačítko Do Auto-load Now. 

Objeví se dotaz na potvrzení. 
2. Stiskněte OK. 

Provedeny budou veškeré změny přidání či odebrání 
KSC souborů, s načtením a odebráním dat samplů dle 
potřeby. To vše trvá určitou dobu. 
Tlačítko Do auto-load now je nepřístupné, pokud 

zvolené samply překročí maximální dostupnou RAM, 
počet multisamplů, samplů nebo MS indexů. 

 
 

Načítání do RAM nebo do virtuální 
paměti 
 

Load Method nastavuje preferovaný způsob načítání 

samplů KSC: jejich načtení do RAM, nebo využití 
virtuální paměti. 
Pamatujte, že pokud jsou data mimořádně rozsáhlá a 
nevešla by se do RAM paměti, bez ohledu na to, zda 
jsou načteny další samply, tato data každopádně 
využijí Virtual Memory. 
Tato nastavení se aplikují na EX a User Sample 
Banky; data režimu Sampling se vždy načítají do RAM. 
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Automatické načtení dat samplu Tvorba a ukládání souborů .KSC 
 

 

 
RAM: Samply se načítají do RAM. To má výhodu v 

tom, že lze přehrávat sample i obráceně. 
Virtuální paměť: Samply budou načteny do virtuální 

paměti. To obecně umožňuje načíst větší samply 
najednou. Pamatujte, že samply mohou dále 
vyžadovat velkou RAM 
Nastavení KSC: KSC mohou obsahovat nezávislé 

nastavení načítání jednotlivých multisamplů nebo 
bicích samplů, podle nastavení v době uložení KSC. 
Nastavení Load method na KSC Settings využívá 

tato individuální nastavení. 

 
Grafické znázornění využití paměti 

 

Zobrazuje využití paměti různými typy samplů, RAM 
multisamplů, samplů a multisample indexů (zón 
klaviatury v rámci multisamplů). 

 

Zobrazení aktuálního nebo zvoleného načítání 
Auto-Load 
Určuje, zda bude grafika znázorňovat aktuální stav 
paměti, nebo stav paměti po načtení funkcí Auto-load, 
s využitím aktuálního nastavení. 
Je možné, aby různé KSC soubory odkazovaly na 
stejná data samplu; např. dva KSC soubory mohou 
sdílet stejnou sadu multisamplů Grand Piano. Systém 
to vše ukládá, takže nadbytečná data se vypočítávají 
jen jednou. 
EXS/USR BANK udává velikost paměti, použité pro 

samply v bankách EXs a User Sample. 
SAMPLING udává velikost paměti, využité pro samply 

v režimu Sampling Mode. 
Free udává velikost dosud nevyužité paměti. 

Následující sekce udává počty multisamplů, samplů a 
multisample indexů, aktuálně použitých v režimu 
Sampling Mode, nad povolené maximum. Data v 
bankách EXs a User se nepočítají vzhledem k 
maximu. 
Multisamples udává počet multisamplů v režimu 

Sampling, nad maximálních 4000. 
Samples udává počet samplů v režimu Sampling, nad 

maximálních 16.000. 
MS Indexes udává celkový počet Indexů ve všech 

Multisamplech v režimu Sampling Mode, nad 
maximálních 16.000. 
 

Překročení kapacity paměti 
Jestliže velikost paměti sample dat v MB překročí 
celkovou dostupnou paměť, pak je zde několik 
grafických indikátorů: 
• Box Free má červenou barvu a udává zápornou 

hodnotu, o kterou zvolená data překračují 
dostupnou paměť 

• Slovo OVER, napravo od boxu Free je červené, se 
třemi vykřičníky na druhém řádku 

 

Překročení maximálních počtů multisamplů, 
samplů, nebo multisample indexů v režimu 
Sampling Mode 
Jak jsme zmínili výše, režim Sampling Mode může mít 
až 4000 Multisamplů, 16,000 Samplů a 16,000 
Multisample Indexů. Jestliže některá z těchto limitních 
hodnot překročí zvolenou hodnotu Auto-load, pak jsou 
zde dvě grafické indikace: 
• Čísla pro příslušný datový typ (např. počet RAM 

Samplů) jsou v červené barvě 
• Histogram pro datový typ v červené barvě, místo 

modré, rozšířený na plnou délku 

 

 

Vytváření a ukládání souborů 
.KSC 

 

 

Vytvoření podmnožiny PRELOAD.KSC 
 

Můžete se rozhodnout, že z paměti odstraníte některé 
samply z výroby, abyste vytvořili prostor pro volitelné 
Korg či jiné EXs, nebo pro své vlastní samply. Je to 
velmi jednoduché. můžete zrušit celý EXs, pokud si 
přejete, nebo odstranit jednotlivé Multisamply a 
Drumsamply. 
Toto zrušení nemá vliv na data, uložená na disku; 
pouze definuje, co bude aktuálně načteno do paměti. 

 

Zrušení načtení celé banky dat 
Chcete-li zrušit načtení celé banky dat najednou: 
1. Přejděte na stránku Global P0: Sample 
Management. 

Tato stránka nabízí nástroje pro správu sample dat, 
aktuálně načtených do KRONOSe. 
2. V menu zvolte příkaz Unload All in bank. 
Objeví se dialog Unload all data from selected bank. 
3. Vyberte požadovanou banku (např. EXs). 
4. Stiskem tlačítka OK potvrdíte volbu, nebo 

pomocí Cancel ukončíte dialog beze změny. 
5. Pokračujte dle pokynů pod “Ukládání souboru 

KSC” níže. 

 
 

 
Zrušení načtení jednotlivých položek 
Chcete-li zrušit načtení jednotlivých multisamplů, 
bicích samplů, nebo samplů: 
1. Vstupte na stránku Global Sample Management. 
2. V seznamu sample dat zvolte požadovanou 

banku a typ. 

Pro banky EXs a User Sample, jsou dostupné typy 
Multisample nebo Drumsample. Pro režim Sampling 
Mode, je dostupný typ Multisample nebo Sample. 
3. Vyberte požadované položky (Multisamply nebo 

Samply) v seznamu. 

Chcete-li zvolit dvě a více položek najednou, zadejte 
značku u Multiple Select. 
4. Stiskněte tlačítko Unload. 

Zobrazí se dotaz na potvrzení. 
5. Stiskem tlačítka OK potvrdíte volbu, nebo 

pomocí Cancel ukončíte dialog beze změny. 

Data samplu můžete sdílet ve dvou či více 
Multisamplech nebo Drumsamplech. Pokud je sample 
využitý jen Multisamplem nebo Drumsamplem, který již 
není načtený, sample bude také zrušen. Je-li sample 
použitý i jinde, zůstane načtený. 
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Globální nastavení, Wave sekvencer, bicí sady 
 

 

 
 

 

Vytvoření nového KSC načtením 
jednotlivých multisamplů 

 

Můžete např. načíst několik multisamplů ze stávajících 
KSC a výsledek pak uložit jako nový. 
Důležité: v tomto příkladu vymažeme veškeré samply 

a multisamply v režimu Sampling Mode! Ujistěte se, že 
nevymažete data, která si chcete ponechat! 
1. Přejděte na stránku Disk Load. 
2. Vyberte soubor .KSC na disku. 
3. Stiskněte tlačítko Open. 

Nyní se nalézáte v souboru .KSC. I když je soubor 
.KSC pouhý seznam, odkazující na jiné soubory, 
můžete v něm procházet disk, jako kdyby obsahoval 
adresáře. V horní části souboru KSC vidíte jednu či 
dvě složky, podle KSC: jednu pro data Sampling Mode 
a jednu pro data User Sample Bank nebo EXs. 
Jestliže neobsahuje soubor .KSC jeden či druhý typ 
dat, nebude zde ani příslušná složka. 
4. Zvolte jednu ze složek a stiskem Open 

nahlédnete dovnitř. 

Data User samplu obsahují jednu či dvě složky, pro 
Multisamply a Samply. Zpravidla zde najdete obojí. 
Složky EXs a User Sample Bank obsahují jednu či dvě 
podsložky, pro Multisamply a Samply. 
5. Zvolte jednu ze složek multisamplů a stiskem 

Open nahlédněte dovnitř. 
6. Zadejte značku do boxu Multiple Select dole na 

obrazovce, tím aktivujete tento režim. 
7. Dotykem několika multisamplů je zvolíte. 
8. Stiskněte tlačítko Load. 
9. Objeví se dotaz Are You Sure, na potvrzení, že 

chcete načítat více souborů, pak stiskněte OK. 

Objeví se dialog Load. 
10. Nastavte Sample & MS Allocation na Clear All. 

Chcete-li uložit soubor .KSC, zahrnuty budou i načtené 
samply. Tato volba umožňuje začít s čistým stavem. 
11. Jestliže načítáte EXs nebo User Sample Bank 

data, nastavte Load Method for EXs a User 
Sample Banks, dle potřeby. 

Viz “Načítání do RAM nebo virtuální paměti” na str. 
174. 
12. Stiskem tlačítka OK načtete multisamply. 

Nyní budou načteny pouze multisamply. 
13. Zrušte značku v boxu u Multiple Select. 

Chcete-li se vrátit k souboru .KSC, musíte tuto značku 
zrušit. 
14. Stiskněte několikrát tlačítko Up, dokud se 

nedostanete do kořenového adresáře disku. 
15. Pokračujte dle pokynů pod “Ukládání souboru 

KSC” níže. 

Ukládání souboru KSC 
 

1. V režimu Disk jděte na stránku Save. 
2. V menu zvolte příkaz Save Sampling Data. 

Objeví se dialog. Máte celou řadu možností; můžete 
ukládat Sampling Mode Data, Links to EXs a User 
Sample Banky, nebo obojí. Rovněž máte několik 
možností pro uložení jen jednoho Multisamplu či 
Samplu z user dat. V tom případě se ukládá všechno. 
3. Nastavte Include na Both Sampling Mode & 
Links. 
4. Nastavte Sampling Mode Data Options na All. 
5. Použijte pro KSC soubor popisné jméno. 
6. Stiskem OK soubor uložíte. 

A je to! Nyní můžete vytvořit a uložit vlastní soubor 
.KSC. Tak jej můžete načíst kdykoliv později, nebo jej 
nastavit na automatické načtení při spuštění. 
Pokud jste vytvořili .KSC soubor jako podmnožinu 
PRELOAD.KSC a vytvořili tak prostoru pro jiné 
samply, ověřte, že je deaktivovaná funkce Auto-load 
pro PRELOAD.KSC, dle popisu ve “Výběru, který KSC 
bude načten” na str. 174. 
Chcete-li načíst předchozí sadu samplů automaticky, 
postupujte dle pokynů v “Bezprostřední aplikaci změn” 
na str. 174. 
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Zapojení do počítače přes USB Ethernet a FTP Vytvoření a uložení KSC souborů 
 

 

 

Zapojení do počítače přes USB Ethernet a FTP 
 
 

Přehled 
 

KRONOS nyní podporuje USB Ethernet a vestavěný 
FTP server, což zaručuje rychlejší přenos souborů s 
počítačem. Je možné např.: 

Po zapojení byste měli vidět interní disky KRONOS. 
Můžete také využít FTP client software pro přenos 
souborů mezi KRONOSem a počítačem. 

• Zálohování do počítače 
• Přenos samplů do KRONOSe 
• organizaci a přejmenování souborů a adresářů na 

interním disku KRONOS 
 

Důležité: je nutný kompatibilní USB 
ethernet adaptér 
KRONOS podporuje specifickou sadu otevřených USB 
Ethernet adaptérů. Kompletní seznam, viz “Podpora 
USB Ethernet a FTP” na str. 28. 

 

Co je to FTP? 
FTP je zkratka pro “File Transfer Protocol” a je to 
standardní způsob přenosu souborů po síti. FTP 
můžete využít k přenosu souborů mezi interními disky 
KRONOS a libovolným moderním počítačem. 
KRONOS je FTP “server” a počítač je tedy FTP 
“klient”. FTP client software je zdarma pro všechny 
dnešní operační systémy; z nichž některé zahrnují 
vestavěnou podporu FTP. Pokud ještě nemáte FTP 
client software, zkuste vyhledat “free ftp client” pro váš 
operační systém (tedy Windows nebo Mac). 

 
Zapojení KRONOS přes FTP 

 

Na Kronosu: 
1. Zapojte kompatibilní USB ethernet adaptér. 
2. Připojte ethernetový kabel z adaptéru do lokální 

sítě 

Pro zapojení do bezdrátové sítě budete potřebovat 
wireless-to-ethernet bridge. 
3. Vstupte na stránku Global 0-5 Network. 

Tato stránka umožňuje nastavit USB ethernetové 
spojení a konfigurovat FTP server. 
4. Nastavte User name a Password dle potřeby. 

User name musí mít nejméně jeden znak, a nejvýše 
32 znaků, a to písmena, čísla a pomlčky. Heslo může 
zůstat prázdné, pokud vám nejde o bezpečnost; 
podobně jako user name může mít až 32 znaků. 
5. U ostatních polí ponechejte standardní hodnoty: 
6. Zapište si IP adresu, uvedenou v sekci TCP/IP. 

Vypadá podobně jako 10.0.1.2, nebo 192.168.1.2. 
Nyní jste připraveni k propojení KRONOSe s 
počítačem. 
V počítači: 
7. Pokud jste tak již neučinili, nainstalujte FTP 

klienta. 
8. V FTP client software se napojte na IP adresu z 

kroku 6 výše, pod jménem a heslem z kroku 4. 

Potřebujete-li více informací o tom, jak konfigurovat 
FTP software, viz dokumentaci. 

Problémy se sítí 
 

Parametr Status udává aktuální stav síťového 

spojení KRONOS. Normální stav je uveden černým 
textem, a chybový červeně. 
Jestliže Status indikuje chybu, zkuste následující: 
1. Stiskem tlačítka Configure a otevřete dialog 

Configure TCP/IP. 
2. Stiskem OK dialog ukončíte. 

KRONOS se tak pokusí obnovit spojení do sítě; 
sledujte parametr Status, zda se to podařilo. 
3. Ověřte, zda jsou všechny ethernetové kabely 

zapojeny správně. 

Někdy také pomůže, když prohodíte kabely 
vzájemně mezi sebou. 
Problémy se sítí přesahují rámec tohoto manuálu, ale 
můžete vyzkoušet ještě pár jiných věcí: 
4. Je-li to možné, použijte DHCP místo ručního 

adresování. 
5. Zkuste restartovat DHCP server (zpravidla 

síťový router). 
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Bank
a 

Obsah 

INT 000…148 Wave sekvence z výroby 

INT 149 Počáteční Wave sekvence 

USER–A 00…24 Wave sekvence z výroby 

USER–A 25…31 

USER–B00…E31 
 

Wave sekvence počáteční 

USER–F 00…12 Wave sekvence z výroby 

USER–F13…G31 

USER–AA00…GG31 
 

Wave sekvence počáteční 

 

Globální nastavení, Wave sekvencer, bicí sady 
 

 

 

Použití Wave sekvencí 
 

 

Přehled Wave sekvencí 
 

 

 

Co je to Wave sekvence? 
 

Wave sekvence přehrávají několik různých 
multisamplů v čase. Toho využijete při vytváření 
různých timbrálních a rytmických efektů, dle popisu 
níže. 
Wave sekvence jsou podobné bicím sadám, se 
kterými tvoříte a editujete je v režimu Global a pak je 
použijete v programech. U HD-1 programů můžete 
využít wave sekvence stejně jako normální 
multisamply, včetně přepínání nebo prolínání 
dynamiky, vrstvení různých wave sekvencí u dvou 
oscilátorů, apod. 
Stejně jako u bicích sad, když hrajete Wave sekvencí 
v režimu Global, využívá nastavení dříve zvoleného 
programu nebo kombinace. 
Můžete vytvořit řadu různých efektů se stejnými wave 
sekvencemi, od jemných až po extrémní. Zde jsou 
popisy tří běžných využití: rytmické Wave sekvence, 
prolínání Wave sekvencí a dynamicky přepínané 
Wave sekvence. 

 
Rytmické Wave sekvence 

 

Rytmické Wave sekvence využívají krátké nebo náhlé 
prolínání, takže přechody mezi různými multisamply 
vytváříte rytmické fráze. Flexibilní frázování, pauzy a 
ligatury umožňují tvořit komplexní patterny, které pak 
lze synchronizovat ke KARMA a systémovému tempu. 

 
Prolínání Wave sekvencí 
(Crossfading) 

 

Pomocí delších časů trvání a prolínání, mohou wave 
sekvence vyrobit komplexní, rozvinuté timbrály. 
Modulací počátečního kroku, polohy a trvání tvoříte 
zvuk mnohem organičtější, takže každá zahraná nota 
přehraje wave sekvenci trochu jinak. 

 
Dynamické přepínání Wave sekvencí 

 

Nastavením trvání každého kroku na GATE a 
následnou modulací Start Step podle dynamiky, 
můžete vytvořit zvuk až se 64-násobným dynamickým 
přepnutím. Toho můžete využít např. při přepínání 
většího počtu přechodů s různou hodnotou Attack. 

Banky Wave sekvencí 
 

V Interní bance (I-000 až I-149) jsou připraveny zvuky z 
výroby, podobně jako v některých user bankách, viz 
níže. Můžete je dle potřeby přespat, ale může se stát, že 
se tím změní i zvuky HD-1 programů z výroby, podobně 
jako kombinací, které je využívají. 
Ostatní banky jsou při odchodu z výroby neobsazené. 
Využijete je pro ukládání vlastních vytvořených zvuků, 
volitelných zvuků bank Korg, nebo zcela jiných 
zvukových knihoven. Každá user banka obsahuje 32 
Wave sekvencí. 
 

Wave Sequence banka obsahuje 
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Základní programování s využitím Wave sekvencí 
 

 

 
 

 

Základy programování 
 

Parametry Wave sekvence jsou rozloženy na dvou 
stranách. Stránka Seq Parameters ovládá Wave 

sekvence jako celek, např. počátek a konec, smyčky 
a modulaci. 

Stránka Step Parameters jde hlouběji do struktury 

Wave sekvence, umožňuje editovat každý ze 64 
kroků. 
Programy, kombinace a songy mají také pár 
parametrů, které se vztahují k Wave sekvencím, čímž 
zjednodušují sladění Wave sekvencí s jinými zvuky a 
rytmickými komponentami (např. KARMA). 
Grafiky Wave sekvencí, zobrazené na obou 
stránkách Seq Parameters i Step Parameters, 

dávají rychlý přehled o sekvenci: 

 
 
• Aktuální krok je vyznačen červenou šipkou. 
• Červené rámečky jsou kroky multisamplu. 
• Zelené rámečky jsou kroky ligatur. 
• Bílé rámečky jsou kroky pauz. 
• Délku Wave sekvence, od počátečního do 

konečného kroku, vidíte vyznačenu obdélníčkem. 
• Smyčka je zvýrazněna modře. 
• Na stránce Step Parameters, vodorovný jezdec v 

horní části grafiky udává osm kroků, aktuálně 
zobrazených na obrazovce. 

• V pravé části grafiky dole je tlačítko Solo. Je-li 

zapnuté, Wave sekvence zahraje pouze aktuální 
krok, včetně roz/stmívačky. 

 

Grafiky Wave sekvencí 

 

 
 
 

Co je to krok? 
 

Wave sekvence mají 64 kroků (ačkoliv je nemusíte 
využít všechny – viz “Nastavení délky sekvence” na 
str. 179). Každý krok zahrnuje: 
• Nastavení “typu”, který může v daném kroku buď 

přehrát Multisample, pokračovat na předchozí krok 
např. ligaturou, nebo přehrát jen pauzu. 

• Zvolený Multisample, který nastavuje základní zvuk 
kroku. 

• Parametry Multisample Reverse a Start Offset, které 
upravují základní zvuk Multisamplu. 

• Hlasitost, hrubé a jemné ladění pro Multisample. 
• Doba trvání, tedy jak dlouho bude krok trvat. Dobu 

trvání můžete nastavit buď v ms nebo v dobách 
taktu. 

• Dobu prolínačky, jak dlouho trvá prolínání do dalšího 
kroku. 

• Tvar prolínačky (Fade-in a fade-out), s jemným 
ovládáním přechodu mezi kroky. 

• Dvě hodnoty výstupu AMS, které lze využít k 
ovládání parametrů programu. 

 
Nastavení délky sekvence. 

 

U Wave sekvence můžete využít jakýkoliv počet kroků, 
od 1 do 64. Navíc nemusíte začínat v kroku 1. 
Nastavení délky sekvence: 
1. Vstupte na stránku Seq Parameters. 
2. Nastavte Start Step dle potřeby. 

Start Step můžete upravit také v reálném čase, více 
informací, viz “Modulace počátečního kroku” na str. 
184. Modulace počátečního kroku nemá vliv na 
konečný krok (End Step). 
3. Nastavte End Step dle potřeby. 
Parametr Length udává celkový počet kroků mezi 

dvěma body. 

 
 

Nastavení smyčky 
 

Wave sekvence lze dát do smyčky, takže některé nebo 
všechny kroky budou hrát opakovaně – jako např. bicí 
smyčka, nebo sekvencer. 
Počáteční a koncový bod smyčky mohou být zcela 
nezávislé na počátečním a koncovém bodu Wave 
sekvence samotné. Smyčku lze přehrávat tak dlouho, 
dokud zní nota, nebo opakovat v zadaném časovém 
kroku. Nakonec si určíte, zda bude smyčka 
přehrávána ve směru vpřed, vzad, nebo střídavě. 
Chcete-li nastavit smyčku: 
1. Nastavte počáteční a koncový bod dle potřeby. 
2. Nastavte směr smyčky (Loop Direction). 

Forwards (vpřed) se přehrává od počátečního do 
koncového bodu a pak se skočí na začátek smyčky. 
Backwards/Forwards (tam a zpět) se přehrává od 
počátečního do koncového bodu a pak se vrací od 
koncového do počátečního bodu, poté znovu vpřed do 
koncového bodu a znovu dokola. 
Backwards (zpět) se přehrává od koncového do 
počátečního bodu a pak se skočí na konec smyčky. 
3. Nastavte opakování smyčky (Loop Repeats). 

Smyčku můžete nastavit tak, aby opakovala určitý 
počet cyklů, od 1 do 127. Můžete také přehrávat 
smyčku, dokud držíte notu (hodnota INF), nebo 
neopakovat vůbec (hodnota Off). 
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Globální nastavení, Wave sekvencer, bicí sady 
 

 

 
 

 

Nastavení zvuku v jednotlivých krocích 
 

Základní nastavení zvuku můžete provést i v každém 
kroku Multisamplu, včetně změny hlasitosti a výšky, 
přehrávání opačně a posunu počátečního bodu 
samplu. 
Dále můžete využít výstupy AMS k modulaci dalších 
parametrů programu mimo Wave sekvenci, např. 
frekvence filtru, panorama, apod. 
Chcete-li editovat kroky: 
1. Vstupte na stránku Step Parameters. 

Na této stránce vždy vidíte parametry osmi kroků. 
Jezdcem na pravé straně změníte kroky v náhledu. 
2. Chcete-li v kroku upravit zvuk, nastavte jeho 

Type na Multi (Multisample). 
3. Zvolte Multisample položkami menu Bank a 

Multisample. 

Mono a stereo Multisamply jsou uloženy do různých 
bank. Každý krok může být mono nebo stereo. 
Pamatujte, že i když jen jediný krok používá stereo 
Multisample, pak se celá Wave sekvence stává 
“stereo” a využívá dvojnásobek hlasů - to je cena za 
poskytnutý výkon! 
4. Nastavte hlasitost (Level) dle potřeby. 

To oceníte při srovnání multisamplů různých úrovní, 
nebo při zdůraznění kroků rytmických sekvencí. 
5. Transpose a Tune zvolte dle potřeby. Transpose 

určuje hrubé naladění multisamplu v půltónech. 
Využijete toho při změně jednotlivých kroků, při 
vytváření melodií, nebo při vytváření zajímavých 
variací u perkusních zvuků s extrémní transpozicí. 
Tune určuje jemné ladění, v centech (1/100 půltónu). 

Jemným rozladěním můžete vytvářet zajímavé, 
nápadité plochy. 
6. Reverse a Start Offset využijete při změně 

způsobu, jak bude multisample hrát. 
Reverse přehrává zvolený Multisample zpětně, bez 

smyčky. (Pokud jsou již jednotlivé samply v 
Multisamplu nastaveny na Reverse, budou stejně hrát 
obráceně, bez ohledu na toto nastavení). 
Start Offset umožňuje vybrat až z 8 

předprogramovaných počátečních bodů samplu (ROM 
a EXs), nebo z normálního počátečního bodu + 
počátku smyčky (pro Sampling Mode a User Sample 
Banky). 

 
Použití Insert/Cut/Copy/Paste 

 

Tlačítka Insert, Cut, Copy a Paste využijete ke 

zkopírování všech parametrů z jednoho kroku do 
jiného, nebo k posunu kroku na jinou pozici v 
sekvenci. 
Chcete-li vložit kopii kroku do sekvence: 
1. Zvolte krok, který chcete kopírovat. 

To provedete dotykem kteréhokoliv parametru kroku, 
nebo přímo editací parametru Step pod grafikou Wave 
sekvence. Zvolený krok vidíte s červenou šipkou na 
levé straně obrazovky, stejně jako červenou šipku v 
grafice. 

 

2. Stiskněte tlačítko Copy. 

Nyní jste připraveni ke vložení kroku. 
3. Vyberte krok, který chcete, aby následoval za 

novým krokem. 
4. Stiskněte tlačítko Insert. 

Zkopírovaný krok je vložen na zvolenou pozici. Dříve 
vložený krok a všechny následující, se posunou a 
vytvoří místo vloženému kroku. 
Chcete-li ze sekvence odstranit krok: 
1. Zvolte krok, který chcete odstranit. 
2. Stiskněte tlačítko Cut. 

Zvolený krok bude odstraněn ze sekvence a všechny 
následující kroky se posunou, aby vyplnily prostor. 

 
 

Modulace parametrů programu 
v kroku 
 

Každý krok má dvě hodnoty AMS Output. Fungují 
velmi obdobně jako step sekvencery, umožňují 
modulovat libovolný AMS cíl v programu. Jinými slovy, 
prakticky kterýkoliv parametr na úrovni programu může 
mít jiné nastavení v každém kroku Wave sekvence. 
Chcete-li např. nastavit Filter Frequency nezávisle pro 
každý krok: 
1. Zvolte Program, který použijete pro Wave 

sekvenci. 
2. Jděte na záložku Filter Mod 1 na stránce Filter. 

Na této stránce jsou modulační parametry filtru pro 
OSC1. 
3. Pod Filter A Modulation nastavte jeden z AMS 

zdrojů na Wave Seq AMS Out1. 

 

 
 

4. Nastavte intenzitu dle potřeby. 

To znamená, že AMS 1 výstup bude modulovat 
frekvenci filtru. Nyní potřebujete jen nastavit Wave 
sekvenci, aby vysílala hodnoty: 
5. Vstupte na stránku Wave Sequence Step 

Parameters. 
6. Pro každý krok zadejte požadovanou hodnotu 

AMS Out1. 
7. Zvolte záložku OSC1 Basic na stránce 
OSC/Pitch. 
8. MS1 na použití Wave sekvence, upravené v 

kroku 5. 

Frekvence filtru se nyní bude měnit v každém kroku. 

 
 
 
 
 
 

180 



 
 

Použití Wave sekvencí Použití rytmických Wave sekvencí 
 

 

 
Můžete se ptát, co když program využívá více než 
jednu Wave sekvenci, a každá vysílá jiné hodnoty 
AMS? Nemusíte se obávat. Mezi námi, každá Wave 
sekvence má právě svou vlastní kompletní hlasovou 
strukturu, která umožňuje hodnoty AMS vzájemně 
odlišit. 

 

Modulace jednotlivých kroků AMS Mixem 
Můžete kombinovat AMS výstupy Wave sekvence s 
AMS Mixem a modulovat jednotlivé kroky. Můžete 
např. nastavit SW1 a umlčet konkrétní krok. Začněme 
s předpokladem, že jste již nastavili OSC1, aby 
přehrál Wave sekvenci. Potom: 
1. Na stránce Step Parameters u Wave sekvence, 

nastavte AMS Out1 kroku 1 na 127. 
2. Nastavte AMS Out1 u všech ostatních kroků na 
0. 

3. Jděte na záložku AMS Mix 1, na stránce AMS 
Mix/C.KeyTrk. 

4. U AMS Mixer 1 nastavte Type na Amt A x B. 
5. U AMS A zvolte Wave Seq AMS Out 1. 
6. AMS A Amount nastavte na 00. 
7. U AMS B zvolte SW 1 Mod (CC#80). 
8. AMS B Amount nastavte na +99. 
9. Jděte na záložku Amp 1 Mod na stránce 
Amp/EQ. 
10. Pod Amp Modulation nastavte AMS Source na 

AMS Mixer 1. 
11. Pod vybraným zdrojem AMS Source nastavte 

Intensity na –99. 

SW1 nyní za/vypíná umlčení kroku 1. Stejným 
způsobem můžete upravit modulaci dalších kroků. 

 

Trvání kroku Wave sekvence, doby prolínání a tvary křivek Fade-In a Fade-Out 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Použití rytmických Wave sekvencí 
 
 

Vytváření rytmických Wave sekvencí 
 

Jak vytvořit rytmickou Wave sekvenci: 
1. Na stránce Seq Parameters nastavte Mode na 
Tempo. 

Tím se Wave sekvence synchronizuje k systémovému 
tempu, danému buď knobem Tempo nebo hodnotou 
MIDI Clock. 
2. Nastavte Run na On. 

Je to standardní nastavením Wave sekvence se 
posunuje po krocích automaticky. 
3. Vyberte Multisamply, které chcete použít a 

nastavte kroky Start, End a Loop Start/End podle 
potřeby. 

4. Nastavte Loop Repeats na INF. 

Tím se bude sekvence opakovat tak dlouho, dokud 
budete držet klávesu. 
5. Na stránce Step Parameters, pomocí parametrů 

Base Note a Multiply (“x”) nastavte rytmické 
hodnoty pro každý krok. 

Např. vytvoříte tečkovanou osminu, nastavením Base 
Note na 1/16 a Multiply (“x”) na 3. 

6. Nastavte Step Xfade times na relativně nízké 
hodnoty, např. 0–5 ms. 

Tím zachováte počáteční přechody samplů. 
7. Chcete-li vytvořit rytmické pausy, nastavte Step 
Type na Rest. 
 

Dvojnásobek či polovina rytmického pulsu 
Někdy je potřeba zpomalit rytmus 16-tinové noty až na 
hodnotu osminové, nebo naopak. K tomu jsou zde 
jednoznačná tlačítka /2 a x2. 
Stiskem tlačítka /2 oříznete nastavení Base Note 
a/nebo Multiply na polovinu, takže se 1/4 noty stanou 

1/8 notami, 1/8 noty pak 1/16 notami, atd. 
Stiskem tlačítka x2 vynásobíte nastavení Base Note 
a/nebo Multiply dvěma, takže se 1/8 noty stanou 1/4 

notami, 1/4 noty pak 1/2 notami, atd. 
Pozn.: tato tlačítka se objeví pouze, je-li Mode 
nastaven na Tempo. 
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Globální nastavení, Wave sekvencer, bicí sady 
 

 

 
 

Nastavení tempa 
 

Každý Program, Combi a Song má své vlastní 
nastavení tempa. Tempo můžete jednoduše změnit 
nastavením knobem TEMPO na čelním panelu, nebo 
vyklepáním čtvrťových not tlačítkem TAP TEMPO. 
Je zde také parametr Global mode, který umožňuje 
přepínat interní tempo nebo tempo z externího MIDI 
zdroje (např. SW sekvenceru v počítači). 
Chcete-li synchronizovat k externímu MIDI zdroji: 
1. Stiskem tlačítka GLOBAL vstoupíte do režimu 
Global. 
2. Zvolte záložku MIDI. 
3. Pod MIDI Setup nastavte parametr MIDI Clock dle 

potřeby. 
Internal využívá tempo, uložené s položkou Program, 

Combi nebo Song a nastavené knobem TEMPO. 
External MIDI synchronizuje k příchozím MIDI Clock 

signálům a ignoruje knob TEMPO. 
Auto je kombinací výše uvedených. Pokud jsou 

hodinové signály přijaty přes MIDI, synchronizuje se k 
příchozímu signálu Clock; pokud nejsou přijímány, 
akceptuje se standardní nastavení tempa. 
 
 

Použití Swingu 
 

Swing přidává rytmu lidské cítění a je snadným 

způsobem, jak změnit “chemický” rytmus na lidsky 
citlivý groove. 
Funguje nastavením polohy lehkých dob, dle nastavení 
Swing Resolution u Wave sekvence. Např. je-li 
Swing Resolution nastaven na 1/8, Swing ovlivní 

každou druhou osminovou notu. 
Zatímco hodnota Swing Resolution je uložena do 
Wave sekvence, hodnota Swing se nastavuje u 

položek Program, Combi Timbre nebo Song Track. Tak 
můžete použít jednu Wave sekvenci v různých 
programech, kombinacích a u songů, vždy s jinou 
synkopickou hodnotou. 
Chcete-li např. změnit rytmus osminových not na 
náhodný: 
1. Vytvořte nebo zvolte Wave sekvenci s rytmem 

osminových not. 
2. Na stránce Seq Parameters ověřte, že je Swing 

Resolution nastaven na 8th-note. 
3. Vytvořte nebo zvolte Program, u kterého 

zamýšlíte použít Wave sekvenci. 
4. Zvolte záložku OSC1 Basic na stránce 

OSC/Pitch. 
5. MS1 nastavte na použití Wave sekvence, zvolené 

v kroku 1. 
6. Přejděte na záložku Program Basic na stránce 

Basic/Vector. 
7. Pod Wave sekvencí nastavte parametr Swing na 

+100%. 

Tím vytvoříte z osminových not trioly, s patternem 
Shuffle. Kladné hodnoty zpožďují lehké doby a záporné 
je posouvají vpřed. Je-li Swing nastaven na +300%, 
budou lehké doby posunuty až na další těžkou dobu. 
Tímto způsobem tedy lehké doby vůbec neuslyšíte. 
Jestliže používáte Wave sekvence v souvislosti s 
KARMA, můžete rovněž upravit synkopy u KARMA. 
 

Synkopy u více Wave sekvencí 
Jestliže Program obsahuje více Wave sekvencí s 
různou hodnotou Swing Resolution, Program využije 

tu nejnižší. Např. je-li jedna Wave sekvence nastavena 
na 1/8 a druhá na 1/16, Program použije 1/16. 
 
Wave Sequence Swing 

 
 
 

Udržení not v synchronizaci 
 

Standardně běží Wave sekvence každé z not 
nezávisle navzájem, takže každá nota zní jako 
samostatný hlas. 
U rytmických Wave sekvencí však někdy můžete 
všechny Wave sekvence v akordu spustit současně a 
synchronizovat je společně, jako jednu (uzamčeno). 
KRONOS nabízí dva nástroje, jak to provést:  
Key Sync Off a Quantize Triggers. 
 

Key Sync Off 
Každý Program, Combi Timbre a Track má v songu 

vlastní nastavení Key Sync. Jméno “Key Sync” je 

dáno podobností nastavení pro LFO, s významem 
“restartovat nezávisle každý příkaz Note-on”. 
Je-li Key Sync na On, Wave sekvence každé noty se 

budou vyvíjet nezávisle, takže každá nota může být v 
různém kroku, nebo se posouvat různě. 
Je-li na druhou stranu Key Sync na Off, veškeré 

Wave sekvence budou synchronizovány ke stejnému 
kroku. Má to však jednu výjimku: pokud je hodnota 
Duration modulována dynamikou nebo číslem noty, 
Wave sekvence se i tak mohou vyvíjet různým 
způsobem. 
Chcete-li vypnout Key Sync Off v Programu: 
1. Přejděte na záložku Program Basic na stránce 

Basic/Vector. 
2. Ověřte, že parametr Key Sync není označený. 
Chcete-li vypnout Key Sync Off u Combi nebo songu: 
1. Jděte na záložku Wave Sequence/KARMA na 

stránce Timbre Parameters (pro Combi), nebo na 
stránku Track Parameters (pro songy). 

Každý ze 16 timbrálů či stop má svůj vlastní parametr 
Key Sync Chcete-li, můžete je nastavit nezávisle na 

sobě. 
2. Označte Key Sync boxy podle potřeby. 

Pamatujte, že chceet-li synchronizovat všechny noty, 
vypněte Key Sync. 
 

Quantize Triggers (spouštění kvantizace) 
Quantize Triggers umožňují upřesnit příkazy Note-on 

u Wave sekvencí v režimu Tempo, aby byly 
synchronní, což zjednodušuje hraní podle dalších 
rytmických prvků. 
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Pomocí Wave sekvencí tvoříte plynulé, rozvité timbrály 
 

 

 
Je-li Quantize Trigger na On, je příkaz Note-on 

kvantizován k osminovým notám podle aktuálního 
tempa. (Viz níže další podrobnosti). 
Referenční tempo může přicházet z různých zdrojů, 
nezávisle na aktuálním režimu a zda je modul KARMA 
zapnutý: 
• V režimech Program a Combi, je-li modul KARMA 

vypnutý, jsou příkazy Note-on synchronizovány 
ke znějící Wave sekvenci, je-li taková. 

• V režimech Program a Combi, pokud je KARMA 
ON, jsou příkazy Note-on synchronizovány ke 
KARMA. 

• V režimu Sequence, během přehrávání a 
nahrávání, jsou příkazy Note-on 
synchronizovány k sekvenci. 

• V režimu Sequence, když sekvencer zastavíte, jsou 
příkazy Note-on synchronizovány k RPPR a 
KARMA. 

Každý Program, Combi Timbre a Track má v songu 

vlastní nastavení Quantize Triggers. Chcete-li 

zapnout Quantize Triggers v Programu: 
1. Přejděte na záložku Program Basic na stránce 

Basic/Vector.  
2. Zadejte značku v boxu Quantize Triggers. 

 
Chcete-li zapnout Quantize Triggers u Combi a 

songu: 
1. Jděte na záložku Wave Sequence/KARMA na 

stránce Timbre Parameters (pro Combi), nebo na 
stránku Track Parameters (pro songy). 

Každý ze 16 timbrálů či stop má svůj vlastní 
parametr Quantize Triggers. Chcete-li, můžete je 

nastavit nezávisle na sobě. 
2. Označte Quantize Triggers boxy podle potřeby. 

Quantize Triggers (spouštění kvantizace) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jak fungují Quantize Triggery 
Vlastnost Quantize Triggers se snaží o dobrý odhad 

toho, kam jste chtěli notu umístit. Pokud zahrajete notu 
o trochu později – v rozmezí 32-tiny až osminy – bude 
předpokládat, že jste chtěli, aby nota zazněla na dobu, 
která právě uběhla. V tom případě zazní zvuk ihned. 
Na druhou stranu, pokud jste notu zahráli až o tři 32-tiny dříve, 
bude předpokládat, že chcete, aby nota zazněla až na další 
dobu. V tom případě zpozdí příkaz Note-on až na další osminu. 
 
 

 
 

Tvorba komplexních, rozvinutých timbrálů 
 

  

Prolínání Wave sekvencí 
(Crossfading) 

 

Chcete-li vytvořit vytvořit rytmickou Wave sekvenci: 
1. Na stránce Seq Parameters nastavte Mode na 
Time. 

Vypíná synchronizaci tempa, takže můžete nastavit 
dobu trvání Wave sekvence v ms. 
2. Nastavte Run na On. 

Je to standardní nastavením Wave sekvence se 
posunuje po krocích automaticky. 
3. Vyberte Multisamply, které chcete použít a 

nastavte kroky Start, End a Loop Start/End 
podle potřeby. 

4. Na stránce Step Parameters nastavte 
Durations na relativně vysoké hodnoty, 
500ms a více. 

5. Parametry Xfade nastavte také na vysoké 
hodnoty. 

Má-li probíhat prolínání plynule, bez slyšitelných 
prodlev v jednom jediném kroku, nastavte doby 
Xfade stejně, jako Durations. 
Pozn.: V režimu Time, aktuální doba prolínačky 

nemůže překročit celkovou dobu trvání dvou kroků 
prolínačky. Jestliže nastavení Xfade překročí tento 

limit, u prolínačky dojde k interním klipům. 
6. Nastavte úrovně kroků, aby proběhly plynule 

postřehnutelné rozdíly hlasitostí mezi různými 
Multisamply. 

7. Nastavte tvary křivek Fade-In a Fade-Out dle 
potřeby.

 

Tvary mohou pomáhat při jemném doladění přechodů 
mezi kroky. 

 
 

Protáhněte nebo zužte sekvenci 
 

Využijete, jestliže se vám zamlouvá poměr dob trvání 
a prolínání, ale potřebujete celou sekvenci zrychlit 
nebo zpomalit. Tlačítko Exp/Comp 

(Expand/Compress) to usnadňuje: 
1. Na stránce Step Parameters stiskněte tlačítko 

Exp/Comp. 

Objeví se dialogový box. 
2. V dialogu nastavte parametr 

Expand/Compress % podle potřeby. 
100% znamená aktuální dobu trvání a dobu prolínání. 
Hodnoty 99 a méně tuto dobu zkracují a hodnoty 101 a 

vyšší ji prodlužují. 
3. Stiskněte tlačítko OK. 

Doby trvání a prolínání se nastaví dle zvolených 
procent. 
Pozn.: tlačítko Exp/Comp se objeví jen, je-li Mode 
nastaven na Time. 

Můžete také natáhnout nebo zúžit Wave sekvence v 
reálném čase, pomocí AMS. Více informací, viz Trvání 
modulace, na str. 184. 
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Modulace Wave sekvencí 
 
 

Poloha modulace 
 

Poloha modulace umožňuje vyvážit (offset) Wave 
sekvenci v aktuálním kroku. Je-li Run na On, Wave 

sekvence bude pokračovat podle kroků v rámci 
modulace, podobně jako rychlé převíjení při 
přehrávání pásky nebo CD. 
Chcete-li takto procházet sekvenci ručně, vytváříte 
osobitý zvuk slavného "German" syntezátoru: 
1. Nastavte Run na Off. 

To znamená, že Wave sekvence zůstane v aktuálním 
kroku, dokud probíhá modulace v daném místě. 
2. Pod Modulation a Position zvolte zdroj AMS 

Source, např. ribbon nebo EG. 

2. Nastavte Start Step na 10 a End Step na 25. 
3. Body Loop Start a Loop End nastavte stejně –10 a 

25. 

Sekvence bude nyní v cyklu 16 kroků, od 10 do 25. 
4. Nastavte Start Step AMS (napravo od 

parametru Start Step) na Velocity. 
5. Nastavte Intensity na –9. 

Nejvyšší dynamika při hraní nyní začíná u sekvence v 
kroku 1 (posunem o 9 kroků vpřed); nejnižší dynamika 
sekvence pak začíná na kroku 10. 
Obecně platí, že záporná modulace posouvá 
počáteční krok směrem k začátku sekvence, na hranici 
kroku 1. Kladná modulace posouvá počáteční krok 
směrem ke konci sekvence, na hranici koncového 
kroku. 
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3. Nastavením Intensity na kladnou hodnotu 
procházíte kroky vpřed, na zápornou a zpět. 

Je-li např. Intensity na +14, maximální velikost 
modulace Wave sekvence se posune o 14 kroků 
vpřed. 
 

Poloha modulace a smyčky 
Poloha AMS ovlivní pouze aktuální krok a nemění 
počátek a konec smyčky. To znamená, že Position 
AMS může Wave sekvenci skokem posunout do 
středu smyčky, nebo naopak zpět. 

 
Trvání modulace 
 

Duration modulation umožňuje dynamicky ovládat 
dobu trvání kroku i prolínání. Můžete zrychlit nebo 
zpomalit Wave sekvenci, a to od 1% do 400% původní 
hodnoty. 
S využitím Velocity, Key tracking, nebo čísel not jako 
zdroje AMS Source, můžete každé Wave sekvenci 
zadat pro každou notu trochu jiné časování 
(samosebou i dramaticky odlišné!). To může být velmi 
užitečné, chcete-li získat zvuk prolínání Wave 
sekvencí co nejpřirozenější. Např. chcete-li posunout 
Wave sekvenci rychleji, když hrajete s vyšší 
dynamikou: 
1. Vstupte na stránku Sequence Parameters. 
2. Pod Modulation a Duration zvolte Velocity jako 

AMS Source. 
3. Nastavte Intensity na hodnotu nižší, něž 100%, 

např. 90%. 

Hodnoty pod 100% dobu trvání zkrátí, takže Wave 
sekvence jsou rychlejší. Hodnoty nad 100% trvání 
prodlouží, takže se sekvence posouvají pomaleji. 

 
Modulace počátečního kroku (Start 
Step) 
 

Můžete využít i MIDI kontroleru, jako Velocity, chcete-li 
zvolit jiný počáteční krok pro každou notu, chcete-li dát 
timbrálu více variability. Počáteční krok lze posunout 
vpřed i vzad. Například: 
1. Ověřte, že je Note-On Advance na Off. 
Pokud je Note-On Advance na On, Start Step 

modulace není možná. 

Note-On Advance 
 

Tato vlastnost posune počáteční bod Wave sekvence 
o krok, s každým novým příkazem Note-on. Pokud 
není Loop Repeats na Off, Note-On Advance 

pokročí ve smyčce, v zadaném směru smyčky a dle 
počtu opakování. 
Řekněme např., že Start Step Wave sekvence je 2 a 
End Step je 6. Dále je Loop Start na 3, Loop End je na 
5 a Loop Direction je nastaven na Forward. 
Je-li Repeat Times na Off, Note-On Advance vytvoří 

Wave sekvenci takto: 
První nota: 2, 3, 4, 5, 6 
Druhá nota: 3, 4, 5, 6 
Třetí nota: 4, 5, 6 
Čtvrtá nota: 5, 6 
Pátá nota: 6 
Šestá nota: 2, 3, 4, 5, 6 
Sedmá nota: 3, 4, 5, 6 
Osmá nota: 4, 5, 6 
Devátá nota: 5, 6 
Desátá nota: 6 
Jedenáctá nota: 2, 
3, 4, 5, 6, atd… 
Je-li Repeat Times na 1, Note-On Advance vytvoří 

Wave sekvenci takto: 
První nota: 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6 
Druhá nota: 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6 
Třetí nota: 4, 5, 3, 4, 5, 6 
Čtvrtá nota: 5, 3, 4, 5, 6 
Pátá nota: 3, 4, 5, 6 
Šestá nota: 4, 5, 6 
Sedmá nota: 5, 6 
Osmá nota: 6 
Devátá nota: 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6 
Desátá nota: 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6 



Použití Wave sekvencí Ukládání Wave sekvencí 
 

 

 
Jedenáctá nota: 4, 5, 3, 4, 5, 6 
Dvanáctá nota: 5, 3, 4, 5, 6 
Třináctá nota: 3, 4, 5, 6 
Čtrnáctá nota: 4, 5, 6 
Patnáctá 
nota: 5, 6, 
atd… 
Nakonec, je-li Repeat Times na INF, Note-On 
Advance vytvoří Wave sekvenci takto. 

Nezapomeňte, že se Wave sekvence nikdy nevrátí 
na počáteční krok, jelikož je mimo smyčku: 
První nota: 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5… 
Druhá nota: 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5… 
Třetí nota: 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5… 
Čtvrtá nota: 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5… 

Pátá nota: 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5… 
Šestá nota: 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5… 
Sedmá nota: 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5… 
Osmá nota: 3, 4, 5, 3, 4, 5… 
Devátá nota: 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5… 
Desátá nota: 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5… 
atd… 
 

Note-On Advance a Key Sync 

Na Note-On Advance má také vliv nastavení parametru Key 

Sync. 
Je-li Key Sync na On, bude počáteční bod pro 

každou notu o krok vpřed. 
Je-li Key Sync na Off, bude počáteční bod o krok 

vpřed pro každou novou frázi. Více informací viz “Key 
Sync” na str. 789 v manuálu Parameter Guide. 

 
 

Ukládání Wave sekvencí 
 

Jestliže jste již perfektně upravili zvuk, je potřeba vaši 
práci uložit. Chcete-li uložit úpravy Wave sekvencí: 
1. Zvolte příkaz Write Wave Sequence v menu 

stránky. 

Tím vyvoláte dialog, který umožňuje uložit Wave 
sekvenci. Můžete však zvolit také nové místo nebo 
změnit jméno Wave sekvence. 
2. Stiskem “T” zobrazíte dialog editace textu. 

Zde pojmenujete Wave sekvenci popisným jménem, 
s využitím klávesnice na obrazovce. 
3. Poté, co zadáte jméno, stiskněte OK. 

Okno pro úpravu textu zmizí a vrátíte se zpět na 
hlavní dialog Save. 
4. Stiskem tlačítka u WaveSeq vyvoláte dialog v 

místě uložení. 
5. Vyberte místo pro uložení editované Wave sekvence. 

Abyste zabránili přepsání zvuků z výroby, je 
bezpečnější použít jednu z pamětí User bank. 
6. Poté, co zadáte umístění, stiskněte OK. 
7. Dalším stiskem OK spustíte nové uložení. 
8. Jste-li si jisti, že chcete zvolit toho umístění, stiskněte 

OK znovu. 

Hotovo! 

 Nevypínejte nástroj nejméně 10s po zápisu Wave 
Sequence dat. Umožníte systému dokončit proces, 
který zahrnuje zálohování dat na interní disk. 

 Nastavení Tempo, Key Sync, Swing, and 
Quantize Trigger Wave sekvence jsou nyní 

uloženy pro každý program, kombinaci a song. Tyto 
parametry najdete na stránkách Wave Sequence 
pro použití během editace, ale nejsou ukládány s 
Wave sekvencí. Jestliže jste odešli z režimu 
Program nebo Combination a editovali jste tyto 
parametry, vraťte se do předchozího režimu a své 
úpravy uložte. 
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Použití bicích sad (Drum Kits) 
 

 

Přehled bicích sad 
 
 

Co je to Bicí sada? 
 

Jak už jméno napovídá, bicí sady jsou optimalizovány 
pro hraní bicích zvuků. Mají celou řadu speciálních 
vlastností, např.: 
• Každá nota hraje jiným zvukem 
• Místo výběru multisamplů (které zahrnují celou 

klaviaturu), můžete zvolit bicí samply (kde zní vždy 
jen jeden bicí zvuk). Ty mohou být z ROM, RAM 
nebo EXs bank. 

• Pro každou notu můžete využít až osm bicích samplů, 
podle prolínání dynamiky. 

• Každá nota má zvláštní nastavení pro nejdůležitější 
zvukové parametry, včetně hlasitosti, cutoff filtru a 
rezonance, obálek attack a decay, výšky, drive a 
posílení basů i gainu pro každé z pásem v Program 
EQ. Např. můžete kombinovat vyšší drive a nižší 
cutoff frekvenci a vytvořit tak lo-fi efekt jen pro 
některé zvuky, zatímco zbytek zvuků zůstane čistý 
a nezpracovaný. 

•  Každou notu můžete nasměrovat na jiný inzertní 
efekt, nebo mít oddělené hodnoty FX Sendu. 
Kupříkladu můžete poslat zvuk virblu přes 
vyhrazený kompresor. 

Můžete využít bicí sady jen u programů, u nichž je 
režim Oscillator Mode nastaven na Single nebo Double 
Drums. 

 
Struktura bicí sady 

 

KRONOS má přes 270 bicích sad, rozdělených do 
skupin Internal, User a GM (General MIDI), jak vidíte 
níže. Můžete editovat nebo přepisovat kteroukoliv 
paměť, s výjimkou GM banky, kterou nelze vymazat. 

Blíže o naprogramovaných sadách bicích sad z 
výroby, viz Výpis zvuků. 
Obsah banky Drum Kit 
 

Bank
a 

Obsah 
INT–00…39, USER–
A00…USER–C05 

 

Factory Drum Kits 

GM 0…8 GM2 Drum Kits 

USER–C06…USER–G15 
USER–AA00…USER–GG15 

 

User bicí sady 

 

GM banka obsahuje 9 bicích sad, kompatibilních se 
zvukovou mapou GM2. Ostatní bicí sady využívají 
různá mapování, podle určení. 

 
 

Programy bicí sady a Režim Oscillator 
 

Nastavení Oscillator Mode Programu, na záložce 

Program Basic, na stránce Basic/Vector určuje, zda je 
Program využitý pro zvuky bicích sad nebo normálních 
Multisamplů (jako piana, smyčce, atd.). 
Výsledky tohoto nastavení vidíte na záložce 
OSC1/Basic, na stránce OSC/Pitch. Je-li Oscillator 
Mode nastaven na Single nebo Double, můžete 

vybrat až čtyři Multisamply pro každý oscilátor, 
s přepínáním dynamiky nebo prolínání (crossfades). 
Pokud je Oscillator Mode na Single Drums nebo 
Double Drums, můžete zvolit jednu nebo dvě bicí 

sady. Je zde ještě osm úrovní dynamiky a vrstev, ale 
ty jsou v bicí sadě samotné, nikoliv uložené nebo 
editované v Programu. 

 
 

Než začnete editovat... 
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Nejprve zvolte bicí program 
 

Bicí sady se editují v režimu Global. Pokud jste v 
režimu Global, budete hrát na sadu, kterou editujete. 
stejně jako v programu, kombinaci nebo songu, 
zvoleném před vstupem do režimu Global. 
Takže, než vstoupíte do režimu Global, je nejlepší 
zvolit program, který je již pro bicí nastaven, s 
odpovídajícím nastavením EG, efektů, apod. Ve vyjeté 
nabídce Program Category vyberte skupinu a zvolte 
bicí program, např. “Studio Standard Kit”. 
 

Práce s programy Double Drum 
Jestliže zvolíte Double Drums Program před vstupem 
do režimu Global, bude zvolena bicí sada z Oscillator 
1 a připravena pro editaci. Pokud editujete v režimu 
Global, zvolená bicí sada bude hrát vždy stejně, jako v 
Oscillator 1 v režimu Program. 

Bicí sada v Oscillator 2 bude znít také, i když ji 
nemůžete přímo editovat. Poměr hlasitostí mezi 
dvěma sadami můžete upravit na panelu, aniž byste 
museli ukončit režim Global. Provedete to takto: 
1. Stiskněte tlačítko CONTROL ASSIGN 

[TIMBRE/TRACK]. 

Panel Control Surface nyní bude ovládat hlasitosti 
těchto dvou oscilátorů. 
2. Slidery MIX VOLUMES [1]--[2] nastavíte 

hlasitosti bicích sad. 

 
 

Nastavení OSC1/Basic Octave 
 

Aby mapování not sedělo na klávesy, musí být 
nastavení Octave Oscilátoru na +0 [8']. Všechny 

programy bicích sad by již měly mít toto nastavení. 
Pokud si nejste jisti, zkontrolujete to snadno: 
1. Jděte na záložku OSC1 Basic na stránce 
OSC/Pitch. 
2. Zkontrolujte parametr Octave (v horní části 

stránky), zda je nastaven na +0 [8']. 



 
 

 
 

Použití bicích sad Editace bicích sad 
 

 

 
U jiného nastavení než +0 [8ʹ], je mapování kláves 
na zvukovou mapu bicí sady nesprávně. 

 
 

Deaktivujte ochranu paměti 
 

Než začnete editovat, jděte na stránku Global Basic 
a nahlédněte do sekce Memory Protect. Zrušte 
označení u Drum Kit – pokud zde je, není možné 
editovat. 

 

Bicí sady může využívat i více než 
jeden Program 
 

Pokud editujete bicí sadu pamatujte, že všechny 
programy, využívající tuto sadu, tím budou ovlivněny. 
Chcete-li zachovat nastavení z výroby, můžete 
zkopírovat bicí sady do prázdných pamětí v USER 
bankách, než se pustíte do editace. 

 
 

Editace bicí sady 
 
 

Základní Editace 
 

1. Vyberte program, který chcete využít při editaci 
bicí sady. 

Více informací najdete v “Nejprve zvolte bicí Program” 
výše. 
2. Tlačítkem GLOBAL na čelním panelu vstoupíte 

do režimu Global. 
3. Přejděte na záložku Sample Setup na stránce 

Drum Kit. 
4. Využijte parametr Drum Kit v horní části stránky 

a zvolte bicí sadu, kterou chcete editovat. 

Výsledek editace můžete uložit do jiné paměti, 
chcete-li . 
5. Pomocí parametru Key zvolte notu, kterou 

chcete editovat. 

K tomu můžete využít některý ze standardních 
kontrolerů VALUE (slider, kolečko, numerická tlačítka, 
atd.). Jako zkratku můžete také podržet ENTER a 
zahrát tuto notu na klaviatuře. 
Funkce Key selection se týká všech tří editačních 
záložek. 
6. Pomocí boxu Assign zadejte, zda bude klávesa 

mít své vlastní nastavení, nebo využije stejné 
nastavení, jaké má další vyšší nota. 

Má-li Assign značku, klávesa bude mít vlastní 
nastavení. Standardní nastavení. 
Nemá-li Assign značku, klávesa nebude mít vlastní 
nastavení. Místo toho využije stejné nastavení, jako 
následující nota – kromě těch bicích samplů, které 
jsou hrány na nižší výšce. Hodnota změny výšky 
závisí na parametru Pitch Slope, na záložce OSC1 
Pitch, na stránce OSC/Pitch. 

Toto nastavení využijete, když budete chtít změnit 
jen výšku, jako u zvuku tomu nebo činelu. 

 
Vytvoření dynamického prolínání 

 

Pro tuto klávesu vytvoříme jednoduchou dynamickou 
prolínačku mezi dvěma stereo bicími samply. 
1. Na levé straně obrazovky ověřte, zda jsou aktivní 

parametry DS1 a DS2 na On. 

Pokud ne, stiskněte jejich tlačítka On/Off. 
2. Podobně ověřte, že jsou DS3...8 na Off. 

Pokud jsou vypnuté, většina jejich parametrů je 
nepřístupných. 
3. Zvolte ROM Stereo jako banku pro DS1 a DS2. 

Jsou tři typy Drumsample bank: ROM, Smp a EXs. 

Pro každý typ můžete také zvolit mono či stereo 
Drumsamply. Stereo Drumsamply však budou 
požadovat dvakrát více zvuků než Mono Drumsamply. 
Drumsamply ROM jsou vestavěné výchozí zvuky a 

jsou dostupné stále. Jsou organizovány podle 

kategorií, jako kopáky, virbly, hi-haty, atd. 
Smp Bicí samply zahrnují Akai, SoundFont 2.0, AIFF 

nebo WAV soubory, načtené z disku a samply, 
vytvořené v režimu Sampling. 
EXs Drumsample banky jsou rozšiřující sady PCM, 

vytvořené speciálně pro KRONOS. Mají svá specifická 
čísla; např. rozšíření ROM jsou EXs1 a Concert Grand 
Piano EXs2. V nabídce se objeví pouze ty EX banky, 
které jste načetli. 
4. Stiskněte tlačítko Drumsample pro DS1. 

Obsahuje seznam bicích samplů uspořádaných dle 
kategorie. Záložkami v levé části obrazovky můžete 
procházet různé kategorie. Seznam bicích samplů 
najdete ve Výpisu zvuků. 
5. Zvolte bicí sample dotykem jména v seznamu. 
6. Stiskněte OK pro potvrzení vašeho výběru. 
7. Totéž proveďte pro DS2. 

Teď, když jste přiřadili bicí samply Drumsample DS1 a 
DS2, můžete nastavit rozpětí dynamiky a prolínání. 
8. Nastavte Bottom Vel. u DS2 na 001 a jeho Xfade 

Range na Off. 
9. Pro DS1 nastavte Bottom Velocity na 80. 

Nyní bude znít DS2, když budete hrát měkce, na 
dynamice 79 a nižší – a DS1 bude znít při tvrdším 
způsobu hry, s dynamikou 80 a vyšší. 
Toto rozdělení (split) uvidíte také na pravé straně LCD 
displeje. 
10. Jako další krok nastavte Xfade Range pro DS1 

na 20, a Curve na Linear. 

Grafika na displeji nyní zobrazuje dvě navzájem do 
sebe zasahující škály. Mezi 80 a 100, bude DS2 mizet 
a DS1 bude nastupovat, vytvoří se postupný 
dynamický přechod namísto tvrdé hranice. 
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Jemné ladění zvuku každého samplu 
 

1. Je-li potřeba, nastavte Levels pro dva bicí 
samply. 

To se může velmi hodit při vytváření měkkého 
přechodu v dynamice nebo u prolínačky. 
2. Ladění a parametry EG zvolte dle potřeby. 

U každého bicího samplu můžete ovládat vyvážení k 
nastavení transpozice programu, ladění a EG Attack, i 
dobu vymizení Decay. 
3. Jděte na záložku Sample Parameter. 

Na této stránce můžete zvuk dále upravovat. U 
každého bicího samplu můžete ovládat vyvážení k 
nastavení Cutoff filtru a rezonance, drive a posílení 
basů. Navíc zde můžete určit gain pro každé pásmo 
EQ. 
Více informací najdete v “Global P5: Drum Kit” na str. 
796, v Parameter Guide. 
4. Opakujte kroky 1–3 a nastavte každou klávesu 

bicí sady. 

Rovněž můžete zkopírovat nastavení z jedné klávesy 
na jinou, pomocí příkazu Copy Key Setup nabídky. 

 
Použití skupin Exclusive 

 

1. Zvolte záložku Voice/Mixer. 
2. Skupiny Exclusive využijete pro ořezání 

parametru Cutoff bicího zvuku jiným zvukem – 
jako je zavřený a otevřený hi-hat. 

Např. řekněme, že jste přiřadili otevřený a zavřený hi-
hat stejné skupině Exclusive: 
•  Zahrajte zvuk otevřeného hi-hat. 
•  Dokud stále zní, zahrajte zavřený hi-hat. 
•  Otevřený zvuk hi-hat bude ukončen – simulace akce 

fyzického hi-hat. 

 
Použití Hold 

 

Parametr Program Hold je zvláště užitečný pro bicí 

programy, jelikož umožňuje přirozeně zaznít samplům, 
bez ohledu na to, jak dlouho držíte tón. Způsob, jak to 
funguje, závisí na nastavení programu i bicí sady, jak 
je popsáno níže. 

Povolení funkce Hold: 

1. V režimu Program přejděte na záložku Program 
Basic na stránce Basic/Vector. 

2. Pod Key Zone musí být označen box Hold. 

Jakmile zapnete Hold pro Program, je funkce 
určována ve na bázi Note-by-Note, dle nastavení bicí 
sady. 
3. V režimu Global přejděte na záložku Voice Mixer, 

na stránce Drum Kit. 
4. Pro každou klávesu nastavte parametr Enable 

Note Off Receive dle potřeby. 

Pokud u tohoto parametru není značka, klávesa bude 
znít dál. Pokud značku ponecháte, tón přestane znít. 
Jestliže vypnete Hold u Programu, nebudou drženy 
žádné klávesy, bez ohledu na jejich nastavení Enable 
Note Off Receive. 

Ovládání efektů u každé klávesy 
 

Bicí sady mají své vlastní, připravené mixy. U každé 
klávesy můžete ovládat sběrnici Insert Effects, Master 
Effects sendy a panorama. 
Chcete-li použít oddělené nastavení sběrnice pro 
každou klávesu: 
1. V režimu Program přejděte na záložku Routing, 

na stránce IFX. 
2. Box u Use DKit Setting musí být označen. 

Je-li zapnutý parametr Use DKit Setting, Program 
bude využívat nastavení Bus Select a Effects Send 
pro každou klávesu bicí sady. 
Je-li vypnutý parametr Use DKit Setting, Program 
bude nastavení Bus Select a Effects Send u bicí sady 
ignorovat. 
3. V režimu Global přejděte na záložku Voice Mixer, 

na stránce Drum Kit. 
4. Použijte Bus Select (IFX/Indiv. Out Assign) 

parametr k vysílání bicích zvuků do vlastních 
inzertních efektů, nebo na jednotlivé výstupy. 

Pokud chcete, můžete poslat každou notu do jiného 
inzertního efektu nebo na jiný audio výstup, kromě 
hlavního výstupu L/R. 
Můžete např. vyslat všechny zvuky virblu do IFX1, 
všechny zvuky kopáku do IFX2 a zbývající zvuky do 
L/R. 
5. Použijte Send1 (na MFX1) a Send2 (na MFX2) k 

nastavení Send level na master efekty. 

 
 

Ovládání panorama pro každou 
klávesu 
 

Chcete-li použít oddělené nastavení panorama pro 
každou klávesu: 
1. V režimu Program přejděte na záložku 

Amp1/Driver1, na stránce Amp/EQ. 
2. Pod Pan musí být box Use DKit Setting 

označený. 

Je-li zapnutý parametr Use DKit Setting, Program 
bude využívat nastavení panorama pro každou 
klávesu bicí sady. 
3. V režimu Global přejděte na záložku Voice Mixer, 

na stránce Drum Kit. 
4. Parametrem Pan zadejte polohu stereo výstupu 

klávesy. 

 
 

Double Drum Programy 
 

Double Drum Programy umožňují vrstvit dvě bicí sady. 
Nejčastěji to bývají verze stejného akustického bubnu, 
snímané mikrofonem a odrazem v prostoru, kde 
můžete ovládat poměr jejich hlasitostí. Toho můžete 
samozřejmě využít také pro kreativní vrstvení a 
speciální efekty! 
Vše ostatní platí u Double Drum Programů stejně, jako 
u běžných bicích programů. 
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Uložení bicí sady 
 

Jestliže jste již perfektně upravili zvuk, je potřeba vaši 
práci uložit. Chcete-li uložit úpravy bicích sad: 
1. Zvolte příkaz Drum Kit v menu stránky. 

Tím vyvoláte dialog, který umožňuje uložit bicí sadu. 
Pokud chcete, můžete volitelně určit nové umístění 
nebo změnit název bicí sady. 
2. Stiskem “T” zobrazíte dialog editace textu. 

Bicí sadu můžete pojmenovat popisným jménem, s 
využitím klávesnice na obrazovce. 
3. Poté, co zadáte jméno, stiskněte OK. 

Okno pro úpravu textu zmizí a vrátíte se zpět na 
hlavní dialog Save. 
4. Stiskem tlačítka u Drum Kit vyvoláte dialog v 

místě uložení. 
5. Vyberte místo pro uložení editované bicí sady. 

Abyste zabránili přepsání zvuků z výroby, je 
bezpečnější použít jednu z pamětí sedmi User bank. 
Pamatujte, že ačkoliv můžete editovat i General MIDI 
sady, tyto úpravy můžete uložit pouze do pamětí 
bank INT nebo USER. Původní GM sady nelze 
přepsat. 
6. Poté, co zadáte umístění, stiskněte OK. 
7. Dalším stiskem OK spustíte nové uložení. 
8. Jste-li si jisti, že chcete zvolit toho umístění, 

stiskněte OK znovu. 

Hotovo! 

 Nevypínejte nástroj nejméně 10s po zápisu dat 
bicích sad. Umožníte systému dokončit proces, 
který zahrnuje zálohování dat na interní disk. 

Použití bicích sad Ukládání bicích sad 
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Načítání a uložení dat, tvorba CD 
 

 
 
 

Ukládání dat 
 

 

 

Přehled 
 

Jsou tři způsoby uložení dat, můžete je zapsat do 
interní paměti, uložit na disk (na interní disk nebo do 
externí USB paměti, navíc na CD-R/RW), nebo odeslat 
jako dumping MIDI dat. Můžete také využít soubory 
WAVE a vytvořit audio CD, které lze přehrát v CD 
přehrávači. 

 
Zápis do interní paměti 

 

Do interní paměti můžete zapsat následující typy dat. 
• Programy 

Programy 000–127 v bankách INT–A…F, USER–
A…G a AA…GG 

• Kombinace 

Kombinace 000–127 v bankách INT-A…G, USER-
A…G 

• Globální nastavení 

(Global P0: Basic Setup–P4: Category) Basic–P3: 
Category Name) 

• User Wave sekvence 

Banky INT: 000…149, Banky USER–A…GG: 
00…31 

• User bicí sady 

Banky INT: 00…39, Banky USER–A…GG: 00…15 

• User šablony bicích sad 

User 000…999 
• FX Presety 

Preset 00…15 a User 00…15 pro každý efekt 
• User šablony songů 

User 0…15. Zahrnují výběry programů, parametry 
stop, nastavení efektů, nastavení KARMA a jméno i 
tempo aktuálního songu, ve formě šablony, kterou 
lze kdykoliv použít. Blíže viz “Save Template Song” 
na str. 628 Parameter Guide. 

 

Sample data musíte uložit na disk 

 Multisamply a Samply musíte ukládat a načítat z 
disku, nelze je zapsat do interní paměti. 

To znamená, že pokud vypnete nástroj a znovu jej 
zapnete, ale nenačtete potřebné RAM Multisamply 
nebo Samply, pak data, která využívají tyto 
multisamply či samply, nebudou znít dle očekávání. To 
může zahrnovat kombinace, programy, bicí sady, 
Wave sekvence a Multisamply. 
Jakmile je uložíte na disk, můžete KRONOS nastavit, 
aby je automaticky načítal při spuštění. Více informací, 
viz “Automatické načtení sample dat” na str. 174. 

 

Songy musí být uloženy na disk 
Jako u dat režimu Sampling Mode, songy musíte uložit 
na disk; není možné je uložit do interní paměti. 

 
 
 

 

Ukládání na disky, CD a USB média 
 

Na disk můžete ukládat následující typy souborů: 

• .PCG soubory 

Set listy, Programy, Kombinace, globální nastavení, 
sady bicích, Wave sekvence, šablony User bicí 
stopy a Wave sekvence. (Můžete určit, které typy 
dat budou zahrnuty, v dialogu Save). 

• .SNG soubory 

Data songu a oblasti. 

• .KMP soubory 

Multisamply ve formátu Korg. 

• .KSF soubory 

Samply ve formátu Korg. 

• .KSC soubory 

Obsahují kolekce EXs Multisamplů, bicích samplů 
a/nebo User Multisamplů a Samplů. 

• .KFX soubory 

Presetová data efektů. 

• .KGE soubory 

KARMA GE data. 

• MID soubory 

Song v režimu Sequencer, ve formátu Standardního 
MIDI souboru (SMF). 

• .EXL soubory 

Data System Exclusive z externího zařízení, 
uložená do KRONOSe. (Umožňuje využít KRONOS 
jako úložiště dat). 

• .WAV a .AIF soubory: 

User samply lze exportovat jako WAVE nebo AIFF 
soubory. 

• .KCD soubory: 

Výpisy stop pro audio CD. 

 
 

Dumping MIDI dat 
 

Následující typy dat je možné vyslat jako dumping 
MIDI dat a uložit na externím datovém zařízení. 
• Set listy, Programy, Kombinace, globální nastavení, 

sady bicích, šablony User bicí stopy a Wave sekvence. 
• Songy 
Blíže viz “Dump Program” na str. 808 Parameter 
Guide. 
 

Načítání připravených a presetových dat 
Jako “Preloaded data” označujeme data, která jsou 
načtená do KRONOS při odchodu nástroje z výroby. 
Tato data můžete libovolně přepsat a s výjimkou demo 
songů jsou zapsána do oblasti, o které mluvíme v 
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Načítání a uložení dat, vytvoření CD 
 

 

 
“Zápisu do interní paměti”. Veškerá tato data jsou 
uložena na interní disk a zálohy najdete na Accessory 
disku. 
• Programy INT–A…F, USER–A…F, a USER– 

AA…BB 
• Kombinace INT–A…D 
• Bicí sady INT: 00–39, A00…B15, a C00…05 
• Wave sekvence INT: 000…148, USER–A00…24, a 

USER–F 00…12 

• Demo songy 
Presetová data jsou ta, která nelze přepsat operací 
Write. Zahrnují následující data: 
• General MIDI Programové banky, včetně G, g(1)–

g(9) a g(d): 001-128 
• Presetové bicí sady 144(GM)-152(GM) 
• Presetové šablony songů P00–P17 
• Presetové šablony P000–P718 

 
 

Zápis do interní paměti 
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Zápis programů a kombinací 
 

Editované programy a kombinace lze ukládat do 
interní paměti, což označujeme jako “Zápis”. Přejete-li 
si zachovat nastavení i poté, co nástroj vypnete, 
musíte je uložit. 
Jsou dav způsoby, jak ukládat programy a kombinace, 
jak popíšeme níže: příkazem Write z menu a tlačítkem 
SEQUENCER REC/WRITE. 

 Nevypínejte nástroj nejméně 10s po 
zápisu globálních dat. Umožníte systému 

dokončit proces, který zahrnuje zálohování dat na 
interní disk. 

 Před zápisem dat do paměti musíte vypnout 
ochranu paměti v režimu Global. (Viz “Ochrana 
paměti” na str. 195). 

 Kombinace počítají při vytváření zvuku s programy, 
ale neobsahují aktuální parametry programu. Stačí 
si jen zapamatovat banky a čísla programů. Pokud 
jste editovali Program, který využívá kombinace, 
nebo načtete jiný program do stejné banky a pod 
stejným číslem, zvuk kombinace se také změní. 

 

Použití příkazu Write 
1. V režimech Program a Combination zvolte příkaz 

menu “Write Program” nebo “Write 
Combination” na stránce. 

Objeví se dialog Write Program nebo Write 
Combination. 
Pozn.: Tento příkaz můžete vyvolat také podržením 
ENTER a stiskem 0 na numerické klávesnici. (Viz 

“Zkratky” na str. 6). 
 

 
 

Na obrazovce vidíte režim Program 
 

2. Ověřte jméno programu/ kombinace, zobrazené 
v horním řádku (zdrojový pro zápis). 

3. Chcete-li změnit jméno programu/ kombinace, 
stiskněte tlačítko Text edit. 

Objeví se následující dialog. Zadejte jméno 
programu/kombinace. (Více informací viz 
“Přejmenování a úpravy textu” na str. 193). 
Po zadání jména se stiskem OK vrátíte do dialogu 
Write Program/Write Combination. 
4. V “Category” zadejte kategorii programu/ 

kombinace. 
5. Zvolte také “Sub Category”. 

Jak u kombinací, tak programů lze kromě banky a 
čísla, zvolit také kategorii. Více informací o kategoriích 
a programech, viz “Výběr podle kategorie” na str. 33; 
podobně o kombinacích, viz “Výběr podle kategorie” 
na str. 64. 
Můžete také volit programy podle kategorie z 
kombinací a songů. Pro více informací viz “Výběr 
programů na kombi stopách” na str. 66. 
6. Pomocí “To” zadejte banku a číslo cílového 

programu/ kombinace pro zápis. 

Pomocí kontrolerů VALUE nebo přepínači BANK 
proveďte výběr. 
7. Operaci Write spustíte stiskem OK. 

Stiskem Cancel operaci zrušíte. 

Po stisku tlačítka se na displeji objeví dotaz “Are you 
sure?” Stisknete-li tlačítko OK znovu, data budou 
zapsána. 
 

Použití tlačítka SEQUENCER REC/WRITE 
V režimu Program a Combination, stiskem tlačítka 
SEQUENCER REC/WRITE vstoupíte do dialogu 
Update. 

Je to zkratka, kterou uložíte změny do aktuální 
banky/čísla paměti a přepíšete tak starší program nebo 
kombinaci. (Pokud chcete uložit změny do jiné banky 
a/nebo paměti, použijte příkaz Write z menu). 
Chcete-li přepsat program nebo kombinaci: 
1. Stiskněte tlačítko [SEQUENCER REC/WRITE]. 

Objeví se následující dialog Update Program/ Update 
Combination. 



 
 

 
 

Ukládání dat Zápis do interní paměti 
 

 
2. Data zapíšete stiskem tlačítka OK. Stiskem 

Cancel zrušíte operaci. 
 

Ukládání úprav pomocí Tone Adjust 
Úpravy Tone Adjust se ukládají různými způsoby, 
podle toho, zda je parametr Relative nebo Absolute a 

zda ukládáte program, kombinaci, nebo song. 
• Relative parametry zpravidla upravují dva a více 

parametrů programu současně. Např. Filter/Amp 
EG Attack Time ovlivní celkem šest parametrů 

programu. Hodnota parametru Relative udává 
velikost změny těchto klíčových parametrů 
programu. 

• Absolute parametry obvykle určují jeden parametr 
Programu, např. Oscillator 1 Transpose. 

Parametry. Program a Tone Adjust jsou navzájem 
svázané, když změníte jeden, změní se příslušně i 
druhý.

Je pouze jediný editační buffer pro každý datový typ. Např. 
když začnete editaci Programu INT- A000 a pak změníte 
Program USER-G127, úpravy INT-A000 budou ztraceny. 

Změnou na jiný datový typ však nezrušíte obsah 
editačního bufferu. Můžete např. editovat Program, 
přepnout do režimu Combi a poslechnout si, jak 
Program zní v režimu Combination a pak se přepnout 
zpět do režimu Program, aniž byste přišli o provedené 
úpravy Programu nebo kombinace. 
 
 

Editace se týká dat v editačním bufferu. 
Programy nebo kombinace budou hrát podle 
dat v editačním bufferu. 

 

 

  
 

Režim Program: 
 

• Úpravy parametrů Relative ovlivní zvuk 

bezprostředně, ale nemění nastavení klíčových 
parametrů Programu, dokud Program neuložíte. 
Jakmile Program uložíte, KRONOS vypočítá 
kombinace efektů Tone Adjust a speciální CC 
modulace (např. knobů) a výsledek uloží přímo do 
parametrů Program. 
V tu chvíli se všechny parametry Relative 
resetují na 0. 

• Úpravy parametrů Absolute se bezprostředně 

odrazí na odpovídajících parametrech na 
obrazovce a naopak. 

v režimech Combination a Sequencer 
• Úpravy parametrů Relative a Absolute jsou 

zapsány a uchovány jako nastavení Tone Adjust pro 
timbrál nebo stopu. 

 
Zápis bicích sad a Wave sekvencí 

 

Blíže o tom, jak zapsat úpravy Wave sekvencí do 
paměti, viz “Ukládání Wave sekvence” na str. 185. 
Blíže o tom, jak zapsat úpravy bicí sady do paměti, viz 
“Ukládání bicí sady” na str. 189. 

 
Editační buffer, zápis a porovnání 

 

“Editační buffery” jsou dočasné oblasti v paměti, 
využité pro ukládání úprav. Je zde pět nezávislých 
editačních bufferů, pro každý z následujících 
datových typů: 
• Set Listy 
• Programy 
• Kombinace 
• Wave Sekvence 
• Bicí sady 
Kdykoliv zvolíte některý z nich – Set List, Program, atd. 
– zkopíruje se do editačního bufferu datového typu. 
Jakmile provedete editaci, změny se aplikují na verzi v 
editačním bufferu a nikoliv na uloženou verzi. 
Příkazem Write v menu zkopírujete obsah editačního 

bufferu zpět do uložené verze, tím se změny potvrdí. 
 

 

 
 
 
 
Compare 
Tlačítko COMPARE umožňuje se vrátit a porovnat jej 
s uloženou verzí zvuku a verzí v editačním bufferu. 
LEDka u tlačítka COMPARE umožňuje zjistit, kterou 
verzi právě posloucháte. Například: 
1. Zvolte kombinaci. 
2. Změňte Program u Timbre 1. 
3. Stiskněte tlačítko COMPARE. 

LEDka u COMPARE se rozsvítí a Timbre 1 se vrátí k 
původnímu Programu. 
4. Stiskněte tlačítko COMPARE znovu. 

LEDka u COMPARE zhasne a Timbre 1 se přepne na 
nový Program. 
Porovnání funguje u typu dat, se kterými aktuálně 
pracujete. Pokud jste např. v režimu Set List, funguje 
na Set Listy, pokud jste na editačních stránkách Wave 
Sequence v Global P4, funguje pro Wave sekvence. 

 
 

Úprava jmen a zadání textu 
 

Můžete změnit jména libovolných uživatelsky 
upravitelných dat, včetně Set Listů, programů, 
kombinací, songů, samplů, diskových souborů a 
adresářů, atd. (viz “Kde je možné přejmenování?” na 
str. 194). Můžete také změnit jméno kategorií a 
podkategorií. Chcete-li zadat text, který potřebujete, 
můžete použít klávesnici na obrazovce, nebo 
připojenou USB klávesnici, jak popíšeme níže. 
 

Použití klávesnice na obrazovce 
Jako příklad si uvedeme, jak přejmenovat Program na 
“Piano 01”, příkazem menu Write, na obrazovce: 

1. Stiskem tlačítka  (Text Edit) vstupte do 
dialogu Text Edit. (Viz níže grafiku “Text edit 
dialog”). 

2. Stiskem Clear vymažete předchozí jméno. 
3. Stiskem tlačítka Shift přepněte velikost znaků 

a pak stiskněte P. 
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Při zápisu je nastavení 

programu či kombinace 

uloženo do interní paměti. 

Zvolíte-li program nebo kombinaci, 

tato data jsou vyvolána z interní 

paměti do editačního bufferu. 



Regions P4: Track Edit– Edit Region 

Stopy Sequencer P4: Název stopy 

Šablony Sequencer P5: Jméno šablony 

Režim 
Samplování 

Multisamply 

Sampling P0…4 příkaz menu na stránce: 

Rename MS 

Režim 
Samplování 

Samply 

Sampling P0…4 příkaz menu na stránce: 

Rename Sample 

Categories & 

sub categories 
Global P3: Program, Combination a 
KARMA Category Záložky 

 
Files 

Disk Save: Save All…Save Audio CD 

Track List, Příkaz menu na stránce Disk 

Utility: Rename 
 

Adresáře Příkazy menu na stránce Disk Utility: 
Create Directory & Rename 

Disk volumes Příkaz menu na stránce Disk Utility: 
Format 

 

Načítání a uložení dat, vytvoření CD 
 

 

 
4. Dalším stiskem tlačítka Shift přepnete velikost 

znaků a zadejte znaky i, a, n, o. 

Text je nyní “Piano”. 
5. Tlačítkem Space zadáte mezeru a a pak 

stiskněte 0, 1. 

Text je nyní “Piano 01”. 
6. Stiskem OK ukončíte dialog. 

Pokud nepotřebujete provádět další úpravy, dalším 
stiskem tlačítka OK ukončíte příkaz Write, včetně 
přejmenování. Jméno bude uloženo. 

 

Použití USB alfanumerické klávesnice 
Kdekoliv, kam můžete vložit text, nyní můžete využít 
připojenou USB alfanumerickou klávesnici, jako 
alternativu k dotykové verzi. Doporučujeme klávesnici 
se standardním US rozložením “IBM PC” QWERTY. 

Pamatujte, že některé znaky nemusí být podporovány. 
Dále, některá jména – např. souborů a adresářů na 
disku – mohou podporovat omezenější znakovou 
sadu, než interní jména. Klávesnice na obrazovce se 
upravují, takže zobrazují jen znaky, pro konkrétní 
aplikaci, a pouze tyto znaky jsou přes USB dostupné. 
Kromě zadání textu, můžete kurzor posouvat také 
levou a pravou šipkou, a mazat klávesou Delete. 
V dialogu Find, provede stisk Return totéž, jako 
stisk tlačítka Find na obrazovce. 
Při editaci komentáře Set List Slot, jsou také 
podporovány některé klávesové kombinace: 
• Home posune kurzor na začátek prvního řádku 
• End posune kurzor na konec aktuálního textu 
• Šipky nahoru a dolů, a pomocí Page up / down, 

procházíte textem mezi řádky 
• Return a Enter vloží zalomení řádku 

 

Text edit dialog 
 

Text   Kurzor 

 
Sada znaků Volí typ znaku. 

 
 

 
Tlačítka znaků 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kurzorová tlačítka 
Posouvají kurzor 
doleva či doprava. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tlačítko Space 
Vloží mezeru na 
pozici kurzoru. 

 

 
 
 
 
 
 
Tlačítko Clear 
Vymaže všechny 
znaky v textu. 

Tlačítko Shift  
Toto tlačítko 
přepíná mezi 
velkými a malými 
znaky. 
 
Tlačítko Delete 
Vymaže znak 
nalevo od kurzoru. 

 

 
Tlačítka Cancel a OK 
Pokud jste s vloženým textem spokojeni, 
stiskněte tlačítko OK. Pokud chcete vstup 
zrušit a ukončit editaci textu, stiskněte 
tlačítko Cancel. 

  

 
Kde můžete provést přejmenování? 
Přejmenování můžete provést na následujících stránkách. 
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Set Listy 
Set List P0…9 příkaz menu na stránce: 
Write Set List 

Set List Slots Set List P1: Slot Name parametr 

 

Programy 
Program P0…9 příkaz menu na stránce: 
Write Program 

 

Kombinace 
Combination P0…9 příkaz menu na 
stránce: Write Combination 

 

Wave sekvence 
Global P4 příkaz menu na stránce: Write 
Wave Sequence 

 

Bicí sady 
Global P5 příkaz menu na stránce: Write 
Drum Kit 

 
Efektové presety 

Režimy Program, Combination, 
Sequencer a Sampling P8 & P9 příkaz 
menu na stránce: Write FX Preset 

 

Songy 
Sequencer P0, 1, 2, 3 příkaz menu na 
stránce: Rename Song 



 
 

 
 

Ukládání dat Zápis do interní paměti 
 

 

 
 

 

Ochrana paměti 
 

Ochrana paměti umožňuje zabránit přepsání určitého 
typu dat náhodou. Je zde několik jednotlivých boxů 
pro značky, jež umožňují funkci Memory Protect 
využít v různých částech systému, jak popíšeme níže. 
U Programů, kombinací, songů, Set Listů, bicích sad, 
Wave sekvencí a KARMA GE, Memory Protect 
zabrání: 
• Využití příkazu Write pro uložení editace 

Zápis globálního nastavení 
 

Veškerá editace na stránkách Global P0–P3 je 
dočasná, dokud nepoužijete příkaz Write pro uložení 
do interní paměti. Jestliže nepoužijete příkaz Write, 
dojde při vypnutí nástroje ke ztrátě všech editací. 
(Pamatujte, že Wave sekvence a bicí sady se ukládají 
zvlášť od ostatních parametrů Global). 

 
Editace ovlivní data, načtená do 
paměti. 

• Načtení datového typu z disku 
• Přijímání dumpingu datového typu pomocí MIDI 
SysEx 

 
Příkazem Write se z 
režimu Global P0–P3 
uloží nastavení do 
interní paměti. 

 
 

  Oblast paměti 

 
Edit 

 

Při zapnutí nástroje je 
nastavení vyvoláno do 
příslušné paměti. 

Je-li aktivní pro songy, Memory Protect rovněž 
zabrání nahrávání v režimu Sequencer. 
Je-li aktivní pro Internal HDD Save, Memory 
Protect zabrání uložení dat na interní disk. Dříve 
než uložíte editovaná data, nebo je načtete, apod., 
následujícím postupem vypněte ochranu paměti. 

 Write  Power On 

 
Vnitřní paměť 

 
Globální nastavení 

P0...P3 

1. Tlačítkem GLOBAL vstoupíte do režimu Global. 
2. Přejděte na stránku Global P0: Basic Setup– 

Basic a zvolte stránku Basic. 

Stiskněte záložku Basic na dolním řádku a pak 
záložku Basic výše. 

 

 
 

3. Zrušte označení v boxu “Memory Protect” pro 
typ dat, která chcete uložit. 

Jsou dva způsoby, jak zapsat globální nastavení. 
 

Pomocí příkazu Write z nabídky 
1. Chcete-li zapsat globální nastavení (různá 

nastavení v Global P0–P3), zvolte příkaz “Write 
Global Setting” nabídky v Global P0–P3. 

Objeví se dialog Write Global Setting. 
 

 
 

Pozn.: Tentýž dialog se objeví také, pokud na každé 
z uvedených stránek podržíte ENTER a stisknete 
tlačítko 0. (Viz “Zkratky” na str. 6). 
2. Operaci Write spustíte stiskem OK. 

Chcete-li operaci zrušit, stiskněte Cancel. 

Po stisku tlačítka se na displeji objeví dotaz “Are you 
sure?” Dalším stiskem tlačítka OK data zapíšete. 

 

Využití přepínače (SEQUENCER) 
REC/WRITE k zápisu 1. Na následujících 

stránkách režimu Global P0-P3 stiskněte 
SEQUENCER REC/WRITE. 

Objeví se dialogový box. 
 

 
 

2. Operaci Write spustíte stiskem OK. Chcete-li 
operaci zrušit, stiskněte Cancel. 

 Nevypínejte nástroj nejméně 10s po zápisu 
globálních dat. Umožníte systému dokončit 
proces, který zahrnuje zálohování dat na interní 
disk. 
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Načítání a uložení dat, vytvoření CD 
 

 

 
 

 

Ukládání na disk, CD a USB média 
 

 

Některé typy dat musíte uložit na disk 
 

Cokoliv vytvoříte nebo editujete v KRONOS – zvuky, 
songy, samply, atd. – můžete uložit na disk a zálohovat 
na externí medium. 
Jak jsme popsali v “Zápisu do interní paměti” na str. 
192, některá data můžete zapsat do interní paměti, 
aniž by bylo nutné použít příkaz Save režimu Disk. 
Ostatní typy dat však musíte uložit na disk dříve, než 
nástroj vypnete, jinak budou ztracena. To zahrnuje 
data režimu Sequencer, stejně jako Sampling, 
multisamply i samply. Chcete-li tato data uchovat, 
musíte je zapsat na interní disk nebo do externí USB 
paměti (harddisk, flash disk, CD-R/RW disk, apod.). 
Pokud jste provedli nastavení podle svých představ, 
doporučujeme je zapsat, takže i když budete následně 
upravovat nastavení, budete vždy schopni vrátit se k 
předchozímu nastavení dle potřeby. 

 Nevypínejte nástroj nejméně 10s po zápisu dat. Tím 
umožníte systému dokončit proces, který může 
pokračovat v pozadí, i poté, co se diskové operace 
jeví jako dokončené. 

 
Typy medií, které můžete použít 

 

Interní SSD 
Interní disk je 30GB pevný disk, který je rychlý a tichý, 
s ochranou proti otřesu. 

 

USB paměťové medium (harddisk, flash disk, 
apod.) 
OS KRONOS podporuje MS-DOS FAT16 a FAT32 
zformátované USB disky, harddisky, přenosné disky a 
flash disky. 

Podporované kapacity: 

FAT32: až 2TB = 2000GB  
FAT16: až 4GB 

 

USB CD-R/RW a DVD disky 
KRONOS podporuje tři formáty CD-R/RW: UDF, CD-
DA (audio CD) a ISO9660 (level 3). 
Standardní zápis a načítání na/z CD-R/RW disků 
využívá UDF formát, který umožňuje brát CD jako 
harddisk. Více informací, viz “CD-R/RW disks on the 
KRONOS: UDF and packet-writing” na str. 1156 v 
Parameter Guide. 
Data můžete načítat z ISO9660 (level 3) disků, ale 
KRONOS nezapisuje formát ISO9660 přímo. Můžete 
však konvertovat UDF formátovaný CD-R/RW disk na 
ISO9660 formát, což usnadňuje načítání pod jinými 
systémy. Blíže viz “Convert to ISO9660 Format” na str. 
854 v Parameter Guide. 
Můžete také načítat data z UDF formátovaných DVD-
ROM disků. Jako poslední možnost je samplování 
audio signálu z CD-DA (audio CD) disků a lze také 
nahrávat vlastní hudbu z audio CD. Více informací 
najdete v “Samplování z audio CD” na str. 143 a 
“Vytváření audio CD” na str. 206. 

 
 

 
 
USB disketová jednotka 
MS-DOS formát 3.5“ 2HD a 2DD disky lze použít. 
Naformátovaná kapacita disket je 1.44 MB (18 
sektorů/stopu) pro 2HD a 720 KB (9 sektorů/stopu) pro 
2DD. 

 
 

Nastavení Media 
 

Před uložením nebo načtením dat, zajistěte, aby byl 
požadovaný disk nebo USB paměť vložena. 
 

Nastavení při ukládání dat na interní disk 
1. Stiskem tlačítka DISK vstoupíte do režimu Disk. 
2. Použijte Drive Select a zvolte HDD: INTERNAL HD. 
 

 
Výběr disku 

 

Nastavení využití USB zařízení 
1. USB kabelem propojte USB 2.0 konektor 

KRONOS do USB konektoru USB zařízení 
(harddisku, přenosného disku, CD-R/RW). 

Pozn.: USB 2.0 konektory KRONOS podporují 
zapojení za chodu, můžete zapojit či odpojit USB kabel 
i když je nástroj zapnutý. K tomu ovšem musí také 
USB paměťové zařízení podporovat zapojení za 
chodu. 
2. Zapněte přístroj. 
3. Jestliže používáte USB harddisk, přenosný disk, 

nebo CD-R/RW mechaniku, zapněte USB 
zařízení a USB kabelem je propojte do USB 2.0 
konektoru KRONOS. 

Pozn.: Uvedený krok předpokládá, že USB zařízení 
podporuje zapojení za chodu. Jestliže zapojujete 
zařízení, které nepodporuje zapojení za chodu, musíte 
před zapojením vše vypnout. Po zapojení vše znovu 
zapněte. 

Dokud KRONOS pracuje s USB zařízením, 
nezapojujte USB zařízení ani neodpojujte stávající 
zařízení. Můžete tak zcela zničit data. 

4. Stiskem tlačítka DISK vstoupíte do režimu Disk. 
5. Vyčkejte několik sekund, až bude zařízení 

detekováno. 
6. Příkazem Drive Select vyberte požadované 
zařízení. 
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Ukládání dat Ukládání na disky, CD a USB média 
 

 

 
Pokud používáte přenosný disk, vložte medium. Po 
výměně media v USB zařízení se dotkněte displeje, 
aby je KRONOS detekoval. Jakmile je medium 
detekováno, informace o něm se objeví na displeji. 
7. Pokud potřebujete zformátovat medium, 

spusťte operaci Format. 

Media, vyžadující formátování, jsou označena v 
Drive Select jako Unformatted. Více informací, viz 

Formátování médií, na str. 198. 

 
Uložení obsahu paměti na disk 

 

Různé typy dat můžete ukládat jednotlivě, viz popis v 
“Ukládání na disk, CD a USB media” na str. 191. 
Můžete však také uložit veškerý obsah paměti 
najednou, včetně: 
• |Set listů, Programů, Kombinací, globálního 

nastavení, sad bicích, Wave sekvencí, šablon 
User bicí stopy a Wave sekvencí 

• Songy a nahrané audio 
• Multisamply a samply v režimu Sampling 
• Odkazy pro načtení EX a User Sample Bank dat 

 Jestliže uložíte tato data na nízkokapacitní 
medium, budete možná potřebovat více než jeden 
disk. 

Chcete-li uložit veškerá výše uvedená data najednou: 
1. Připravte si medium, na které chcete uložit 

data. (Viz “Nastavení Media” na str. 196) 
2. Stiskem tlačítka DISK na čelním panelu 

vstoupíte do režimu Disk. 
3. Zvolte stránku Disk–Save. Stiskněte záložku 

File a poté záložku Save. 
4. Stiskem “Drive Select“ zadejte cílové místo. 
5. Pokud medium obsahuje složky, vyberte tu, do 

které chcete data uložit. 

Stiskem tlačítka Open vstoupíte na nižší úroveň 
struktury složek, nebo tlačítkem Up vystoupíte 
o úroveň výš. 
Pozn.: Jestliže ukládáte data na vysokokapacitní 
medium, doporučujeme vytvořit adresáře kvůli 
organizaci medií po sekcích. 
Chcete-li vytvořit nový adresář, posuňte úroveň, na 
které chcete vytvořit adresář a spusťte příkaz 
“Create Directory”, který najdete na stránce 

Utility v menu. 
6. Zvolte příkaz Save All v menu stránky.  
Save All uloží zvuky, songy a sample data, i KARMA 

GE současně. 
Objeví se dialogový box. Obsah, nastavení a operace 
dialogového boxu závisí na typu dat, která jste uložili. 

7. Stiskem textového tlačítka zadejte jméno pro 
soubory. (Více informací viz “Přejmenování a 
úpravy textu” na str. 193). 

Veškeré soubory, vytvořené příkazem Save All mají 

stejné jméno, ale s odlišnou příponou. Pokud načítáte 
soubory později, můžete zadat možnost načíst 
automaticky všechny související soubory – což je 
významná úspora času. 
8. Nyní ponecháme označení u všech boxů dialogu 

tlačítka Selection. 

Jsou zde totiž jednotlivé boxy pro každou banku 
programů a kombinací, i pro různé typy dat. 
Ponecháním těchto označení zaručíte, že se uloží vše, 
co potřebujete. 

 

 
 
9. Stiskem tlačítka OK spustíte ukládání. 

Budou uložena veškerá data, do několika různých 
souborů. Blíže viz níže “Typy souborů, zahrnutých při 
Save All”. 
Jakmile dokončíte uložení, systém se vrátí na stránku 
Save a na displeji se objeví výsledný soubor (y). 
Doba potřebná pro uložení závisí na velikosti dat. 
Jestliže na mediu již existuje soubor stejného jména, 
budete dotázáni, zda jej chcete přepsat. Pokud jej 
chcete přepsat, stiskněte OK. Chcete-li uložit bez 
přepisování, stiskněte tlačítko Cancel, proveďte znovu 
operaci v kroku 6 a přejmenujte data v kroku 7 než 
soubor uložíte. 
 

Rozdělené soubory 
Jestliže se data nevejdou na jedno medium, objeví se 
zpráva “No space available on medium”. Stiskem 
tlačítka OK soubor rozdělíte a uložíte na více medií 
(např. na různé USB klíče). Nechcete-li soubor dělit, 
stiskem tlačítka Cancel operaci zrušíte a uložíte jej na 
větší medium. 
Blíže viz “Save All (PCG, SNG and KSC)” na str. 845 
v Parameter Guide. 
 

Typy souborů, zahrnutých do Save All 
Různé typy dat jsou uloženy v následujících 
souborech. 
.PCG soubor: Obsahuje všechny programy, 

kombinace, bicí sady, Wave sekvence a globální 
nastavení z interní paměti. 
.SNG soubor: Tyto soubory se týkají jen songů v 

režimu Sequencer. 
Pozn.: Jestliže audio stopy obsahují nahraná data, 
budou data oblastí zahrnuta rovněž. Soubory Wave 
se uloží do adresáře, pojmenovaného .SNG plus “_A” 
na konci, ve stejném adresáři, kde je i .SNG soubor 
samotný. 
.KSC soubor: Jde o výpis všech multisamplů a 

samplů, načtených do paměti režimu Sampling Mode, 
společně se všemi načtenými multisamply a bicími 
samply z načtených EX. 
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Načítání a uložení dat, vytvoření CD 
 

 

 
Adresář: Obsahuje User multisamply (.KMP soubory) 

a samply (.KSF soubory), uvedené v souboru .KSC. 
 

Závislost dat 

Používáte-li Save All, Save PCG & SNG a Save PCG 

k uložení kombinací, měli byste také současně 
pamatovat na uložení programů, využitých každým 
timbrálem (nebo bicí sadou a Wave sekvencí, 
využitých v programech). 
Podobně, když ukládáte programy, pamatujte na 
uložení bicích sad a Wave sekvencí, použitých v 
programech. 
Pozn.: Pokud programy nebo bicí sady využívají 
multisamply a samply, vytvořené v KRONOS, 

doporučujeme využít k ukládání dat Save All. 
Jestliže použijete Save PCG nebo Save Sampling 
Data pro uložení jednotlivého programu či bicí sady, 

nebo multisamplu či samplu, který jste vytvořili, 
doporučujeme je uložit pod stejným jménem v tomtéž 
adresáři. Pokud použijete Load PCG pro načtení 
souboru .PCG, identicky pojmenovaný soubor .KSC 
bude načten také, takže budou automaticky sedět i 
multisamply/samply. 

 

Ukládání jednotlivé banky zvuků 
Můžete uložit jen jednu banku zvuků, nebo několik 
bank, aniž byste museli ukládat jiná data. Provedete to 
takto: 
1. Jděte na stránku Save, kde vyberete disk a 

adresář, do kterého chcete zvuky uložit. 

Blíže viz kroky 1 až 5 v “Ukládání obsahu paměti na 
disk” na str. 197. 
2. Zvolte příkaz Save .PCG v menu stránky. 

Objeví se dialog Save PCG Data. 
3. Stiskněte každé tlačítko Selection a v dialogu, 

který se objeví, zvolte pouze ty banky, do 
kterých zamýšlíte ukládat. 

Nezapomeňte uložit veškerá související data! Např. 
pokud Programy využívají Wave sekvence, musíte 
uložit také tyto Wave sekvence. Viz výše “Datové 
závislosti”. 

 

 
 

4. Zrušte značku v boxu u Global Setting a Set List. 

Pokud ukládáte jen jednu či dvě banky zvuků, 
nepotřebujete tyto ukládat také. 
5. Pokud se zvuky vztahují k user patternům bicí 

stopy, ponechejte Drum Track Pattern označený. 
6. Po stisku textového tlačítka zadejte jméno 

souboru. (Více informací viz “Přejmenování a 
úpravy textu” na str. 193). 

7. Stiskem OK zvuky uložíte. 

 

Využití KRONOS ve funkci úložiště dat 
 

KRONOS může přijímat MIDI System Exclusive data, 
vyslaná z externího zařízení a ukládat je na media. 
(Této funkci se někdy říká “Data Filer”) Blíže viz “Save 
Exclusive” na str. 850 Parameter Guide. 

 
 

Formátování media 
 

Nově zakoupená media nebo ta, která jste použili v 
jiném zařízení, nemusí být přímo použitelná “jak jsou”. 
V tom případě budete muset medium zformátovat, než 
bude použito v KRONOS. 
• KRONOS má z výroby interní disk již zformátovaný. 
• Vytváříte-li audio CD, CD-R/RW media není potřeba 

formátovat. 

 Během formátování budou veškerá uložená data na 
mediu vymazána. Jestliže jste v počítači, apod. 
nastavili medium, jako více disků (partitions), i tato 
data budou vymazána. To vše zkontrolujte ještě 
před spuštěním formátování. 

 Po ukončení formátování již není možné se stiskem 
tlačítka COMPARE vrátit do předchozího stavu. 

1. Medium, které chcete formátovat, musí být 
vloženo. 

(Viz “Nastavení Media” na str. 196) 
2. Stiskem tlačítka DISK vstoupíte do režimu Disk. 
3. Zvolte stránku Disk–Utility. Stiskněte záložku 

File a poté záložku Utility. 
4. Zvolte Drive Select a vyberte disk, který chcete 

formátovat. 
5. Stiskněte tlačítko menu a zde stiskem “Format” 

otevřete příslušný dialog. 
 

 
 

6. Obsah položky “Volume Label” změníte 
textovým tlačítkem v dialogu editace, zadáním 
názvu media. 

Zobrazí se dříve zadané jméno media. Pokud 
žádné nebylo zadáno, nebo pokud jste vložili non-
DOS medium, bude zde “NEW VOLUME”. 

7. Zadejte druh formátování. 
Quick Format: Pro inicializaci media normálně stačí 

použít Quick Format. 
Použijte, pokud již medium bylo fyzicky zformátováno, 
nebo chcete formátovat media, která byla formátována 
v KRONOS jako UDF. Jelikož se formátuje pouze 
systémová oblast media, zabere to méně času. 
Pozn.: U interního disku můžete zvolit jen “Quick 

Format”. 
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Full Format: Zvolte, když formátujete medium, které 

ještě nebylo fyzicky formátováno, nebo u media (CD-
RW), které nebylo formátováno pomocí UDF. 
Pozn.: Normálně nebývá nutné provádět Full Format u 

media, které již bylo fyzicky formátováno na 512 
bytů/block. U takového media spusťte Quick Format. 
Pozn.: Normálně zvolíte Full Format pro CD-RW 
media, apod. která nebyla formátována pomocí UDF. 
Jestliže se objeví chybová zpráva “Media not 
formatted”, spusťte Full Format. 
Podle kapacity media může spuštění Full Format 
vyžadovat poměrně dlouhou dobu. 
8. Určete souborový systém. 

FAT16 využijete pro formátování media 4 GB a nižší 
kapacity (např. flash disků) a FAT32 pro formátování 
větších disků (teoreticky až 2 TB). 
9. Stiskem tlačítka OK spustíte formátování, nebo 

stiskem Cancel akci zrušíte. 

Stisknete-li OK, objeví se dotaz na potvrzení. Dalším 
stiskem tlačítka OK spustíte operaci Format. 

 CD-R/RW disk musíte zformátovat, pokud jej chcete 
použít pro paketový zápis, nebo pokud byl dříve 
používán jiným zařízením. 
CD-R/RW disk formátovat nemusíte, pokud budete 
vytvářet audio CD. 

 Media musíte formátovat v KRONOS. KRONOS 
nevidí správně media, která byla zformátována 
v jiném zařízení. 

Ukládání dat Ukládání na disky, CD a USB média 
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Načítání a uložení dat, vytvoření CD 
 

 

 

Načítání dat z disku 
 

Typy dat, která lze načíst z media vidíte na obrázku 
“Podporované typy souborů” na str. 202. Blíže viz 
“Load selected” na str. 828 Parameter Guide. 

 

Stránka Load v režimu Disk umožňuje načítat data z 
interního disku nebo z jakéhokoliv USB 2.0 datového 
zařízení, např. z harddisku, flash disku, CD-R/RW 
disků, atd. 

 
 

Načítání songů, zvuků, samplů a KARMA GE současně 
 

Jako příklad si zde uvedeme, jak načíst song, 
využívající programy, které jste upravili, multisamply, 
které jste vytvořili a user KARMA GE. V takových 
případech je nejlepší natáhnout “všechna data”. 

 Než začnete načítat, ujistěte se, že je nastavení 
ochrany paměti režimu Global vypnuté. Více 
informací, viz “Ochrana paměti” na str. 195. 

1. Zpřístupněte disk nebo USB disk pro načítání 
dat. (Viz “Nastavení Media” na str. 196) 

2. Stiskem tlačítka DISK vstoupíte do režimu Disk. 
3. Zvolte stránku Disk–Load. Stiskněte záložku File 

a poté záložku Load. 
Po stisku Drive Select zvolte disk, ze kterého chcete 

načítat. 
4. Najeďte na adresář, kde je soubor, který chcete 

načíst a zvolte soubor .SNG. 

Stiskem tlačítka Open vstoupíte na nižší úroveň 
struktury složek, nebo tlačítkem Up vystoupíte o úroveň 
výš. 
Zvolený soubor .SNG bude zvýrazněn. 

 

 
 

5. Stiskněte tlačítko Load. 
Popř. můžete použít příkaz Load Selected v menu 

stránky. 
Objeví se dialogový box. 

 
Pozn.: Obsah a nastavení dialogového boxu se liší 
podle typu souboru, který natahujete. 
Jak jsme již popsali v “Ukládání obsahu paměti na 
disk”, na str. 197, KRONOS předpokládá, že pokud 
sdílejí soubory .SNG, .PCG, .KSC a .KGE stejné 
jméno, mají také vzájemnou souvislost. Následující 
volby umožňují načíst tyto podobně nazvané soubory, 
pokud existují. 
6. Zadejte značku v boxu “Load ********.PCG too”. 

Načte programy, Wave sekvence, bicí sady, atd. 
současně se souborem .SNG. 
7. Pomocí “.PCG Contents” zadejte data, která 

chcete načíst ze souboru .PCG. 

Můžete také načíst jen jedinou banku, je-li potřeba. Pro 
náš případ potřebujeme veškerá data v souboru .PCG, 
takže zvolíme All. 
8. Zadejte značku v boxu “Load ********.KGE too”. 

Tím se načtou user KARMA GE společně se 
souborem .SNG. 
9. Zadejte značku v boxu “Load ********.KSC too”. 

Tím se načtou multisamply, samply, apod. společně se 
souborem .SNG. 
10. Volbou “.SNG Allocation” určíte, zda budou či 

ne vymazány songy, které jsou aktuálně v 
paměti. 

Append načte song do paměti songu, která následuje 

za songy, aktuálně existujícími v interní paměti, bez 
mezer v číslování. 
Clear vymaže všechny songy z interní paměti 

a natáhne songy do pamětí, ze kterých byly uloženy. 
11. Volbou “.KSC Allocation” určíte, zda budou či 

ne vymazány samply, které jsou aktuálně v 
paměti. 

Append ponechá vše aktuálně načtené, režim 

Sampling, EX a User Sample Bank data dostupné. 
Režim Sampling Multisamply a samply budou načteny 
do další volné paměti za stávajícími. 
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Načítání dat z disku Načítání songů, zvuků, samplů a KARMA GE současně 
 

 

 
Clear Sampling Mode Data vymaže všechny 
multisamply a samply z paměti režimu Sampling a 
načte data ve stejné konfiguraci, jako při uložení. 
Stávající data EX a User Sample Banky zůstanou beze 
změny. 
Příkaz Clear All je podobný Clear Sampling Mode Data 
výše, ale také odstraní načtená data stávající EX a 
User Sample Banky, dříve než načte nový soubor 
.KSC. Tím uvolní většinu paměti po nový soubor .KSC. 
Můžete využít informace v dolní části dialogu, a to 
Memory Required, (Memory) Available a Enough 
slots for Samples & MS, k rozhodnutí, zda 

potřebujete uvolnit více místa pro nový soubor .KSC 
nebo ne. 
12. Nastavte metodu načtení pro EX a User sample 

banky pole potřeby. 

Nastavuje preferovaný způsob načítání samplů EXs a 
User Sample Bank do KSC: jejich načtení do RAM, 
nebo do virtuální paměti. Pamatujte, že pokud jsou 
data mimořádně rozsáhlá a nevešla by se do RAM 
paměti, bez ohledu na to, zda jsou načteny další 
samply, tato data každopádně využijí Virtual Memory. 
Tato nastavení se aplikují na EX a User Sample 
Banky; data režimu Sampling se vždy načítají do RAM. 
RAM: Samply se načítají do RAM. To má výhodu v 

tom, že lze přehrávat sample i obráceně. 
Virtuální paměť: Samply budou načteny do virtuální 

paměti. To obecně umožňuje načíst větší samply 
najednou. Pamatujte, že samply mohou dále vyžadovat 
velkou RAM 
Nastavení KSC: KSC mohou obsahovat nezávislé 

nastavení načítání jednotlivých multisamplů nebo 
bicích samplů, podle nastavení v době uložení KSC. 

Nastavení Load Method for EXs and User Sample 

Banks n KSC Settings využívá tato individuální 

nastavení. 
13. Stiskem tlačítka OK načtete data. 

 Nikdy nevyjímejte ani neodpojujte USB paměť 
během načítání dat. 

 
Načítání více souborů najednou 

 

Při zadání více souborů .KMP, .KSF, .AIF, .WAV, 
SoundFont 2, Akai Program a Akai Sample, můžete 
využít “žolíkové znaky” a načíst jich více současně. 
Blíže viz “Loading multiple files at once” na str. 837 v 
Parameter Guide. 
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Načítání a uložení dat, vytvoření CD 

 

 

 
Podporované typy souborů 
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Načítání dat z disku Načítání jednotlivých bank ze souboru .PCG 
 

 

 
 

 

Načítání jednotlivých bank ze souboru PCG 
 

1. Zvolte soubor .PCG s daty, která chcete načíst. 

Viz kroky 1–4 v “Načítání songů, zvuků, samplů a 
KARMA GE současně” na str. 200”. V kroku 4 zvolte 
soubor .PCG. 

 

 
 

2. Stiskněte tlačítko Load. 

Jednotlivé banky můžete načíst položkou “.PCG 
Contents” v dialogu a zvolit tak zdrojovou banku pro 
načítání, a parametrem “To” určit cílovou banku. 

 

Stiskem OK se načtou programy, kombinace, bicí sady 
a Wave sekvence ze zdrojové banky do cílové banky. 
Globální data načtena nebudou. 
Pokud nastavíte “.PCG Contents” na Bank INT-A a 
“To” na Bank INT-A, data budou načtena takto. 

Programy 

• Banka INT-A: načtena do Banky INT-A 
Kombinace 

• Banka INT-A: načtena do Banky INT-A 
Bicí sady 

• INT: bude načtena do Banky INT 
Wave sekvence 

• INT: bude načtena do Banky INT 
Jsou-li data načtena do banky, jiné než původní, 
budou data (banka, programy, patterny,sady, apod.) 
automaticky překonfigurována hned po načtení, takže 
různé typy dat odpovídají správně v každém režimu. 
Následující data budou rovněž překonfigurována 
automaticky, pokud jste označili “Load .SNG too” 
(takže se data songu načítají současně), a následující 
data budou rovněž překonfigurována automaticky, má-
li být jisté, že se data songu přehrají správně. 
• Banka každého programu, použitého v kombinacích 
• Banka každé bicí sady a wave sekvence, využité 

jednotlivými programy 
• Banka programů, využívaná každou stopou songu • 

Jestliže song obsahuje události stopy/šablony, 
programové banky v těchto událostech 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Načítání dat jedné položky či banky 
 

KRONOS umožňuje načítat programy, kombinace, 
bicí sady a wave sekvence jednotlivě, popř. jednotlivé 
banky. 
Je to jednoduchý způsob, jak změnit aranžmá 
kombinací v pořadí, ve kterém je budete využívat při 
živém hraní. 

 Dejte si pozor na to, že pokud změníte pořadí 
programů, zvuky použité v kombinací tím mohou 
být ovlivněny. 

Na příkladu si vysvětlíme, jak můžete načíst 
kombinaci, uloženou v bance INT-F, do INT-E000. 
1. Přejděte do složky “Bank INT-F” a zvolte 

kombinaci, kterou chcete načíst. (.PCG soubor/ 
kombinace/Bank F/) 

Procedura je následující. 

 

1) Proveďte kroky 1-5 v “Načítání songů, zvuků, 

samplů a KARMA GE současně” na str. 200. 
Vyberte soubor .PCG, obsahující data, která chcete 
načíst (jsou zvýrazněna) a stisknete tlačítko Open. 
2) Stiskem “Combinations” tlačítko zvýrazníte 
a stiskněte tlačítko Open. 
3) Stiskem “Bank F” tlačítko zvýrazníte a stiskněte 
tlačítko Open. 

4) Pomocí jezdce najděte kombinaci, kterou chcete 

natáhnout a na displeji ji zvýrazněte. 
Popř. zvolte libovolný soubor, jelikož požadovaný 
soubor můžete zvolit později v dialogovém boxu. 
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Načítání a uložení dat, vytvoření CD 
 
 

 

 
 

Pozn.: Když stisknete klávesu u KRONOS, zazní 

zvolená kombinace. Samozřejmě, že interní programy 
budou využity jako program pro každý timbrál. 

 
 
 
 
2. Stiskněte tlačítko menu stránky a zvolte příkaz 

“Load Selected”. 

Objeví se dialogový box. 
 

 
 

3. Pomocí “Combination” (horní řádek) vyberte 
zdrojovou kombinaci pro načtení a pomocí “(To) 
Combination” (dolní řádek) zadejte cílovou 
kombinaci. 
V našem příkladu zvolte INT-E000. 

Při odchodu z výroby je tato paměť Combi prázdná, 
nemá jméno ani žádný zvuk. 
4. Stiskněte tlačítko OK a spusťte načtení; načtená 

kombinace bude přiřazena INT-E000. 

 
 

Načítání samplů, vyžadovaných programy či kombinacemi 
 

 

 

Načítání samplů, vyžadovaných pro 
jednotlivé programy nebo kombinace 

 

Programy a kombinace mohou někdy vyžadovat 
sample data, která nejsou momentálně načtena. 
Pokud se tak stane, objeví se zpráva Samples Not 
Loaded na displeji. Požadovaná data samplu, a 

uložení výsledků je jednoduché, takže to lze provádět 
automaticky. Provedete to takto: 
1. Jděte na stránku P0:Play, kde je Program nebo 

kombinace. 
2. Zvolte příkaz Load required samples v menu. 

Tento příkaz je dostupný pouze, když se objeví zpráva 
Samples Not Loaded v horní části displeje. 

Objeví se dialogový box s výpisem všech scházejících 
multisamplů, samplů, a/nebo bicích samplů, 
vyžadovaných programem nebo kombinací, včetně 
banky, obsahující data. 
3. Zvolte radio tlačítko “Load only required 

samples”, chcete-li načíst vypsaná data. 
Dolní část dialogového boxu udává Memory Required 

a (Memory) Available. Pokud zde není dostatek místa 

pro načtení samplů, musíte odstranit jiné samply, než 
budete pokračovat. 
4. Stiskem Load data uložíte, nebo stiskem Cancel 

akci ukončíte bez ukládání. 
5. Opakujte dle potřeby s jinými programy nebo 

kombinacemi. 

Pokud chcete automaticky načítat data samplu příště: 
6. Uložte výsledek jako soubor KSC. 

K tomu sledujte pokyny v “Ukládání KSC souboru” na 
str. 176. 
7. Nastavte nový KSC soubor pro automatické 

načtení na startu. 

Postupujte dle pokynů v “Přidání KSC do seznamu” na 
str. 174. 

Tvorba sady uživatelských samplů 
 

Load required samples také umožňuje tvořit vlastní 

sady samplů, založené na oblíbených programech, 
dokonce i když obsahují různé EX nebo User Sample 
Banky. Provedete to takto: 
1. Uložte veškerá data, vytvořená v režimu 

Sampling. (Následujícími kroky vymažete 
všechna data režimu Sampling) 

Blíže viz “Uložení KSC souboru” na str. 176. 
2. Jděte na stránku KSC Auto-Load v režimu 

Global. 
3. Zrušte označení u všech KSC. 
4. Stiskněte tlačítko Do Auto Load Now. 

Tím vymažete ostatní data samplu, takže KSC, který 
případně uložíte, bude zahrnovat pouze data, načtená 
v kroku 5, níže. 
5. Po jednom zvolte požadované programy. Pro 

každý použijte příkaz Load required samples, a 
načtěte sample data. 

6. Nový KSC uložte pod jiným jménem (např. 
Custom.KSC), a Include nastavte na “Links to 
EXs a User Sample Banks”. 

Blíže viz “Uložení KSC souboru” na str. 176. 
Tento nový KSC je nyní propojen na veškerá data 
samplu, vyžadovaná programy. 
7. Jděte na stránku KSC Auto-Load v režimu 

Global, a znovu aktivujte KSC dle potřeby. 
Nezapomeňte zahrnout nově vytvořené KSC! 

 
 

Načítání samplů pro banku programů 
nebo kombinací 
 

Jestliže banka programů nebo kombinací vyžaduje 
konkrétní EX nebo User Sample Bank, můžete snadno 
načíst celou banku samplů najednou. Provedete to 
takto: 
1. Program nebo kombinaci najdete na stránce 

P0:Play. 
2. Zvolte příkaz Load required samples v menu. 
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Načítání dat z disku Načítání samplů pro potřeby programů nebo kombinací 
 

 

 
3. Zvolte radio tlačítko Load complete banks, 

chcete-li načíst celou banku(y), obsahující 
vypsaná data. 

Zkontrolujte Memory Required a (Memory) Available 

jestli je zde dostatek místa pro načtení dat. 
4. Stiskem Load data uložíte, nebo stiskem Cancel 

akci ukončíte bez ukládání. 

Pokud chcete automaticky načítat data samplu příště: 
5. Uložte výsledek jako soubor KSC. 

K tomu sledujte pokyny v “Ukládání KSC souboru” na 
str. 176. 
6. Nastavte nový KSC soubor pro automatické 

načtení na startu. 

Postupujte dle pokynů v “Přidání KSC do seznamu” na 
str. 174. 
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Načítání a uložení dat, vytvoření CD 
 

 

 

Vytvoření a přehrávání audio CD 
 

Vyžaduje USB CD-R/RW mechaniku (nutno zajistit) 
Jestliže máte externí USB CD-R/RW mechaniku, můžete 
nasamplovat přímo z audio CD (stejně jednoduše jako je 
přehráváte) a vytvořit si vlastní audio CD. 

 
 

Vytvoření Audio CD 
 

Externí USB CD-R/RW mechaniku využijete u 
KRONOS pro vytvoření audio CD s vlastní hudbou. 
K tomu musíte: 
• Vytvořit WAVE soubory z dokončených songů 
• Sestavit z WAVE souborů seznam stop tak, jak 

chcete, aby byly na budoucím CD 
• Vypálit tyto stopy na CD 

 

 

Část 1: Slučování na disk 
 

Jestliže pracujete se songy, vytvořenými v režimu 
Sequencer, musíte nejprve songy sloučit do souboru 
WAVE na interním disku. 
1. V režimu Sequencer zvolte první song, který 

chcete vypálit na CD. 
2. Přejděte na stránku 0–8: Audio In/Sampling. 
3. Zvolte příkaz Bounce All Tracks To Disk v menu. 

Objeví se dialog, udávající souborový systém. 
4. Pomocí Drive Select, Open a Up vyberte složku, 

do které chcete soubor WAVE uložit. 
5. Pomocí Name zadejte jméno souboru WAVE. 
6. Stiskem tlačítka OK spustíte sloučení. 

Přehraje se song. Nahrávání se spustí i ukončí 
automaticky a výsledný stereo WAVE soubor se uloží 
na disk. 
Uvedené kroky opakujte pro všechny songy, které 
chcete vypálit na CD a pak pokračujte částí 2 níže. 

 

Zajistěte dostatečný prostor na aktuálním 
disku 

 Během vytváření audio CD, KRONOS nejprve uloží 
předběžný obraz CD na stejný disk, jako jsou 
původní WAV soubory a pak tento obraz vypálí na 
CD. 
To znamená, že aktuální disk musí mít dostatek 
volného místa pro zápis druhé, dočasné kopie 
všech WAVE souborů budoucího CD. Ověřte, že 
máte dost místa dříve, než spustíte vytvoření. 

 
Část 2: Vytvoření CD 

 

1. Stiskem tlačítka DISK vstoupíte do režimu Disk. 
2. Přejděte na stránku Audio CD—Make Audio CD. 

Zde můžete zvolit skupinu WAVE souborů a vypálit 
audio CD. Každý WAVE soubor je nyní jednou stopou 
CD, proto budeme skupinu WAVE souborů nazývat 
“track list”. Než přidáte první soubory, vidíte v track 
listu pouze “====End====”. 

 

 
 
 
 
 
 

3. Zvolte WAVE soubor, který chcete zapsat na CD. 

Zvolte “====End====” (zvýrazní se) a stiskněte 
tlačítko Insert. 
Objeví se upozornění Insert Track. 

 

 
 

Tlačítky Drive select, Open a Up přejdete do adresáře, 
kde zvolíte soubor WAVE, který chcete přidat do 
seznamu. 
Tlačítkem Play přehrajete sample kvůli náslechu. 
Případně jej můžete stiskem přepínače SAMPLING 
START/STOP přehrát. 

 Pokud jste zvolili soubor WAVE se samplovací 
frekvencí jinou než 44.1 kHz nebo 48 kHz, není možné 
použít tlačítko Insert. 

 48 kHz WAVE soubory budou automaticky 
konvertovány na 44.1 kHz, pokud použijete příkaz 
Write to CD. 

Chcete-li přidat soubor, stiskněte tlačítko Insert. 
Můžete pokračovat přidáním dalších souborů, dokud 
nestisknete tlačítko Exit. Soubory budou přidány do 
výpisu stop v pořadí, které jste zadali. Pokud chcete 
přidat všechny soubory WAVE do adresáře, stiskněte 
tlačítko Insert All. 
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Vytváření a přehrávání audio CD Vytvoření audio CD 
 

 

 
Pozn.: Jestliže označíte volbu Multiple Select, 

můžete vybrat několik souborů WAVE a vložit je 
jedinou operací. 
Jakmile ukončíte přidávání souborů do seznamu, 
stiskněte tlačítko Exit a tím ukončíte dialog. 
Ověřte přidané soubory WAVE ve výpisu stop. 

 

 
 

Můžete použít tlačítko Play, čímž přehrajete zvolený 
WAVE soubor na 44.1kHz nebo 48kHz. 
Chcete-li přidat další soubory WAVE do seznamu stop, 
stiskněte tlačítko Insert znovu. 
Jestliže chcete přidat další stopu, zvolte soubor WAVE, 
následující za stopou, kterou chcete přidat. Jestliže 
chcete přidat stopu na konec výpisu, zvolte 
“====End====”. Potom stiskněte tlačítko Insert. 
Chcete-li vymazat soubor WAVE z výpisu stop, zvolte 
soubor WAVE, který chcete vymazat a stiskněte tlačítko 
Cut. Následující stopy se posunou ve výpisu vpřed. 
Pozn.: Více podrobností o editačních operacích viz “1–

1c: Media Select, Command buttons” na str. 824 
Parameter Guide a “Swap Track” na str. 855 Parameter 
Guide. 
4. Vložte čistý disk CD-R nebo CD-RW do CD-R/RW 
mechaniky. 
Na stránce Make Audio CD příkazem Drive Select 

vyberte externí USB CD-R/RW mechaniku. CD-R/RW 
mechanika se zobrazí jako “CDD: Blank Disc”. 

 Audio CD nelze vytvořit na disku, který obsahuje data 
jiná než audio (např. soubory). V tom případě není 
možné zvolit příkaz Write to CD nebo Finalize 
Audio CD menu. 

Pozn.: Jelikož některé CD přehrávače neumí přehrát 

CD-RW media, doporučujeme používat CD-R media. 
5. Zvolte příkaz “Write to CD” pro vstup do dialogu 

a zadejte, jak bude CD zapsáno. 

Pomocí Speed nastavte rychlost zápisu. Parametr 

indikuje rychlost podporovanou CD-R/RW 
mechanikou, kterou používáte. V našem příkladu 
nastavte Speed na nejnižší možnou hodnotu (např. 

1x). 

 Za určitých okolností mohou vyšší rychlosti způsobit 
chybný zápis. Pomocí Mode zadejte metodu zápisu. 
Pozn.: Podle použité mechaniky nemusí být možné 
zapisovat zadanou rychlostí. Doporučujeme při prvním 
použití zápisu zvolit Test a provést test zápisu, abyste 
určili možnosti mechaniky na dané rychlosti. Test 
nezapíše data na CD-R/RW media, ale provede 
veškeré další zpracování, jako kdyby data zapisoval. 
Pokud dojde k chybové zprávě, na displeji se objeví 
zpráva “Error in writing to medium”. 
Stiskem tlačítka OK spustíte test zápisu. 
Po ověření, že data lze správně zapsat na zadané 
rychlosti, zvolte Write. 
Execute finalize too určuje, zda bude po zápisu audio 

stop na CD-R/RW spuštěna finalizace. Jestliže 
spustíte finalizaci, disk bude moci být spouštěn v CD 
přehrávači, ale již není možné na něj přidávat další 
stopy. 
Pozn.: Jestliže chcete spustit finalizaci, zvolte příkaz 
Finalize Audio CD. 
6. Jestliže jste připraveni k zápisu na CD-R/RW 

media, nebo ke spuštění testu zápisu, stiskněte 
tlačítko OK. Stiskem Cancel operaci zápisu 
zrušíte. 

 Jestliže stisknete tlačítko OK, objeví se dialogový 
box “Obey Copyright Rules”. 

7. 13. Pečlivě si přečtěte “COPYRIGHT WARNING” 
na str. 3 průvodce Quick Start a a jestliže se vším 
souhlasíte, stiskněte OK a spustí se ripování. 
Jestliže s prohlášením nesouhlasíte, stiskem 
tlačítka Cancel operaci zrušíte. 

 Abyste předešli chybám, nevystavujte mechaniku 
fyzickým nárazům nebo vibracím během zápisu na 
CD-R/ RW media. 

 
 

Ukládání výpisů stop 
 

Výpis stop se ztratí, jakmile vypnete nástroj. Pokud 
chcete zachovat tato data, musíte je uložit: 
1. Na stránce Save vyberte složku, do které chcete 

výpis stop uložit. 
2. Zvolte příkaz “Save Audio CD Track List“ v 

menu a objeví se dialog. 
3. Stiskem tlačítka OK uložíte data, nebo stiskem 

tlačítka Cancel ukládání přeskočíte. 
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Načítání a uložení dat, vytvoření CD 
 

 

 
 

 

Přehrávání audio CD 
 

Audio CD můžete přehrát – včetně vytvořených CD – i 
přímo v KRONOSu, v připojené externí USB CD-R/RW 
mechanice. 
Provedete to takto: 
1. Stiskem tlačítka Play Audio CD vstupte na stránku 

Play Audio CD. 
 

 
 

2. Pomocí Drive Select zvolte CD-R/RW mechaniku. 
Drive Select indikuje Audio CD. 

3. Monitoring umožníte nastavením CD-R/RW Drive 
Audio Input takto. 

LEFT: Bus (IFX/Indiv.) L/R, FX Ctrl Bus Off, REC 
Bus Off, Send1/Send2 000, Pan L000, Level 127  
RIGHT: Bus (IFX/Indiv.) L/R, FX Ctrl Bus Off, REC 
Bus Off, Send1/Send2 000, Pan R127, Level 127 
Volume: 127 

4. Pomocí Track vyberte stopu a stiskem 
SEQUENCER START/STOP spustíte přehrávání. 
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Další operace s disky 

Další operace s diskem Nastavení data a času 

 

 
 

Nastavení data a času 
 

KRONOS má interní kalendář, který využívá při 
nahrávání data a času do ukládaných dat. Datum a čas 

můžete nastavit příkazem Set Date/Time v menu, na 

stránce Disk Utility. 
Toto nastavení proveďte hned po zakoupení KRONOS 
a také po výměně záložní baterie kalendáře. 
1. Stiskem tlačítka DISK vstoupíte do režimu Disk. 
2. Zvolte stránku Disk–Utility. Stiskněte záložku File 

a poté záložku Utility. 
3. Vyjeďte menu a vyberte příkaz Set Date/Time. 

Objeví se následující dialog. 
4. Pomocí kontrolerů VALUE nastavte správný rok, 

měsíc, den, hodinu, minutu a sekundu. 
5. Stiskněte tlačítko OK. 

 Jakmile záložní baterie kalendáře dochází, objeví se 
na LCD obrazovce následující zpráva: 
"The clock battery voltage is low. Please replace the 
battery, and set the date and time in Disk mode” 
Jakmile se záložní baterie kalendáře zcela vyčerpá, 
kalendář se inicializuje a datum ani čas se již 
nebudou nahrávat správně. Váš Korg Distributor 
pomůže najít servisní středisko, kde vám baterii 
vymění. 
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Načítání a uložení dat, vytvoření CD 



 
 

Dynamika: 

000…010 
Efekty, které ovládají hlasitost, jako jsou 

kompresory, limiter a gates 
EQ/Filtr: 

011…026 
Efekty, které ovládají frekvenční obsah, 

jako EQ, vícerežimový filtr, exciter a wah 
OD/Amp/Mic: 

027…039 
Overdrive a Amp modelingové efekty, jako 

guitar/bass amp a mikrofonní 

předzesilovače 
Cho/Fln/Phs: 

040…054 
Chorus, Flanger, Phaser a další výškové a 

fázové modulační efekty 
Mod/P.Shift: 

055…076 
Další modulační efekty, jako tremolo a 

rotary speaker, nebo pitch shifter 
Delay: 

077…099 
 

Delay 

Reverb/ER: 

100…108 
 

Reverb a blízké odrazy 

Mono-Mono: 

109…140 
 

Řetězce dvou mono efektů v sérii 

Mono/Mono: 

141…185 
Dual Mono paralelní efekty, s nezávislými 

mono efekty pro levý a pravý vstup 
Vintage: 

186…197 
Kolekce vintage efektů z EP-1 a CX-3 

 

 
 

Použití efektů 
 
 
 

Přehled efektů 
 

 
 

Základy efektů 
 

KRONOS nabízí 12 inzertních efektů, dva Master 
efekty a jeden Total efekt, současně se sekcí mixu, 
která ovládá směrování těchto efektů. Všechny jsou 
stereo in/out. 
Specifické parametry těchto efektů lze také ovládat v 
reálném čase kontrolery KRONOS nebo přes MIDI, s 
využitím Dynamické modulace (Dmod), synchronizací 
k MIDI/Tempu, nebo společnými LFO aplikovat změny 
synchronizace na více modulačních efektů. 

 
 
Pamatujte na to, že výkon, který efekty požadují, ovlivňuje 
také počet dostupných hlasů (přestože obecně to platí až za 
extrémních podmínek). Více informací viz “Polyfonie” na str. 
16. 

 
Typy efektů 

 

Můžete si vybrat ze 197 různých efektů následujících 
kategorií: 
 
Typy efektů 

Co je to REMS*? 
 

 (Resonant structure and Electronic circuit 
Modeling System) je vlastní technologie Korg, pro 

digitální simulaci četných faktorů, jež vytváří a ovlivňují 
zvuk, ve smyslu mechanismů produkce zvuku u 
akustických, i elektrických/elektronických hudebních 
nástrojů, od rezonancí jeho těla, či speaker kabinetu, 
po zvukové pole, ve kterém nástroj zní, postup vývoje 
zvuku, elektrickou a akustickou odezvu mikrofonů a 
reproboxů, i změn, ke kterým dochází v lampách a 
tranzistorech. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maximální počet efektů a maximální 
polyfonie 

 

Pro každý efekt IFX1–12, MFX 1 a 2, dále TFX 1 a 2, 
můžete volně vybrat a použít kterýkoliv ze 197 typů 
efektů. Není žádné omezení na maximální počet nebo 
typ efektů, které můžete použít. Při plynulém přechodu 
může KRONOS využít až 34 efektů najednou (včetně 
Set List EQ). 
Je však nutná určitá schopnost digitálního zpracování, 
které nutno použít, aby byl vyroben každý z nich. 
Stránka Performance Meter udává, jaká je aktuální 
velikost použitého výkonu. Tyto informace najdete na 
záložce Perf Meters, pod P0 u režimů Program, 
Combination a Sequencer modes. 
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Použití efektů 
 

 

 
 

 

Effects I/O 
 
 

Inzertní efekty 
 

Inzertní efekty (IFX 1–12) jsou stereo-in/stereo-out. 
Pokud nastavíte Wet/Dry na Dry, projde vstupní signál 

efektem bez zpracování. Jestliže zvolíte Wet 
(zpracovaný), pak zpracovaný signál bude na výstupu 
jedním z následujících způsobů: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Master efekty 
 

I/O Master efektů MFX1 a MFX2 jsou stereo-in/stereo-
out. Send1 a Send2 určuje úroveň sendu do Master 
efektů. 
Master efekty nevysílají na výstup Dry signál 

(nezpracovaný), zadaný ve Wet/Dry. Pouze Wet 

(zpracovaný) signál bude na výstupu. Signály na 
výstupu z Master efektů jsou nasměrovány na L/R 
sběrnici na výstupní úrovni, zadané v Return1 a 
Return2. Tyto výstupní signály jsou smíchány s 
výstupním signálem sběrnice, zadaným na stránce 
Bus Select (P8: “Směrování” v každém režimu) L/R, 
nebo s výstupními signály ze sběrnice, zadané Bus 
Select (stránka “Insert FX” v každém režimu) L/R, pak 

nasměrovány do Total efektu. 

Volbou “000: No Effect” umlčíte výstup. Zpracovaný 
signál bude na výstupu jedním z následujících 
způsobů, podle typu efektů 001-197. 
 

 
 

 

Total efekty 
 

Total efekty TFX1 a TFX2 jsou stereo-in/stereo- out. 
Dry (nezpracovaná) strana parametru Wet/Dry vysílá 
stereo vstupní zvuk přímo na stereo výstup. Způsob, 
kterým strana Wet (zpracovaná) jde na výstup, závisí 
na typu efektu, a to takto. 
 

 
Pozn.: Parameter Guide obsahuje bloková 

schémata pro každý jednotlivý efekt, který 
zahrnuje vstupní/výstupní strukturu. 

 
 

Set List EQ 
 

Set Listy mají další efektový slot, který nelze použít v 
jiných režimech: speciální devíti-pásmový grafický EQ, 
aplikovaný na zvuk po TFX2, který slučuje zvuk z 
hlavních stereo výstupů (včetně analogových L/R 
výstupů, S/P DIF a USB). 
Pro více informací viz “Grafické EQ” na str. 127. 

 
 

Efekty v režimech 
 
 

Režim Program 
 

U programů HD-1 můžete využívat inzertní efekty pro 
zpracování finálního zvuku stejným způsobem, jako 
používáte Filter, Driver, Amplifier a EQ pro zpracování 
zvuku oscilátorů (OSC 1 a 2). 

 

Režim Program 

Dále, master efekty se využívají k vytváření celkového 
prostoru, jako je reverb, a total efekt využijete k 
finálnímu nastavení. Veškerá tato nastavení lze 
provést nezávisle pro každý program. 
EXi Programy mohou mít odlišný filtr a strukturu amp 
pro každý typ, ale můžete také aplikovat inzertní 
efekty, master efekty a total efekty na EXi 1 & 2, jako 
pro OSC 1 & 2 u HD-1 Programu. 
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Přehled efektů Efekty v každém režimu 
 

 

 
 

Režimy Combination a Sequencer 
 

V režimech Combination a Sequencer můžete využít 
EQ na stopě a inzertní efekty ke zpracování zvuku 
programu každého timbrálu/stopy. Pak můžete využít 
master efekty k vytvoření celkové ozvěny a efektem 
Total se doladí finální úpravy. 

V režimu Combination můžete tato nastavení provést 
pro každou kombinaci a v režimu Sequencer pak pro 
každý song. 
V režimu Sequencer můžete přepínat mezi efekty nebo 
měnit parametry efektů a tyto změny nahrávat, takže 
efekty pak lze přepínat automaticky nebo můžete 
automaticky upravovat parametry efektů během 
přehrávání songu. 

 

Režimy Combination a Sequencer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Režim Sampling 
 

V režimu Sampling, lze analogový, S/P DIF a USB 
audio vstupy, ale také přehrávání z USB CD 
mechaniky, zpracovat inzertními efekty, master efekty 
a total efekty, 

načež je nasamplovat. Na stránce P0: Recording– 
Audio Input proveďte nastavení audio vstupu pro režim 
Sampling. Tato nastavení aplikujte jen na režim 
Sampling. 
Samply, přiřazené jako multisample, lze snadno 
zpracovat inzertními efekty, master efekty total efekty 
a výsledek pak přesamplovat. 

 

Režim Sampling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Audio vstupy 
 

Analogový audio signál, S/P DIF a USB audio vstupy 
programů, kombinací a songů můžete také použít. 
Lze aplikovat inzertní efekty, master efekty a celkový 
efekt na externí audio zdroje z těchto jacků 
a nasamplovat je, nebo použít M3 jako 6-in (AUDIO 
INPUT 1, -2, S/P DIF IN L, R) 6-out efektový procesor. 
Kromě toho využijete externí mikrofonní vstup 
k ovládání efektu vokodéru (093: Vocoder) a k 
modulaci interních zvuků. Např. viz “Vocoder (Program 
mode)” na str. 863 v Parameter Guide a “Rhythmic 
Vocoder (Combination mode)” na str. 864 Parameter 
Guide. 

V režimu Sequencer můžete také využít efekty při 
nahrávání externích zvukových zdrojů na audio 
stopy. 
Na stránce P0– Audio Input/Sampling každého 
režimu proveďte nastavení audio vstupu. Popř. 
můžete zkontrolovat Use Global a tato nastavení 

provést v režimu Global na stránce P0: Basic Setup- 
Audio. Normálně ponecháte Use Global Setting 

označeno. Označení zrušíte, pokud chcete programy 
a kombinace použít s vlastním nastavením. Když 
např. zapisujete program jako program efektu 
Vocoder. 

 Pokud na audio vstupy aplikujete efekty, některé 
typy nebo nastavení parametrů mohou způsobit 
oscilaci. Pokud se tak stane, upravte vstupní 
úroveň, výstupní úroveň nebo parametry efektů. 
Dejte si zvláště pozor, když použijete efekt s 
vysokým gainem. 

 

Audio vstupy 
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Použití efektů 
 

 

Výběr efektů a směrování 
 

Inzertní efekty, master efekty a total efekty mají 
stejnou strukturu ve všech režimech, ale nastavení 
směrování určuje, jak budou oscilátory programu, 
timbrály v kombinaci, nebo stopy songu vysílány do 
jednotlivých inzertních efektů, master nebo total 
efektů.  

Na následujících stránkách vysvětlíme, jak můžete 
provést nastavení směrování a efektů v každém 
režimu. 

 
 
 

 
 

Použití efektů v programech 
 

Směrování na IFX, výstupy a sběrnice 
 

1. Přejděte na stránku Program P8: Insert Effect– 
Routing. 

Na stránce P0– Audio Input/Sampling můžete 
nastavit Sampling Setup Source Bus na sběrnici 

REC a sample signál, vysílaný na sběrnici REC. 
Normálně zde ponecháte Off, jelikož zpravidla je 
Source Bus nastaven na L/R, při samplování 

výstupu oscilátoru 1 a 2. 

 
 

Směrování bicí stopy 
 

Směrování bicí stopy je ovládáno nezávisle z hlavního 
programu. Možnosti jsou velmi obdobné těm pro hlavní 
program, jak jsme uvedli výše. Parametry směrování 
bicí stopy najdete na stránce Program P1: 
Basic/Vector Drum Track (P4 v EXi Programech). 

 
 

Inzertní efekty 
 

1. Vstupte na stránku Insert FX. 
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2. Pomocí Bus Select (IFX/Indiv. Out Assign) 
zadejte sběrnici, na kterou pošlete výstup 
oscilátoru. Chcete-li, aby výstup oscilátoru šel 
na vstup do inzertního efektu 1, zvolte IFX1. 
L/R: Výstup nepůjde do Total efektu. Po průchodu 

Total efektem bude zvuk poslán na AUDIO 
OUTPUT (MAIN) L/MONO a R. 
IFX1–12: Výstup bude poslán do inzertního efektu 

IFX 1-12. 
1–4, 1/2–3/4: Výstup bude poslán do AUDIO 

OUTPUT (INDIVIDUAL) 1–4. Nebude poslán do 
inzertních efektů, master ani total efektů. 
Off: Výstup nebude vysílán ani do AUDIO OUTPUT 

(MAIN) L/MONO, R ani (INDIVIDUAL) 1–4. Zvolte, 
pokud chcete, aby signál byl zapojen v sérii 
k master efektu na zadané úrovni Send level u 
Send 1 (to MFX1) a Send 2 (to MFX2). 

3. OSC MFX Send určuje úroveň sendu z každého 
oscilátoru do master efektů. 

To lze nastavit jen, když je “Bus Select 
(IFX/Indiv.Out Assign)” nastaven na L/R nebo Off. 
Je-li “Bus Select (IFX/Indiv.Out Assign)” nastaven 
na IFX1–12, tak úroveň sendu master efektů je na 
Send1 a Send2 (na stránce Insert FX) po 

průchodu signálu inzertními efekty. 
4. “FX Control Bus (All OSCs to)” posílá výstup 

oscilátoru 1 a 2 na sběrnici FX Control. Toho 
využijete, když chcete ovládat audio vstup 
efektu jiným zvukem. 

K ovládání efektů lze využít dvě FX sběrnice. 
5. REC Bus posílá výstup oscilátoru 1 a 2 na 

sběrnici REC. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Vyberte typ efektu, který chcete použít pro 

každý inzertní efekt IFX1–12. 

Když stisknete tlačítko menu, zobrazí se veškeré 
efekty, organizované do devíti kategorií. Na 
stránkách po levé straně zvolte kategorii a vyberte 
efekt, z kategorie na LCD obrazovce. 
Můžete využít příkaz “Copy Insert Effect” v menu a 
zkopírovat nastavení z jiného programu, apod. 
Můžete také příkazem “Swap Insert Effect” vyměnit 
(např.) IFX1 a IFX12. 

3. Tlačítkem On/Off zapnete inzertní efekt. 

S každým stiskem inzertní efekt za/vypnete. Je-li 
vypnutý, bude výsledek stejný, jako když zvolíte 
000: No Effect. Vstupní zvuk bude na výstupu beze 
změny. 

4. Provedení nastavení řetězce. 

Je-li značka u Chain, pak bude inzertní efekt 
zapojený sériově. Jelikož je výstup oscilátoru poslán 
na IFX1 v kroku 2, provedení nastavení dle obrázku 
v kroku 6 zapojí všech pět inzertních efektů IFX1 ► 
IFX2 ►  IFX3 ► IFX4 ► IFX5 do série, takže 
budou vloženy na výstup oscilátoru. 



 
 

Výběr efektů a směrování  Použití efektů u programů 
 

 
5. Proveďte nastavení pro Pan (CC#8), Bus Sel. 

(Bus Select), Send 1, Send 2, REC Bus a Ctrl 
Bus pro zvuk po průchodu inzertními efekty. 

Pokud jste zadali řetězec, pak nastavení, které 
následuje za posledním IFX v řetězci bude platné 
(kromě pro Ctrl Bus). 
Pan: Nastavuje stereo pozici výstupu IFX. 
Bus Sel. (Bus Select): Určuje cíl výstupu. Běžné 

nastavení je zde L/R. Jestliže chcete vysílat zvuk, 
který prošel inzertními efekty do AUDIO OUTPUT 
(INDIVIDUAL) 1–4, zvolte 1–4, 1/2, nebo 3/4. 
Send 1, Send 2: Určuje send level u master efektů. 

Pro náš příklad zde nastavte 127. 
Ctrl Bus: FX Control Bus vám umožní vytvořit 

efektové “postranní řetězce”. Postranní řetězce vám 
umožní ovládat efekt pomocí jednoho audio signálu 
(postranního řetězce), zatímco efekt zpracovává 
zcela jiný audio signál.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wet/Dry 

Effect On/Off 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efektové parametry 

P (Efektový preset) 

To se hodí pro použití s vokodéry, kompresory a 
limitery, gate efekty, atd. Blíže viz “FX Control 
Buses” na str. 862 Parameter Guide. 
REC Bus: Zvuk, zpracovaný inzertním efektem 

bude vyslaný na sběrnici REC. Na stránce P0– 
Audio Input/Sampling můžete nastavit Sampling 
Setup Source Bus na sběrnici REC a samplovat 

signál, vyslaný na sběrnici REC. Toho využijete, 
chcete-li samplovat pouze zvuk zvukového zdroje 
na vstupu, zpracovaný inzertním efektem (a 
nesamplovat zvuk výstupu oscilátoru). Popř. lze 
přímý zvuk z audio vstupů smíchat se zvukem, 
zpracovaným inzertními efekty, vyslat na sběrnici 
REC a nasamplovat. 

6. Přejděte na stránku P8: Insert Effect– Insert FX 
a upravte parametry zvoleného inzertního 
efektu. 

Po stisku záložky IFX 1–12 nalevo, kde zvolíte 
IFX1–12 a upravte parametry efektu. 
Effect 1 On/Off: Za/vypnutí inzertního efektu. 

Propojeno se stavem on/off na stránce Insert FX. 
P (Effect Preset): Volí efektový preset. V interní 

paměti KRONOS jsou “efektové presety”, které 
obsahují nastavení parametrů každého efektu z 
001: St.Dyna Compressor až 197: Rotary 
Speaker Pro CX Custom. 
Editované efektové parametry se ukládají jako 
součást každého programu, ale efektové presety 
umožňují také uložit oblíbené nastavení parametrů 
jednotlivých efektů. Více informací viz “Efektové 
presety” na str. 223. 

 

 
Blíže o jednotlivých efektech, viz: 
• “Dynamics” na str. 891 Parameter Guide 
• “EQ and Filters” na str. 904 Parameter Guide 
• “Overdrive, Amp models, and Mic models” na str. 920 

Parameter Guide 
• “Chorus, Flanger, and Phaser” na str. 929 Parameter Guide 
• “Modulation and Pitch Shift” na str. 942 Parameter Guide 
• “Delay” na str. 963 Parameter Guide 
• “Reverb and Early Reflections” na str. 985 Parameter Guide 
• “Mono-Mono Serial” na str. 990 Parameter Guide 
• “Mono/Mono Parallel” na str. 1006 Parameter Guide 
• “Vintage” na str. 1021 Parameter Guide 
 

Master efekty 
 

Úrovně na vstupu do master efektů se nastavují úrovněmi 
Send 1 & 2. Je-li Send 1 & 2 nula, nebudou master 

efekty slyšet. Send 1 odpovídá MFX1 a Send 2 odpovídá 

MFX2. 
 
1. Přejděte na stránku Program P9: Master/Total 

Effect– Routing. 

 

 
 
2. U MFX1 a MFX2 vyberte typ každého master efektu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

215 



 
 

 
 

Použití efektů 
 

 

 
Procedura je stejná, jako když volíte inzertní efekt. 

3. Vypínačem On/Off zapnete master efekt. 

S každým stiskem tlačítka master efekt za/vypnete. 
V případě Off, bude výstup z master efektu 
umlčený. 

4. Pomocí “Return 1” a “Return 2” nastavte 
výstupní úroveň master efektů. 
Pozn.: Pro každý efekt platí, že hodnota Wet 
parametru Wet/Dry je výstupní úrovní efektu. 

Hodnota returnu se zde násobí (“Return” = 127 
bude x 1.0) a určuje aktuální výstupní úroveň 
master efektu. 

5. Zvolte stránky MFX1 a MFX2 a nastavte 
parametry každého zvoleného efektu dle 
potřeby. 

 
Total efekty 

 

Jestliže využijete Bus (IFX/Output) Select k výběru L/R 
jako výstupu oscilátoru, nebo pokud nastavíte post-IFX 
Bus na L/R, pak signál bude na vstupu do total efektu. 

Výstup z Master efektu se vysílá do Total efektu přes 
Return 1 a Return 2, s nastavením Prog P9: 
Master/Total Effect– Routing. 
Po zpracování Total efekty, jde signál do výstupů 
AUDIO OUTPUT (MAIN) L/MONO a R. 
1. Přejděte na stránku Program P9: Master/Total 

Effect– Routing. 
2. Zvolte požadovaný Total efekt pro TFX1 a TFX2. 

Procedura je stejná, jako když volíte inzertní 
efekt. (Viz krok 7) 

3. Stiskem vypínače On/Off zapnete Total efekty. 

Efekt se za/vypne při každém stisku tlačítka. Je-li 
vypnutý, bude výsledek stejný, jako když zvolíte 000: 
No Effect. Vstupní zvuk bude na výstupu beze 
změny. 

4. Vstupte na stránku TFX1 a TFX2, a upravte 
parametry každého efektu, aby byl konečný zvuk 
dle přání. 

Blíže o “Využití efektů v programech” viz krok 11. 

 
 

Nastavení efektů v kombinacích a u songů 
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V režimech Combination a Sequencer můžete zadat, 
jak bude každá barva nebo stopa směrována do 
inzertních efektů, master a total efektů. Tato nastavení 
se provádějí stejným způsobem pro každý z těchto 
režimů. Využijeme příklad režimu Combination, 
uvedený výše. 

 
Směrování na IFX, výstupy a sběrnice 
 

1. Přejděte na stránku Combination P8: Insert 
Effect – Routing1. 

 

 
 
2. Pomocí “Bus Select (IFX/Indiv.Out Assign)” 

zadejte sběrnici, na kterou pošlete každý 
timbrál. Zvolte IFX1, chcete-li poslat výstup 
timbru do inzertního efektu 1. 

Směrování, inzertní efekty a řetězové nastavení 
jsou zobrazeny graficky v horní části stránky. V 
našem příkladu, T01 (timbre 1) využívá IFX1 a 2. 
T02 využívá IFX2, T03 využívá IFX3 a 4, T02 a T05 
využívají IFX4 a T06 a T07 využívají IFX5. 

3. Pomocí Send1 a Send2 zadejte Send level 
každého timbrálu, pro master efekty. 

To lze nastavit jen, když je “Bus Select 
(IFX/Indiv.Out Assign)” nastaven na L/R nebo Off. 

 

Pozn.: Aktuální úroveň sendu je určena 
vynásobením této hodnoty hodnotou Send 1 nebo 
Send 2 pro oscilátory 1 a 2 v programu, zvoleném 
timbrálem. Jestliže parametry programu Send 1 
nebo Send 2 jsou na 0, pak výsledná úroveň bude 
stále 0, i když zvýšíte tuto úroveň sendu. 
Je-li “Bus Select (IFX/Indiv.Out Assign)” nastaven 
na IFX1–12, tak úroveň sendu master efektů je na 
Send1 a Send2 (na stránce Insert FX) po 

průchodu signálu inzertními efekty. 
4. Přejděte na stránku Combination P8: Insert 

Effect– Routing2. 
Bus Select (IFX/Indiv. Out Assign) je stejné jako 

na stránce Routing 1. To lze nastavit i na jiné 
stránce. 
FX Control Bus posílá výstup timbrálu na sběrnici 

FX Control. Toho využijete, když chcete ovládat 
audio vstup efektu jiným zvukem. Jsou zde dvě FX 
Control sběrnice, které dávají úplnou volnost k 
ovládání efektů. 
REC Bus posílá výstup timbrálu na sběrnici REC. 

Na stránce P0– Audio Input/Sampling můžete 
nastavit Sampling Setup Source Bus na sběrnici 

REC a samplovat signál, vyslaný na sběrnici REC. 
Toho využijete, chcete-li samplovat pouze zvuk 
konkrétního timbrálu. 
Pozn.: Režim Sequencer má nastavení MIDI 
Routing 1/2 a Audio Routing 1/2. Tím určujete 
směrování efektů pro MIDI a audio stop. 
V režimu Sequencer můžete také zvolit sběrnici 
REC jako zdroj REC Source pro každou stopu na 

stránce P0– Audio Track Mixer, takže signály, 
vyslané na sběrnici REC můžete nahrát na disk. 
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Inzertní efekty 
 

Pokračování z příkladu výše: 
1. Přejděte na stránku Combination P8: Insert 

Effect– Insert FX. 
 

 
 

2. Vyberte typ efektu, který chcete použít pro 
každý inzertní efekt IFX1–12. 

Stiskněte tlačítko a vyberte efekt z devíti 
kategorií. 

3. Tlačítkem On/Off zapnete inzertní efekt. 

S každým stiskem inzertní efekt za/vypnete. Je-li 
vypnutý, bude výsledek stejný, jako když zvolíte 
000: No Effect. Vstupní zvuk bude na výstupu beze 
změny. 

4. Provedení nastavení řetězce. 

Je-li značka u Chain, pak bude inzertní efekt 
zapojený sériově. 
Proveďte nastavení pro Pan (CC#8), “Bus Sel. (Bus 
Select),” “Send 1,” “Send 2,” REC Bus a “Ctrl Bus” 

pro zvuk po průchodu inzertními efekty. 
Pokud jste zadali řetězec, pak nastavení, které 
následuje za posledním IFX v řetězci bude platné 
(kromě pro Ctrl Bus). 
Pan: Nastaví panorama. 
Bus Sel. (Bus Select): Určuje cíl výstupu. Běžné 

nastavení je zde L/R. Jestliže chcete vysílat zvuk, 
který prošel inzertními efekty do AUDIO OUTPUT 
(INDIVIDUAL) 1–4, zvolte 1–4, 1/2, nebo 3/4. 
Send 1, Send 2: Určuje send level u master efektů. 

Pro náš příklad zde nastavte 127. 
Ctrl Bus: FX Control Bus vám umožní vytvořit 

efektové “postranní řetězce”. Postranní řetězce vám 
umožní ovládat efekt pomocí jednoho audio signálu 
(postranního řetězce), zatímco efekt zpracovává 
zcela jiný audio signál. To se hodí pro použití s 
vokodéry, kompresory a limitery, gate efekty, atd. 
Blíže viz “FX Control Buses” na str. 862 Parameter 
Guide. 
REC Bus: Výstup IFX bude vyslaný na sběrnici 

REC. Na stránce P0– Audio Input/Sampling můžete 
nastavit Sampling Setup Source Bus na sběrnici 

REC a samplovat signál, vyslaný na sběrnici REC. 
Toho využijete, chcete-li samplovat pouze zvuk 
zvukového zdroje na vstupu, zpracovaný inzertním 
efektem (a nesamplovat zvuk výstupu oscilátoru). 
Toho můžete také využít, chcete-li samplovat jen 
konkrétní timbrál. 

Popř. lze přímý zvuk z audio vstupů smíchat se 
zvukem, zpracovaným inzertními efekty, vyslat na 
sběrnici REC a nasamplovat. 
Pozn.: V režimu Sequencer můžete také zvolit 
sběrnici REC jako zdroj REC Source pro každou 

stopu na stránce P0– Audio Track Mixer, takže 
signály, vyslané na sběrnici REC můžete nahrát 
na disk. 

 MIDI můžete využít k ovládání dynamické 
modulace (Dmod) každého efektu, post-IFX pan 
(CC#8) a úrovní Send 1 a Send 2. 
Hvězdička “*” se zobrazí vpravo od Ch01–Ch16 
pro číslo kanálu stop, nasměrovaných do IFX. 
Jestliže jste nasměrovali více stop s různým 
nastavením kanálů MIDI, zde určujete kanál, na 
kterém budou ovládány. 

5. Vstupte na stránky IFX1–12 a upravte jednotlivé 
parametry efektů. 

Blíže viz krok 6 pod “Použití efektů v programech”, 
na začátku stránky 214. 

 
 

Master efekty a Total efekty 
 

Tato nastavení lze provést stejným způsobem jako 
v “Nastavení efektů programu” na str. 215. 

 Tyto efekty můžete ovládat přes MIDI na “Ctrl Ch.” 
Zadaný MIDI kanál ovládá dynamickou modulaci 
(Dmod) pro efekty Master i Total. 
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Použití efektů 
 

 

 

 

Použití efektů v režimu Sampling 
 

V režimu Sampling můžete aplikovat efekty na externí 
audio zdroje z jacků AUDIO INPUT 1–2 a S/P DIF IN, 
a výsledek pak nasamplovat. Můžete také aplikovat 
efekty na audio signál z USB audio CD a nasamplovat 
výsledek. Je také možné aplikovat efekty na 
multisample a přesamplovat výsledek. 

 
Směrování externího vstupu 

 

1. Přejděte na stránku Sampling P0: Recording- 
Audio Input. 

 

 
 

Inzertní efekty 
 

1. Vstupte na stránku Insert FX. 
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2. Pomocí Bus Select (IFX/Indiv.) zadejte sběrnici, 

na kterou pošlete každý audio vstup. 

Chcete-li mít např. signál ze zařízení, zapojeného do 
AUDIO INPUT 1 na vstupu do inzertního efektu 1, 
nastavte INPUT 1 Bus Select (IFX/Indiv.) na IFX1. 

3. Pomocí Send1 a Send2 zadejte Send level 
každého timbrálu, pro master efekty. 

Toho lze využít jen, je-li Bus Select 

(IFX/Indiv.) nastaven na L/R nebo Off. 

Je-li Bus Select (IFX/Indiv.) na IFX1–12, tak 

úroveň sendu master efektů je na Send1 a Send2 

(na stránce Insert FX) po průchodu signálu 
inzertními efekty. 

4. Nastavte PLAY/MUTE a Solo On/Off podle 
potřeby. K provedení nastavení použijte ovládací 
panel. 

5. Pomocí Pan nastavíte stereo pozici audio vstupu. 

Jestliže máte na vstupu stereo audio zdroj, budete u 
vstupů nastavovat panorama na L000 až R127. 

6. Pomocí Level nastavte úroveň audio vstupu. 

Běžná hodnota je „127“. 
7. FX Control Bus vysílá výstup timbru na sběrnici 

FX Control. 

FX Control Bus vám umožní vytvořit efektové 
“postranní řetězce”. Postranní řetězce vám umožní 
ovládat efekt pomocí jednoho audio signálu 
(postranního řetězce), zatímco efekt zpracovává 
zcela jiný audio signál. To se hodí pro použití s 
vokodéry, kompresory a limitery, gate efekty, atd. 
Blíže viz “FX Control Buses” na str. 862 Parameter 
Guide. 

8. REC Bus vysílá audio vstup na REC sběrnici. 

Výběrem REC sběrnice jako "Source Bus" můžete 
samplovat signál, poslaný na sběrnici REC. 
Normálně, když samplujete v tomto režimu, bude 

zde Off, jelikož Source Bus je nastaven na L a R. 

2. Vyberte inzertní efekt, který chcete použít na 
audio vstup. 

Stiskněte tlačítko a vyberte efekt z devíti 
kategorií. 

3. Tlačítkem On/Off zapnete inzertní efekt. 

S každým stiskem inzertní efekt za/vypnete. Je-li 
vypnutý, bude výsledek stejný, jako když zvolíte 000: 
No Effect. Vstupní zvuk bude na výstupu beze 
změny. 

4. Provedení nastavení řetězce. 

Je-li značka u Chain, pak bude inzertní efekt 
zapojený sériově. 

5. Proveďte nastavení pro Pan (CC#8), “Bus Sel. (Bus 
Select),” “Send 1,” “Send 2,” REC Bus a “Ctrl 
Bus” pro zvuk po průchodu inzertními efekty. 

Pokud jsou efekty řetězené, bude platné nastavení, 
následující za posledním IFX (s výjimkou pro “Ctrl 
Bus”). 
Pan: Nastaví panorama. 
Bus Sel. (Bus Select): Určuje cíl výstupu. Běžné 

nastavení je zde L/R. Jestliže chcete vysílat zvuk, 
který prošel inzertními efekty do AUDIO OUTPUT 
(INDIVIDUAL) 1–4, zvolte 1–4, 1/2, nebo 3/4. 
Send 1, Send 2: Určuje send level u master efektů. 

Pro náš příklad zde nastavte 127. 
Ctrl Bus: Signál, zpracovaný inzertním efektem bude 

vyslán na sběrnici FX Control. Toho využijete, 
chcete-li použít jiný zvuk k ovládání audio signálu na 
vstupu do efektu. K ovládání efektů lze využít dvě FX 
sběrnice. 
Blíže viz “FX Control Buses” na str. 862 Parameter 
Guide. 

REC Bus: Zvuk, zpracovaný inzertním efektem bude 

vyslán na sběrnici REC. Na stránce P0– Audio Input 
můžete nastavit Sampling Setup Source Bus na 

sběrnici REC a samplovat signál, vyslaný na sběrnici 
REC. Normálně budete samplovat se Source Bus, 
nastaveným na L/R a REC Bus vypnutým na Off. Avšak 

použitím sběrnice REC, můžete přímý audio vstup a 
zvuk, zpracovaný inzertním efektem smíchat na sběrnici 
REC a výsledek nasamplovat. 

 
 



 
 

 
 

 
 

Výběr efektů a směrování  Použití efektů na audio vstupy 
 

 

 
6. Na stránkách IFX1–12 editujte parametry 

jednotlivých efektů. 

Blíže viz krok 6 pod “Použití efektů v programech”, 
na začátku stránky 214. 

Více o aplikaci efektu na externí audio vstup a 
samplování výsledku, viz “Samplování externího 
audio signálu přes inzertní efekty”, na str. 145. 

 
Master efekty a Total efekty 

 

Master efekty dělají totéž, co v režimu Program, jak 
jsem popsali v “Master efekty” na str. 215. 

 
 

Posílání výstupu multisamplu na 
efektovou sběrnici 

 

1. Jestliže chcete samply, přiřazené multisamplu 
poslat na efektovou sběrnici, jděte na stránku 
Sampling P8: Insert 

Effect– Routing, a nastavte “Bus Select (All OSCs to)”. 
 

 
 
Viz “Aplikace insert efektu na sample a následné 
resamplování výsledku” na str. 146. 

 

 

Použití efektů na audio vstupy 
 

Přesně to, co můžete v režimu Sampling, lze také 
aplikovat v režimech Program, Combination a 
Sequencer, efekty KRONOS na signály z analogového, 
S/P DIF nebo USB vstupu a samplovat výsledek, nebo 
využít KRONOS jako 6-in (analog, S/P DIF a USB) 6-
out efektový procesor. Rovněž můžete využít KRONOS 
jako efekt vokodér (026:Vocoder), který využívá externí 
mikrofonní vstup k ovládání interních zvuků. 
Nastavení vstupů je provedeno na stránce P0– Audio 
Input/Sampling pro každý režim. Normálně můžete 
provést nastavení v režimu Global, na stránce P0: 
Basic Setup– Audio a tato nastavení sdílet ve všech 
režimech, ovšem lze také provést jednotlivá nastavení 
konkrétního programu (v režimu Program), pokud např. 
chcete použít tento program jako vokodér. 

 
Směrování na IFX, výstupy a sběrnice 

 

1. Přejděte na stránku Global P0: Basic Setup- Audio. 

Pozn.: Musíte přejít z aktuálního režimu (jiného 
než Sampling) do režimu Global, ve kterém chcete 
přijímat externí audio signály. Pokud přecházíte 
z režimu Sampling do režimu Global, pak 
nastavení Audio vstupu v režimu Sampling bude 
zachováno, ale není možné nahlédnout do 
nastavení na této stránce. 
Tato nastavení se nevyužívají v režimu Sampling. 
Nastavení Audio vstupu pro režim Sampling se 
provádí na stránce Sampling P0: Recording- 
Audio Input. 

 Když aplikujete efekty na signály z analogového, 
S/P DIF nebo USB vstupu, v závislosti na typu 
efektu a nastavení parametru se může objevit 
oscilace. Pokud se tak stane, upravte vstupní 
úroveň, výstupní úroveň nebo parametry efektů. 
Obecně platí, že třeba být opatrný u high-gain 
efektů. 

 

 
 

 
 
2. Pomocí Bus Select (IFX/Indiv.) zadejte sběrnici, 

na kterou pošlete každý audio vstup. 

Chcete-li mít např. signál ze zařízení, zapojeného 
do AUDIO INPUT 1 na vstupu do inzertního efektu 
1, nastavte INPUT 1 Bus Select (IFX/Indiv.) na 

IFX1. 
3. Pomocí Send1 a Send2 zadejte Send level 

každého timbrálu, pro master efekty. 

Toho lze využít jen, je-li Bus Select 

(IFX/Indiv.) nastaven na L/R nebo Off. 

Je-li Bus Select (IFX/Indiv.) na IFX1–12, tak 

úroveň sendu master efektů je na Send1 a Send2 

(na stránce Insert FX) po průchodu signálu 
inzertními efekty. 

4. Nastavte PLAY/MUTE a Solo On/Off podle 
potřeby. K provedení nastavení použijte 
ovládací panel. 

5. Pomocí Pan nastavíte stereo pozici audio 
vstupu. Jestliže máte na vstupu stereo audio 
zdroj, budete u vstupů nastavovat panorama na 
L000 až R127. 

6. Pomocí Level nastavte úroveň audio vstupu. 
Běžná hodnota je „127“. 

7. FX Control Bus vysílá výstup timbru na sběrnici 
FX Control. 
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Toho využijete, pokud chcete, aby byl audio vstup 
do efektu ovládán jiným zvukem. Jsou zde dvě FX 
Control sběrnice, které dávají úplnou volnost k 
ovládání efektů. 

8. REC Bus vysílá audio vstup na REC sběrnici. 

Na stránce P0– Audio Input/Sampling si můžete 
vybrat sběrnici REC jako zdroj Source Bus pro 

nastavení samplování, takže signál, vyslaný na 
sběrnici REC lze nasamplovat nebo nahrát (jen v 
režimu Sequencer). 

 Přes tyto sběrnice může do KRONOS vstoupit i 
šum, viz “Zabránění vysokému šumu” na str. 97. 

 Pokud chcete uložit upravená nastavení v 
KRONOS, musíte je uložit. Využijte k tomu příkaz 
Write Global Setting v menu stránky režimu 

Global. 
9. Jestliže chcete využít nastavení vstupu v režimu 

Global i v jiných režimech, označte volbu “Use 
Global Setting”. 

Chcete-li provést nezávislé nastavení pro 
Programy, Kombinace a Songy, zrušte toto 
nastavení. 
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Podrobná editace efektů Dynamická modulace (Dmod) 

 

 

 

Dynamická modulace (Dmod) 
 

Dynamická modulace (Dmod) umožňuje využít MIDI 
zprávy nebo kontrolery KRONOS k modulaci určitých 
efektových parametrů v reálném čase. 
Blíže viz “Dynamic Modulation Sources (Dmod)” na str. 
1106 Parameter Guide. 

 
Příklad Dmod 

 

Jako příklad nastavíme dynamickou modulaci ovládání 
parametru efektu v reálném čase. 
1. Jak jsme uvedli v postupu pro “Využití efektů v 

programech” na str. 214, nastavte IFX1 na 091: 
L/C/R BPM Delay. Ověřte, že slyšíte efekt Delay. 

2. Přejděte na stránku Program P8: Insert Effect– 
IFX1. 

 

Pomocí Dmod změníte úroveň Delay 
joystickem 
3. Nastavte vstupní úroveň Dmod na +100. 
4. Nastavte Source na JS+Y: CC#01. 

Zvuk Delay se rychle vytratí. 
Úroveň na vstupu do efektu můžete ovládat 
joystickem. Jakmile odtáhnete joystick směrem od 
sebe, zpoždění zvuku se citelně zvýší. 

 

 
 

 

Synchronizace k MIDI/tempu 
 

MIDI/Tempo Sync umožňuje synchronizovat efekty 
LFO a doby delay k systémovému tempu. Blíže viz 
“Tempo Synchronization” na str. 861 Parameter 
Guide. 

 
 

Pomocí MIDI/Tempo Sync 
synchronizujete Delay time k tempu 

 

1. Nastavte efekty dle popisu v “Příkladu Dmod” na 
str. 221. 

2. Nastavte BPM na MIDI. 
3. Pro L, C a R nastavte Delay Base Note a Times 

podle potřeby. 

 

 
Pomocí Dmod změníte úroveň zpětné vazby 
přes SW1 
5. Na stránce P1: Basic/Vector– Set Up Controllers 

nastavte funkci SW1 na SW1 Mod.CC#80 a Mode 
na Toggle. 

6. Zvolte P8. Nastavte Feedback Source na SW1 
Mod: #80 a Amount na +30. 

 

 
 

Jakmile pohnete joystickem směrem od sebe a stisknete 
přepínač SW1, úroveň zpětné vazby se zvýší a 
zpožděný zvuk bude pokračovat déle. Nastavení 
Amount určuje úroveň zpětné vazby, která je aktivní, 
když stisknete přepínač SW1. Je-li Amount nastaven na 

–10, stiskem SW1 snížíte úroveň zpětné vazby na 0. 
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V našem příkladu nastavte Delay Base Note na 
osminku a Times na x1, takže efekt bude snadno 

pochopitelný. Doba delay se bude opakovat v intervalu 
osmin. 
4. Otočte knobem TEMPO a doba delay se změní. 

Jakmile pohnete joystickem směrem od sebe 
a stisknete přepínač SW, úroveň zpětné vazby se 
zvýší a zpoždění zvuku se prodlouží. 
5. Jakmile zapnete KARMA ON/OFF, KARMA začne 

hrát. 

Zvolte požadovaný KARMA GE. Otočíte-li knobem 
TEMPO, doba delay se změní synchronně podle 
tempa u KARMA. 

 Podle konkrétního efektu delay může být slyšet 
šum, pokud změníte tempo a delay je aktivní. Je to 
proto, že zvuk delay je přerušený, ale nejde 
o závadu. 
U některých efektů můžete synchronizovat 
frekvenci LFO k tempu. Nastavte parametry efektu 
MIDI/TEMPO Sync na On a BPM na MIDI. Blíže viz 

“Tempo Synchronization” na str. 861 Parameter 
Guide. 

 
 

Common FX LFO 
 

Dva Common FX LFO jsou dostupné pro modulaci 
efektů, jako jsou chorusy, filtry, fráze, atd. Na stránce 
P8– Common FX LFO v režimu Program, Combination, 
Sequencer nebo Sampling můžete zadat podmínky 
resetování a rychlost Common FX LFO 1 a 2. 
Normálně nebudou mít LFO dvou či více modulačních 
typů efektů, použitých současně synchronizovanou 
fázi, ani když je nastavíte na identickou frekvenci, 
jelikož LFO jsou generovány nezávisle. 
Jestliže však zvolíte Common 1 nebo Common 2 pro 
parametr LFO Type modulačního efektu, efekt 

nevyužije svůj vlastní, individuální LFO, ale Common 
LFO, zadaný zde. To umožňuje využít jeden Common 
FX LFO k současnému ovládání dvou či více 
modulačních typů efektů, jako flanger, phaser nebo 
auto-pan se stejnou fází. Jelikož můžete provést 
nezávislé nastavení vzorku LFO a phase offset pro 
každý efekt, můžete volně vytvářet komplexní 
kombinace efektů. 
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Efektové presety 
 

Efektové presety umožňují snadno uložit a vyvolat 
veškerá nastavení jednotlivých efektů. Můžete uložit 
až 16 user presetů pro každý typ efektu, kromě 15 
přepisovatelných presetů z výroby. 

 
 
4. Upravte vyvolané parametry podle potřeby. 

 
 

Ukládání efektových presetů 
 

Effect On/Off 
 
P (Efektový preset) 

Jestliže se vám zvolené efekty a nastavení líbí a a 
chcete je uložit jako nový preset, můžete. 
1. Na stránce IFX 1-12 dotykem tlačítka menu 

vstupte do menu stránky. 
2. V menu zvolte příkaz Write FX Preset. 

Objeví se dialog Write FX Preset. 
3. Nastavte preset podle potřeby. 
4. Klikněte na “To” a zvolte číslo presetu, do 

kterého chcete ukládat. 

Můžete použít kteroukoliv paměť, ale doporučujeme 
ukládat své nastavení do U00–U15. 
5. Stiskem OK preset uložíte, nebo stiskem Cancel 

akci ukončíte bez ukládání. 

 
 
 

 
Wet/Dry Efektové parametry 

 

Stejné presety se objeví u každého z režimů 
(Program, Combination, Sequence a Sampling) a 
sady presetů pak můžete ukládat i načítat z disku. 
Pamatujte, že editace efektových parametrů se 
automaticky ukládá s programem, kombinací, nebo 
songem – nemusíte je ukládat jako efektový preset. 
Presety tak usnadňují další využití oblíbených 
nastavení. 
Např. můžete uložit efektový preset, když pracujete s 
konkrétním programem a později použít stejný 
efektový preset v jiném programu, kombinaci nebo 
songu. 
Pozn.: Programy, kombinace a songy ukládají 

nastavení efektových parametrů, ale neukládají číslo 
zvoleného efektového presetu. Pokud jste zvolili 
efektový preset a pak uložíte program, nastavení 
efektového presetu se vrátí na “--------------”. 

 
Výběr efektových presetů 

 

1. Vyberte efekt na stránce Insert FX. 
2. P00: Initial Set nastavení se vyvolá. 

“P (Effect Preset)” zobrazí --------. 
3. Pomocí “P (Effect Preset)” zvolte efektový 

preset: P00– P15 or U00–U15. 

Vyvolají se uložené parametry. Přepíšete tím však 
všechny parametry efektu. 
P00: Initial Set: Standardní nastavení, vyvolané 

zvolením typu efektu na stránce Insert FX. Můžete zde 
také uložit vaše vlastní nastavení. 
P01…P15: Zde najdete presetová data Korg. 

Doporučujeme ukládat nastavení do U00–U15. 
U00…U15: Paměti, kam můžete ukládat svá vlastní 

nastavení. 
---------------: To znamená, že nebyl zvolen žádný 

efektový preset. Objeví se, když jste právě zvolili efekt, 
zapsali program, nebo zvolili nový program. Volba 
tohoto nastavení z menu nemá žádný vliv. 
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Použití KARMA 
 

 
 
 

Co je to KARMA? 
 

KARMA je zkratkou pro Kay Algorithmic Realtime 
Music Architecture, pojmenovanou po svém vynálezci, 
Stephen Kay. 
KARMA generuje MIDI data pomocí mnoha různých 
algoritmů, které jsou bezproblémově integrovány a 
poskytují výkonný “prostředek ke generování hudby”. 
Podle hraných not a akordů KARMA vytváří fráze a 
šablony v reálném čase a generuje nejen noty, ale 
také řídící MIDI data. Architektura KARMA umožňuje 
rekonfiguraci a změnu různých algoritmů v reálném 
čase, v moment přehrávání. 
Např. můžete vytvářet dynamické změny tempa, které 

se projeví u glissanda harpsichordu, synchronizované změny 
hlasitosti a zvuk, který se projeví jako žesťová fráze, 
náhodné vlivy v bicích frázích, crescendo a diminuendo v 
úvodech, změny frází nebo zvuku u techno groove, 
komplexně promísené fráze, které mohou být nehratelné na 
klaviatuře, vybrnkávání na kytaře a simulaci hry prsty 
s přirozeně znějícími změnami a grooves v pozadí, 
podbarvující hru na klávesy v reálném čase – vše ovládáte. 
KARMA umožňuje vyrábět fráze a šablony mnohem více 
hudební a přizpůsobivé, než znáte z běžných arpeggiatorů 
nebo funkcí přehrávání šablon. U KRONOS je KARMA 
uzpůsobena k práci v souvislosti s četnými funkcemi, což 
dává nečekané zvýšení výkonu na podiu nebo ve studiu. 

 

 

Struktura KARMA 
 

KARMA se skládá z následujících hlavních částí. 

 
KARMA moduly 

 

KARMA modul využívá GE (Generated Effect - 
generovaný efekt) ke vytváření fráze nebo šablony. 
V režimu Program se využívá pouze modul (A). 
V režimech Combination nebo Sequencer můžete 
využít čtyři moduly KARMA (A, B, C, D). Například, 
každý modul můžete využít ke generování frází a 
šablon pro jiný zvuk, třeba bicí, basa, kytara a piano. 

 V režimu Program modul KARMA vysílá a 
přijímá veškerá MIDI data na globálním MIDI 
kanále, určeném v “MIDI Channel”. 
V režimech Combination a Sequencer jsou MIDI 
data z každého KARMA modulu vysílána 
a přijímána na “Input Channel” a “Output 
Channel”, zadaném pro každý modul. 

 

 
 
GE, založeno na datech tónů z kláves, využívá různé 
interní parametry k ovládání toho, jak budou data tónů 
rozvíjeny a jak budou rytmus, struktura akordů a 
dynamika atd. ovládány, aby generovaly frázi nebo 
šablonu. Změny MIDI Control a Pitch Bend data je 
možné také generovat v synchronizaci s frází nebo 
šablonou. Jedinečnou schopností KRONOS je, že 
KARMA může generovat MIDI exclusive zprávy a jimi 
ovládat sekvenci vln, která přepíná mezi multisamply, 
atd. u programu v reálném čase. To umožňuje vytvářet 
fráze a šablony, ve kterých se barva zvuku a výšky 
tónů mění nezávisle. 
KRONOS nabízí velký počet GE, které můžete využít 
pro různé nástroje, herní techniky a hudební styly. 

 
GE (Generated Effect) 

 

Fráze a šablony, vyrobené modulem KARMA, jsou 
tvořeny pomocí GE (Generated Effect). 

GE RTP – Parametry v reálném čase 
 

GE sestává z více než dvou set interních parametrů. 
V každém GE je až 32 těchto interních parametrů, 
předvolených jako nejvhodnější parametry pro 
ovládání fráze nebo šablony. Tyto parametry se 
nazývají “GE realtime parameters (parametry v 
reálném čase)”. 
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Fráze či šablony můžete ovládat úpravou těchto 
parametrů, nebo jejich přiřazením KARMA 
CONTROLS sliderům či KARMA SWITCH tlačítkům 
a jejich využitím při hraní. 

 
KARMA Režim Program 

 
Funkce KARMA 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KARMA Režimy Combination a Sequencer 
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Přehled Co je KARMA? Struktura KARMA 
 

 

 
RTC Model 
Všechny presety GE mají interně určený RTC 
Model. RTC Model je určitým standardem více než 
200 interních parametrů GE, založeným na typu a 
účelu tohoto GE. 

To znamená, že bez ohledu na zvolený typ GE, jste 
ihned schopni použít standardní KARMA CONTROL 
přiřazení. 

GE, pro které je určený stejný RTC Model, budou mít 
(standardně) přiřazeny stejné parametry, jako 
parametry GE v reálném čase. To znamená, že 
dokonce i když se budete přepínat mezi různými GE, 
které mají stejný RTC Model, budete je moci ovládat 
jednotným způsobem a provádět platná srovnání mezi 
nimi, jelikož jejich standardní stav je stejný. 
Samozřejmě, můžete také parametry GE v reálném 
čase volně editovat. 
V přednastavených programech a kombinacích jsou 
KARMA CONTROLS slidery a přepínače přiřazeny 
jednotným způsobem podle RTC Modelu pro GE, který 
je používán každým modulem. Například, pokud 
KARMA modul, využívaný programem nebo 
kombinací, používá GE kategorie Drum/ Percussion, 
pak KARMA REALTIME CONTROLS slidery a KARMA 
SWITCHES tlačítka budou přiřazeny tak, že Slider 1 
ovládá synkopy a Slider 2 ovládá variace šablony. 
Samozřejmě, můžete také přiřazení REALTIME 
CONTROLS volně editovat. 
Každý GE je přiřazen jednomu z následujících RTC 
Modelů. 
• DP1 - Drum/Perc 
• BL1 - Bass/Lead 
• DM1 - Drum Melodic 
• GV1 - Gated Vel/Pattern 
• GC1 - Gated CCs 
• CL1 - Comp/Lead 
• WS1 - WaveSeq 1 
• WS2 - WaveSeq 2 
• EG1 - Dual Env Gen 
• LF1 - Dual LFOs 
• MR1 - Melodic Repeat 
• MB1 - Mel Rpt/Bend 
• RB1 - Real-Time Bend 
• Custom – několik GE může vyžadovat speciální RTC 

nastavení, jiná než u běžných RTC Modelů. V tom 
případě přiřazení RTC Controls je ponecháno na 
zvukovém tvůrci specifického programu nebo 
kombinace. 
Příkladem je 2028: VJS Motion. Jakmile načtete 
tento GE, zruší všechna přiřazení RTC Modelu 
(pokud jsou GE Load Options nastaveny 
standardně). U takových GE bývá nejlepší 
zkopírovat Modul z existujícího Programu, takže 
máte příklad, jak mapovat ovládání. 

 

Auto RTC Setup 
Tohle je užitečná funkce, která automaticky provádí 
přiřazení KARMA CONTROLS sliderů a KARMA 
SWITCH přepínačů podle nastavení RTC Modelu u 
GE. V dialogovém boxu Load GE Options se provedou 
tato nastavení automaticky. Zde si můžete vybrat, zda 
chcete provést přiřazení KARMA kontroleru 
automaticky využitím parametru GE Select a zvolit GE. 
Pokud jste zvolili “Auto RTC Setup” v tomto 
dialogovém boxu, pak bude přiřazení provedeno 
automaticky při každé změně GE. 

Parametry KARMA modulu 
 

Jde o parametry, které ovládají fráze a šablony, 
generované modulem KARMA. Tyto parametry můžete 
nastavit nezávisle pro každý modul KARMA. Zahrnují 
výběr GE, MIDI IN/ OUT kanály, zóny klaviatury, MIDI 
filtrování a spouštění. 

 
 

GE RTP (GE Real-Time Parameters) 
Perf RTP (Perf Real-Time Parameters) 
 

Jde o parametry, které můžete ovládat pomocí 
KARMA CONTROLS sliderů nebo KARMA 
SWITCHES přepínačů. 
Jsou-li parametry v reálném čase pro GE (GE RTP) a 
KARMA modul (Perf RTP) přiřazeny KARMA 
CONTROLS sliderům a KARMA SWITCHES 
přepínačům, budete schopni je ovládat v reálném čase 
a upravovat frázi nebo šablonu během hraní. 

 
 

Dynamic MIDI 
 

Dynamic MIDI je funkce, která využívá kontrolerů 
KRONOS nebo MIDI ovládacích zpráv k ovládání 
určitých funkcí KARMA. Například, umožňuje využít 
joystick ke hraní vybrnkávaných kytarových akordů, 
využít nožní spínač k ovládání spuštění/ umlčení (stav 
Run/Mute) KARMA modulu, nebo využít damper pedál 
k uzamčení KARMA modulu. Budete je moci ovládat v 
reálném čase během vašeho hraní. 

 
 

KARMA CONTROLS 
 

Toto jsou ovládací prvky na předním panelu, které se 
používají k ovládání KARMA. Nastavení těchto 
ovládání lze uložit nezávisle pro každý program, 
kombinaci nebo song. 
 

Přepínač ON/OFF 
Za/vypíná KARMA. 
 

Přepínač LATCH 
Je-li zapnutý (pozice on), pak bude fráze nebo šablona 
pokračovat v přehrávání, i poté co dáte pryč ruku z 
klaviatury. 
 

Přepínač MODULE CONTROL 
V režimu Combination nebo Sequencer zde volíte 
modul, který bude ovládaný KARMA slidery 1–8, 
přepínači KARMA SWITCHES 1–8 a KARMA SCENE 
přepínači 1–8. 
MASTER: Toto nastavení zvolte, pokud chcete ovládat 

moduly A, B, C a D současně. Např. umožňuje využít 
slider 1 k ovládání GE realtime parametru Swing pro 
všechny moduly A, B, C i D. 
A, B, C, D: Zvolte jedno z těchto nastavení, pokud 

chcete ovládat odpovídající modul individuálně. 
Pozn.: V režimu Program můžete zvolit pouze 

MASTER a pak je ovládaný jen modul A. 
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Použití KARMA 
 

 

 
KARMA CONTROLS slidery 1–8 
KARMA SWITCHES přepínače 1–8 
KARMA SCENES 1–8 
Je-li CONTROL ASSIGN nastaven na RT 
KNOBS/KARMA, pak zde ovládáte KARMA modul(y), 
vybrané pomocí MODULE CONTROL. 
Tímto ovládáním můžete nastavit GE realtime 
parametry a parametry KARMA modulu tak, že budou 
volně měnit fráze nebo šablony generované modulem 
KARMA. (Pomocí “GE RTP, Perf RTP” určete 
parametr, který ovlivní každé ovládání). 

 

Přepínače SCENE 
Tyto přepínače umožňují uložit nastavení sliderů 1–8 a 
přepínačů 1–8 jako osm různých “scén” (SCENE 1–8). 
V režimech Combination nebo Sequencer můžete do 
scén uložit nezávislá nastavení pro každý modul 
a pomocí přepínače MODULE CONTROL a funkce 
Scene Matrix je ovládat. 
Více informací viz “7-5d: Module Control Scene Matrix” 
na str. 483 Parameter Guide. 
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Hraní s KARMA Hraní s KARMA v režimu Program 
 

 

 

Hraní s KARMA 
 

Podle vaší hry na klávesy nebo dat tónu přijatých z 
MIDI IN, KARMA automaticky generuje různé obměny 
frází nebo šablon, např. kytarové či klávesové riffy, 
basové fráze, nebo bicí šablony. Slidery KARMA 
CONTROLS a přepínače KARMA SWITCHES můžete 
využít k libovolné úpravě těchto frází či šablon. 

 

KRONOS obsahuje předem načtené programy a 
kombinace, které plně využívají výhod KARMA a 
pokrývají široké spektrum nástrojů, herních technik a 
hudebních žánrů. V těchto programech a kombinacích 
jsou parametry, které jsou nejužitečnější pro ovládání 
KARMA, přiřazeny KARMA CONTROLS sliderům a 
KARMA SWITCHES přepínačům. 

 
 

Hraní s KARMA v režimu Program 
 

V režimu Program můžete využít jeden KARMA modul 
ke generování fráze nebo šablony, vhodné pro zvuk 
programu. 

 
Výběr programu a za/vypínání KARMA 

 

1. Stiskem přepínače PROGRAM vstoupíte do 
režimu Program a zvolíte požadovaný program. 
(Viz “Volba Programů” na str. 31). 

 

 
 

Pokud si projdete programy, najdete některé z nich, 
u kterých LEDka přepínače KARMA ON/OFF svítí. 
 
Stiskněte klávesu nebo pad 
na obrazovce (na stránce P1: 
Basic/Vector-Pads) a KARMA 
začne hrát. 

 

 
V jiných Programech můžete také 
stisknout přepínač ON/OFF (LEDka 
svítí) a KARMA se zapne. 
Pozn.: Jestliže je zapnutá stopa 
bicích - Drum Track - a Trigger Mode 
je nastaveno na Wait KBD Trig, pak 
začne Drum Track hrát současně. 

Nastavení tempa hraní 
 

1. Pomocí knobu TEMPO nebo 
přepínače TAP TEMPO nastavte 
tempo hraní. 

Tím změníte hodnotu “q =” v horní pravé 
části displeje. Tempo můžete změnit 
v rozsahu 40,00-300,00. LEDka, umístěná 
nad přepínačem TAP TEMPO, bude blikat 
v intervalu čtvrťových not. 

 

Jako alternativu využití knobu TEMPO nebo 
přepínače TAP TEMPO můžete zvolit “q =” na 
displeji, pomocí numerických kláves 0–9 zadat 
tempo a poté stisknout přepínač ENTER. 
Kontrolerem VALUE můžete také nastavit tempo. 
LEDka bude blikat dle zadaného tempa. 
Pozn.: Nastavení knobu TEMPO se rovněž ukládá 

při zápisu programu. 

 Je-li na stránce Global P1: MIDI–MIDI parametr 
MIDI Clock nastaven na External MIDI nebo USB, 

popř. na Auto MIDI či USB, a KRONOS aktuálně 
přijímá signál MIDI Clock, pak n displeji Tempo 

vidíte čtvrťovou notu, a KRONOS se 
synchronizuje k externímu MIDI zařízení. V tom 
případě není možné změnit tempo pomocí 
KRONOS. 
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Kontrola note-on/off a zóny kláves 
 

Obrazovka ukázaná dole je displej dat tónů přijatých z 
kláves v reálném čase, padů 1–8, MIDI IN a dat note 
on/off, která jsou generována prostřednictvím modulu 
KARMA, společně s názvem akordu, který byl 
detekován. 
1. Jděte na program P0: Play– KARMA GE. 

 

 
 

Když zahrajete na klávesy, název akordu, 
detekovaného modulem KARMA, se objeví v poli 
“Chord” v KARMA Module Info. 

 

 
 

Oblast CCs/Notes zobrazuje zónu kláves KARMA 
modulu a stav řídících dat a dat note on/off, 
generovaných modulem KARMA. (Viz “Nastavení zóny 
kláves KARMA” na str. 236). 

 

 
 

 

Použití kontrolerů KARMA 
 

Pozn.: Stav KARMA kontrolerů se ukládá při zápisu 

programu. 
 

Za/vypnutí KARMA: Přepínač ON/OFF 
KARMA se za/vypne při každém stisku spínače 
ON/OFF. Je-li zapnutý, LEDka svítí. Hrajete-li na 
klávesy, GE zvolený pro KARMA modul spustí 
generování fráze nebo šablony. 

 

Chcete-li, aby hraní pokračovalo i poté, co 
dáte ruce pryč z kláves: přepínač LATCH. 
Můžete docílit toho, že KARMA bude hrát dále, i 
když jste již uvolnili klávesy. 
LEDka svítí: Latch je zapnutý. Hraní bude 
pokračovat dále, i když jste již uvolnili klávesy. 
LEDka nesvítí: Latch je vypnutý. Hraní se zastaví, 
jakmile uvolníte klávesy. 

Úprava fráze nebo šablony generované 
modulem KARMA: Slidery KARMA 
CONTROLS 1–8, přepínače KARMA 
SWITCHES 1–8, SCENE 1–8 
Parametry užitečné pro ovládání fráze nebo šablony 
jsou již přiřazeny k sliderům KARMA CONTROLS 1–8, 
k přepínačům KARMA SWITCHES 1–8 a k 
přepínačům SCENE 1–8. Pomocí těchto kontrolerů 
můžete vytvořit široké spektrum změn ve frázi či 
šabloně, která hraje. 
1. Jděte na program P0: Play– KARMA GE. 
 

 
 

Dolní část displeje zobrazuje jména sliderů a 
přepínačů, které jsou přiřazeny v tomto programu. V 
předem načtených programech jsou již slidery KARMA 
CONTROLS a přepínače KARMA SWITCHES 
přiřazeny. 
2. Pohněte slidery KARMA CONTROLS 1–8 a 

přepínači KARMA SWITCHES 1–8 na předním 
panelu. 

Šablona nebo fráze se odpovídajícím způsobem změní. 
Přepínače můžete také za/vypnout stisknutím na 
displeji. Se slidery můžete pracovat tak, že je zvolíte a 
pak VALUE kontrolerem nastavíte hodnotu. 
Typ nebo hodnota parametru ovládaného slidery 
a přepínači je zobrazena v KARMA Module Info v poli 
“KARMA Value”. Zde vidíte, jak jsou parametry 
ovlivněny pohybem slideru nebo přepínače. 

 

 
 

Uložená hodnota je zobrazena dole vpravo pro každý 
slider nebo přepínač. 
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Hraní s KARMA Hraní s KARMA v režimu Program 
 

 

 
3. Pomocí přepínačů SCENE 1–8 na předním 

panelu zvolte scénu. 

Slidery a přepínače se změní podle nastavení, které 
bylo uloženo ve zvolené scéně. 
Každá z osmi scén obsahuje hodnoty sliderů a 
přepínačů 1-8. Stisknutím SCENE 1–8 zvolíte scénu 
a okamžitě tak vyvolat nastavení pro osm sliderů a 
přepínačů. 
Dokonce i když přepnete scény, změny, provedené 
pomocí sliderů 1–8 a přepínačů 1–8 zůstanou v 
paměti, dokud nezvolíte jiný program. Pokud 
zapíšete program, nastavení sliderů a přepínačů se 
uloží do příslušné scény 1–8. 

2. Podržte přepínač RESET CONTROLS a 
stiskněte přepínač CONTROL ASSIGN RT 
KNOBS/KARMA. 

Nastavení knobu Real-Time Controls bude 
resetovováno (na středovou hodnotu 064) a 
nastavení všech scén se vrátí na jejich uložená 
nastavení. 

 Jestliže jste pomocí přepínače RESET 
CONTROLS resetovali knoby Real-Time Controls 
a vrátili všechny scény na jejich uložená 
nastavení, již není způsob, jak se vrátit na 
editovaná nastavení kroku 1. 

 

Obnovení stavu sliderů a přepínačů 
Toto můžete provést nastavením ovládání, zatímco 
sledujete slidery a přepínače na obrazovce, nebo 
můžete použít následující metodu. 
Obnovení nastavení celého programu 
1. Stiskněte přepínač COMPARE. 

Celý program se vrátí na stav, ve kterém byl zapsán. 
(Viz “Použití COMPARE” na str. 46). 
2. Stiskněte přepínač COMPARE znovu. 

Program se vrátí na editovaný stav. 
 

Obnovení všech sliderů a přepínačů zvolené 
scény. 
1. Chcete-li editovat hodnoty uložené v 

programu, operujte se slidery a přepínači. 

LEDka zvolené scény (SCENE) bude blikat. 
2. Podržte přepínač RESET CONTROLS a 

stiskněte SCENE. 

Všechny slidery a přepínače se vrátí na uložená 
nastavení a LEDka přepínače SCENE se rozsvítí. 
3. Znovu podržte přepínač RESET CONTROLS a 

stiskněte SCENE. 

Všechny slidery a přepínače se vrátí na editovaný stav 
kroku 1 a LEDka přepínače SCENE bude blikat. 
Obnovení nastavení jednotlivých sliderů a přepínačů 
1. Chcete-li editovat hodnoty uložené v 

programu, operujte se slidery a přepínači. 
2. Podržte přepínač RESET CONTROLS a pohněte 

sliderem nebo přepínačem 1–8, jejichž 
nastavení chcete vrátit na uložený stav. 

Zvolený slider nebo přepínač se vrátí na své uložené 
nastavení. Obnovení všech nastavení scén 
1. Chcete-li editovat hodnoty uložené v programu, 

operujte se slidery a přepínači v každé scéně. 
2. Podržte přepínač RESET CONTROLS a 

stiskněte MODULE CONTROL. 

Všechny scény se vrátí na jejich uložená nastavení. 

 Jestliže jste pomocí přepínače RESET CONTROLS 
vrátili všechny scény na jejich původní nastavení, 
již není způsob, jak se vrátit na editovaná 
nastavení kroku 1. 

Resetování nastavení knobu REALTIME CONTROL 
pro všechny scény 
1. Pomocí knobů REALTIME CONTROL editujte 

zvuk programu a pomocí sliderů a přepínačů 
modifikujte uložená nastavení v každé scéně. 

Výběr GE (Generated Effect) 
 

Je-li KARMA zapnut, pak modul KARMA využívá GE 
ke generování frází nebo šablon. KRONOS nabízí 
široký výběr GE, které můžete využít pro nejrůznější 
nástroje, herní techniky a hudební styly (viz “Struktura 
KARMA” na str. 225). 
Pro každý z předem načtených programů je již GE, 
který je vhodný pro zvuk daného programu, zvolen. 
Pokud přepnete na jiný GE, generovaná fráze nebo 
šablona se výrazně změní. 
1. Jděte na program P0: Play– KARMA GE. 
 

 
 

2. Na displeji stiskněte výsuvné tlačítko “GE 
Select” a vstoupíte do menu “GE Select”. 

 

 

 
3. Zvolte GE ze seznamu na pravé straně displeje. 

Vybraný GE bude zvýrazněn a stává se aktivním. 
Pokud nyní zahrajete na klávesy, bude tento GE 
generovat frázi nebo šablonu. 
Zatímco je zobrazena nabídka, můžete si vybrat a přehrávat 
tyto GE, aniž byste museli stisknout tlačítko OK. 
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4. Jakmile jste se zvoleným Programem 

spokojeni, stiskem tlačítka OK zavřete 
nabídku. 

Popřípadě můžete zvolit GE výběrem “GE Select” na 
displeji a pohnutím slideru nebo kolečka VALUE. 
Můžete také pomocí “GE Category Select” zvolit GE 
podle kategorie. (Viz “GE Category Select” na str. 10 
Parameter Guide). 

Úpravy parametrů modulu KARMA 
Blíže o editování parametrů modulu KARMA viz 
“Editace KARMA” na str. 235. 

 
 

Hraní s KARMA v režimu Combination 
 

V režimu Combination mohou fungovat až čtyři moduly 
KARMA současně. Můžete využít čtyři moduly KARMA 
současně se 16-ti timbre programy mnoha různými 
způsoby, např. je využijete k nezávislému přehrávání 
frází a šablon pro různé samostatné programy, jako 
bicí, basa, kytara a smyčce. 

 
Výběr Kombinace a za/vypnutí 
KARMA 

 

1. Stiskem MODE COMBI vstoupíte do režimu 
Combination a zvolíte požadovanou kombinaci. 
(Viz “Výběr kombinací” na str. 63). 

 

 
 

Pokud si projdete kombinace, všimněte si, že u 
některých LEDka přepínače KARMA ON/OFF svítí. 
S těmito kombinacemi začne KARMA hrát, když 
zahrajete na klávesy. 
Pozn.: Jestliže je zapnutá stopa bicích - Drum Track 
- a Trigger Mode je nastaveno na Wait KBD Trig, 
pak začne Drum Track hrát současně. 
U jiných kombinací to platí také, stiskem přepínače 
KARMA ON/OFF (LEDka bude svítit) zapnete 
KARMA. 

 
Nastavení tempa hraní 

 

Stejně jako u programu pro nastavení tempa hry 
využijete knob TEMPO nebo přepínač TAP TEMPO. 
Změna tempa ovlivní tempo všech modulů KARMA, 
které fungují. (Viz str. 229) 

 Nelze nastavit tempo hry každého modulu KARMA 
zvlášť. 

Kontrola note-on/off a zóny kláves 
 

Obrazovka ukázaná dole je displej dat tónů přijatých z 
kláves v reálném čase, padů 1–8, MIDI IN a dat note 
on/off, která jsou generována prostřednictvím modulů 
KARMA A, B, C a D, společně s názvem akordu, 
který byl detekován. 
1. Přejděte na stránku Combination P0: Play– 

KARMA GE. 
 

 
 

Když zahrajete na klávesy, název akordu, 
detekovaného každým modulem KARMA, se objeví v 
poli “Chord” v KARMA Module Info. 
Zobrazené jméno akordu označuje akord, detekovaný 
modulem, který zvolíte přepínačem MODULE 
CONTROL na předním panelu. Způsob detekce 
akordů závisí na nastavení modulu KARMA. 
 

 
 

Oblast CCs/Notes zobrazuje stav řídících dat a dat 
note-on/off, generovaných KARMA moduly A, B, C, D 
a nastavení zón kláves modulů KARMA. 
 

 
 

Pozn.: Detekce akordu je ovlivněna nastavením zóny 

kláves KARMA modulu (Combination 7–1b), 
“Transpose” (Combination 7–3b: Module Parameter- 
Control) a Dynamic MIDI “Destination” (Combination 
7–8) Chord Scan a Smart Scan. 
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Použití kontrolerů KARMA 
 

S KARMA kontrolery můžete ovládat frázi nebo 
šablonu, generovanou každým modulem KARMA. 
V režimu Combination můžete zvolit KARMA modul, 
který chcete ovládat. 
Pozn.: Stav KARMA kontrolerů se ukládá při zápisu 

kombinace. 
1. Přejděte na stránku Combination P0: Play– 

KARMA GE. 
 

 
 

Dolní část displeje zobrazuje jména sliderů a 
přepínačů, které jsou přiřazeny v této kombinaci. 
V předem načtených kombinacích jsou již slidery 
KARMA CONTROLS a přepínače KARMA 
SWITCHES přiřazeny. 
2. Přepínačem MODULE CONTROL na čelním 

panelu zvolte modul, který chcete ovládat. 

Zvolíte-li MASTER, budete kontrolovat všechny čtyři 
KARMA moduly současně. 
Zvolíte-li A-D, budete kontrolovat odpovídající KARMA 
modul. 
3. Pohněte slidery KARMA CONTROLS 1–8 a 

přepínači KARMA SWITCHES 1–8 na předním 
panelu. 

Slidery a přepínače budou ovládat šablonu nebo frázi, 
generovanou KARMA modulem, který jste zvolili 
přepínačem MODULE CONTROL. Jestliže jste zvolili 
MASTER, budete moci ovládat stav modulu on/off a 
měnit šablony a fráze, generované všemi moduly 
KARMA. 
Můžete také pracovat se slidery a přepínači na 
displeji nebo použít VALUE kontroler, jako v režimu 
Program. 
KARMA modul a typ nebo hodnota parametru, který je 
ovládán slidery a přepínači, je zobrazena v KARMA 
Module Info v poli “KARMA Value”. Zde vidíte, jak jsou 
modul KARMA a parametry ovlivněny pohybem slideru 
nebo přepínače. 

4. Pomocí přepínačů SCENE 1–8 na předním 
panelu zvolte scénu. 

Toto mění scénu pro KARMA modul(y), který zvolíte 
přepínačem MODULE CONTROL. 
Je-li MODULE CONTROL nastaveno na MASTER, 
každý KARMA modul se změní podle scény, která je 
nastavena jako master nastavení. 
Každá z osmi scén obsahuje hodnoty sliderů a 
přepínačů 1-8. Stisknutím SCENE 1–8 zvolíte scénu a 
okamžitě tak vyvolat nastavení pro osm sliderů a 
přepínačů. 
Dokonce i když přepnete scény, změny, provedené 
pomocí sliderů 1–8 a přepínačů 1–8 zůstanou v 
paměti, dokud nezvolíte jiný program. Pokud zapíšete 
kombinaci, vaše nastavení sliderů a přepínačů se 
uloží do příslušné scény 1–8. 
 

Zobrazení názvu pro slidery KARMA 
CONTROLS 1–8 a přepínače KARMA 
SWITCHES 1–8 
Jako v režimu Program na ekvivalentní stránce 
Combination P0: Play– KARMA RTC se zobrazují 
slidery a přepínače přiřazené ke kombinaci a jejich 
jména. Stránka Play– KARMA GE zobrazuje slidery a 
přepínače, přiřazené kombinaci a jejich jména. 
V kombinaci je název v hranatých závorkách [ ] 
kategorie programu, který je zvolen pro timbrál, který 
je ovládán pomocí sliderů KARMA CONTROLS 1-8 a 
KARMA spínačů. Sděluje timbre, jehož fráze je 
kontrolována slidery KARMA CONTROLS 1–8 a 
KARMA SWITCHES přepínači. 
Jestliže je více timbrů ovládáno najednou, toto bude 
indikovat [MLTI]. 

 
 

Nastavení KARMA modulů “Run” a 
“Solo” 
 

V režimu Combination mohou fungovat až čtyři 
moduly KARMA současně. 
Je-li KARMA vypnut, všechny KARMA moduly budou 
zastavené. Je-li KARMA zapnut, KARMA modul(y), 
zadané zde, budou funkční. 
1. Přejděte na stránku Combination P7: KARMA– 

GE Setup/Key Zones. 

 
 

 
 

Modul KARMA 
 

Parametr 
Hodnota  

 

2. Pomocí nastavení “Run” a “Solo” zvolte modul(y), 
které budou funkční, bude-li KARMA zapnut. 

KARMA moduly, jejichž nastavení “Run” je On 
(označeno), budou fungovat. 
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Jestliže zapnete “Solo” (On - označeno), pak bude znít 
pouze tento KARMA modul. To se hodí, pokud volíte 
GE, nebo když si chcete poslechnout frázi, kterou 
generuje modul. 
Moduly, jejichž “Solo” je zapnuto (označeno), budou 
znít, i když je “Run” vypnuto (Off - bez značky). 

 Nastavení “Solo” je resetováno, jakmile zapnete 
jinou kombinaci. Není uloženo při zápisu 
kombinace. 

 

KARMA modul A bude znít.  

 
 
 

KARMA modul B bude znít.  

 
 
 

KARMA moduly A a B budou znít. 

 

Pozn.: Jestliže není na displeji “ ”, pak je “Run” 

přiřazeno jako hraní v reálném čase. Přepínače 
KARMA SWITCHES atd. budou ovládat “RUN”. 

 
 

Nastavení MIDI I/O kanálu KARMA 
modulu 

 

Nastavení vstupního/výstupního MIDI kanálu pro každý 
KARMA modul a nastavení MIDI kanálu každého 
timbru současně určují, jak budou KARMA moduly hrát 
timbrály. 
Pokud MIDI výstupní kanál KARMA modulu odpovídá 
MIDI kanálu timbru, fráze nebo šablona, generovaná 
tímto KARMA modulem (je-li funkční), bude hrát daný 
timbr. Blíže o tom, jak provést tato nastavení, viz 
“Editace KARMA v režimu Combination” na str. 239 a 
“7–1c: MIDI I/O” na str. 475 v Parameter Guide. 

 
Výběr GE (Generated Effect) 

 

Stejně jako u programu můžete využít pole “GE Select” 
k výběru GE, využitého pro každý modul. (Viz “Editace 
KARMA v režimu Combination” na str. 239) 

 

Nastavení parametru KARMA modulu 
Blíže o editování parametrů modulu KARMA najdete v 
“Editace KARMA v režimu Combination” na str. 239. 
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Editace KARMA 
 

Tato sekce vysvětluje, jak provést nastavení pro 
KARMA v každém režimu. Blíže o hraní pomocí 
KARMA, viz “Hraní s KARMA” na str. 229. 

Editace KARMA Editace KARMA v režimu Program 

 

 

Editace KARMA v režimu 
Program 

 

V režimu Program můžete využít pouze jeden KARMA 
modul (modul A). Nastavení KARMA pro program se 
provádí na různých stránkách Program P7: KARMA. 
Zde si řekneme, jak využít hlavní parametry, jako je 
volba GE. Další parametry, viz “Program P7: KARMA” 
na str. 106 Parameter Guide. 

 
Za/vypnutí KARMA 

 

Pokaždé, když stisknete spínač KARMA ON/OFF, 
KARMA se za/vypne. Je-li zapnutá, LEDka přepínače 
bude svítit. Stav on/off se ukládá při zápisu programu. 

 

Výběr GE 
 

Nyní o tom, jak zvolit GE, použité v KARMA modulu. 
1. Přejděte na stránku Program P7: KARMA– GE 

Setup/Key Zones. 
 

 
 

2. Stiskem “Load GE Options” se otevře dialogový 
box, zapnete Auto RTC Setup a zaškrtnou se 
možnosti User RTC Model a Reset Scenes. 

 

 
 

“Load GE Options” určuje, zda bude nastavení sliderů 
KARMA CONTROLS a přepínačů KARMA SWITCHES 
dáno automaticky, inicializováno nebo při volbě GE 
zachováno. 

V tomto příkladu se rozhodli automaticky nastavit 
funkce slideru a přepínače na standardní nastavení 
pro RTC Model vybraného GE, takže můžete ovládat 
frázi nebo šablonu ihned. 
3. Pomocí “GE Select” zvolte GE pro KARMA 

modul. 

Pomocí “Tempo” nastavte tempo šablony nebo fráze, 
generované prostřednictvím GE. 
Pomocí “KARMA T.Sig” zadejte časování šablony 
nebo fráze, generované v GE. Pokud jste zvolili 
GE/TS, bude využito časování (délka taktu), určené v 
GE; s jiným nastavením se časování všech GE 
dočasně změní. 
KRONOS nabízí velký počet přednastavených GE, 
které můžete využít pro různé nástroje, herní techniky 
a hudební styly. 
“Category Select” zobrazuje kategorii GE, kterou 
zvolíte pro KARMA modul. Všechny GE jsou 
organizovány podle kategorie. Můžete stiskem 
“Category Select” vstoupit na obrazovku (stránku) 
Category/GE Select a vybrat GE podle kategorie a 
pod-kategorie (viz “GE Category Select” na str. 10 
Parameter Guide). 

 
 

Kopírování nastavení KARMA 
z jiného Programu 
 

Příkaz “Copy KARMA Module” nabídky stránky můžete 
využít ke zkopírování nastavení KARMA (volba EG, 
nastavení parametrů KARMA modulu, atd.) z dalšího 
programu. 
1. Stiskem tlačítka v menu stránky vstoupíte do 

nabídky a zvolte “Copy KARMA Module”. 
 

 
 

2. Zadejte zdrojový režim pro kopírování, banku a číslo. 

Jestliže chcete zkopírovat nastavení GE realtime 
parametru a nastavení scény ze zdrojového programu 
pro kopírování, zvolte možnost “GE RTP Control 
Settings & Scenes” (označeno). 
Jestliže chcete zkopírovat nastavení realtime 
parametrů performance a nastavení předního panelu 
ze zdrojového programu pro kopírování, zvolte 
možnost “Perf. RTP & Panel Settings” (označeno). 
Jestliže chcete zkopírovat nastavení padů ze 
zdrojového programu pro kopírování, zvolte možnost 
“Pads” (označeno). 
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3. Stiskem tlačítka OK spustíte kopírování, nebo 

stiskem Cancel akci zrušíte. 

 
Nastavení zóny kláves KARMA 

 

Zde najdete, jak určit zónu kláves, které budou 
spouštět KARMA. Například, chcete provést nastavení 
tak, že klávesy v dolní části klaviatury spouští fráze a 
klávesy nad tímto rozsahem budou hrát normálně. 
1. Přejděte na stránku Program P7: KARMA– GE 

Setup/Key Zones. (Viz obr. v kroku 1 ve “Výběru 
GE”) 

2. Pomocí Key Zones Bottom a Top určete zónu. 

Jakékoliv tóny, které spadají do tohoto rozsahu - 
včetně tónů hraných na lokální klaviatuře i přijatých z 
MIDI IN - budou poslány do KARMA modulu. 

 

 
 

Ve výše uvedeném příkladu budou do KARMA modulu 
vstupovat noty od C-1 do B3. Pokud zahrajete B3 nebo 
nižší tón, KARMA vygeneruje frázi nebo šablonu. 
3. Jestliže “Thru In Z (Zone)” a “Thru Out Z (Zone)” 

jsou zapnuté (on - označené), pak zahrané noty 
na klaviatuře budou znít spolu s frází nebo 
šablonou, generovanou prostřednictvím 
KARMA. 

Tato dvě pole jsou nastavena pro vnitřní i vnější zónu 
kláves. 
Můžete použít “Transpose In Zone” a “Transpose Out 
Zone” k transponování tónů, hraných na klaviatuře, po 
půltónech. 
V příkladu uvedeném výše budou B3 a nižší klávesy 
ovládat pouze frázi nebo šablonu, generovanou 
prostřednictvím KARMA, a C4 a vyšší klávesy budou 
využity pro ruční hraní na klávesy. Pomocí “Transpose 
Out Zone” nastavte výšku ručně hrané oblasti. 

 

MIDI filtrování KARMA modulu a CC 
offset (odchylka) 
 

1. Přejděte na stránku Program P7: KARMA– MIDI 
Filter/CC Offset. 

 

 
 

Receive MIDI Filter 
Zde určíte, zda bude filtrování aplikováno na MIDI 
řídící data, přijatá KARMA modulem. Je-li tato položka 
zapnutá (on - označená), pak odpovídající data budou 
přijímána. 
Když je KARMA zapnut, MIDI řídící data, přijatá 
KARMA modulem, jsou poslána přímo do generátoru 
tónu. Je-li toto nastavení vypnuté (neoznačené), tato 
data nebudou vyslána do generátoru tónu. 
Ve výše uvedeném příkladu jsou zprávy damper 
pedálu povoleny, je-li KARMA vypnuto, a 
deaktivovány, je-li zapnuto. 
 

Transmit MIDI filter 
Zde určíte, zda bude filtrování aplikováno na MIDI 
řídící data, generovaná prostřednictvím GE, které je 
zvoleno pro KARMA modul. Je-li položka zapnutá 
(označená), vysílání je povoleno. 
Jako normální nastavení ponecháte „ON“. Jestliže 
nechcete používat pitch bend či jiná Control Change 
(změna ovládání) data, generovaná zvoleným GE, 
vypněte tyto položky (neoznačené). 
V příkladu, uvedeném výše, Pitch Bend data, 
generovaná GE nebudou vysílána. 
 

CC Offset 
Toto použijte, pokud chcete ovládat efekty nebo zvuk 
programu, zatímco je KARMA zapnut. Například, 
můžete chtít snížit jas zvuku nebo zvýšit rezonanci 
zvuku v souvislosti s frází, která se generuje. 
Popřípadě můžete tento parametr použít k ovládání 
efektů, např. zapnutí delay efektu, ve spojení s 
generovanou frází. 
Pomocí “CC Number” zadejte číslo MIDI Control 
Change. Vyberte jedno z CC čísel v dekádě 70, která 
ovládají zvuk, nebo AMS či Dmod zdroj (viz “7–2c: CC 
Offset” na str. 110 Parameter Guide). 
V příkladu na předešlé stránce ovládají CC#74 a 
CC#71 filtr ořezání (cutoff) a úroveň rezonance. 
 

Parametry KARMA modulu 
Na stránce Program P7: KARMA– Module 
Parameters- Control and Trigger můžete editovat 
parametry modulu KARMA. 
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Editace KARMA Editace KARMA v režimu Program 
 

 

 
Zde si popíšeme, jak editovat nejčastěji používané 
parametry. Blíže o ostatních parametrech, viz “7–3a: 
Program Name and Tempo” na str. 111 v Parameter 
Guide. 

 

 
 

Control – Transpose 
Umožňuje transponovat data not, vstupujících do 
KARMA modulu, v půltónových krocích. Tím ovládáte 
výšku fráze nebo šablony, generované KARMA 
modulem. Např. pokud chcete snížit basovou frázi o 
oktávu, nastavte zde –12. 

GE Real-Time Parameters 
Zde můžete editovat GE realtime parametry, které si 
zvolíte v KARMA modulu. Můžete také přiřadit GE 
realtime parametry KARMA CONTROLS sliderům a 
KARMA SWITCHES přepínačům, takže je můžete 
použít k ovládání fráze nebo šablony v reálném čase 
během hraní. 
Pozn.: Pokud využijete funkci Auto RTC Setup v “Load 

GE Options”, standardní přiřazení sliderů a přepínačů 
KARMA SWITCH pro RTC Model tohoto GE se vytvoří 
automaticky, jakmile zvolíte GE. (Viz “Výběr GE” na 
str. 235) 
1. Přejděte na stránku Program P7: KARMA– GE 

Real-Time Parameters. 
 

 
 

Pomocí “GE RTC Select” přepněte sadu GE realtime 
parametrů, které chcete vidět. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Control – Quantize Trig (Quantize Triggers) 
Kvantizuje časování spouštění, produkované daty 
tónů. (Viz “Synchronizace KARMA” na str. 247) 
Off (neoznačeno): Spuštění se provede v moment 

zahrání na klávesy. 
On (označeno): Spuštění časování bude kvantizováno 

na interval zvolené noty ve vztahu k základnímu 
tempu. 

 

Note – Trigger 
Určuje podmínky spouštění pro frázi nebo šablonu, 
generovanou v GE. Vyzkoušejte je, abyste viděli, jak 
se liší. 
Any: Spuštění nastane s každým stiskem klávesy 

a fráze nebo šablona budou hrát od začátku. 
AKR: Spuštění nastane pouze při prvním stisku 

klávesy po uvolnění všech tónů klaviatury. 
1st: Spuštění se provede jen při prvním tónu, který 

zahrajete po spuštění KARMA. 
Dyn: Hraním na klávesy se nebude nic spouštět. 

Spuštění se provede, jakmile pohnete kontrolerem, 
určeným prostřednictvím Dynamic MIDI. 

Tato tlačítka ukazují GE realtime parametry 1–16 
nebo 17–32. 
Počet a typ GE realtime parametrů, editovaných zde, 
se liší podle zvoleného GE. (Maximum je 32). V 
každém GE jsou nejužitečnější parametry pro 
ovládání fráze nebo šablony k dispozici jako presety. 
Pozn.: RTC Model: Každý GE obsahuje interní 

nastavení, které indikuje jeho RTC Model. Podle typu 
či účelu GE, RTC Model nabízí určitý stupeň 
standardizace u více než 200 interních parametrů GE. 
Standardně ty GE, které mají stejný RTC Model, 
budou mít přednastaveny stejné GE realtime 
parametry. 
2. Pomocí “VALUE”, “MIN” a “MAX” zadejte 

hodnotu, minimum a maximum každého GE 
realtime parametru. 

Jakmile zvolíte GE, budou přiřazeny standardní 
hodnoty parametrů, přednastavené pro tento GE. 
Hodnoty, přiřazené zde jsou ovládány prvky KARMA, 
jak vidíte níže, zadanými v poli “ASSIGN”. 
 

Slider 1–8 000-064-127 =MIN-VALUE-MAX 

Slider 1–8 (SW) 000-063 = MIN, 064-127 = MAX 

SW 1–8 Off = MIN, On = MAX 

DynaMIDI 1–8 Závisí na nastavení Dynamic MIDI 

 

3. Pomocí “ASSIGN” přiřaďte každý GE realtime 
parametr požadovanému kontroleru. 

4. Pomocí Polarity zadejte polaritu ovládání. 
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+: Ovládá parametr jak vidíte v tabulce výše. 
–: Vztah mezi MIN a MAX je obrácený. Např. když 

pohnete sliderem z 000 na 127, bude hodnota 
ovládání od MAX k MIN. 

 

Perf RTP (Perf Real-Time Parameters) 
Povíme si, jak můžete parametry jako KARMA Key 
Zone a parametry KARMA modulu (např. KARMA 
parametry jiné, než GE realtime parametry) přiřadit 
kontrolerům. 
Pokud jste přiřadili tyto parametry ke KARMA 
CONTROLS, můžete je ovládat v reálném čase, 
během hraní (viz “Knoby, slidery & přepínače na 
ovládacím panelu (Control Surface)” na str. 37 a “7–
6b: Perf Real-Time Parameters” na str. 122 Parameter 
Guide). 
1. Přejděte na stránku Program P7: Perf Real-Time 

Parameters. 

Např. je-li tento parametr na hodnotě Min a zní nota 
C3, pohyb sliderem 1 z 000 na 127 způsobí změnu 
výšky z C3 ► G3 ► C4 ► G4 ► C5. 
 

Nastavení Dynamic MIDI 
Dynamic MIDI vám umožní použít KRONOS kontroler 
nebo MIDI řídící zprávu k ovládání specifického 
parametru KARMA. Můžete určit až osm kontrolerů 
(Source - zdroj) a to, co bude jejich funkce (Destination 
- cíl). Blíže viz “Dynamic MIDI Sources & Destinations” 
na str. 1114 Parameter Guide. 
 

Pojmenování KARMA RTC sliderů 1–8 a spínačů 
1–8 
1. Přejděte na stránku Program P7: KARMA– 

Name/Note Map. 
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Pro ilustraci vám ukážeme, jak můžete použít slider 
KARMA CONTROLS k ovládání parametru 
“Transpose” KARMA modulu. 
2. Pomocí “Group” a “Parameter” vyberte 

parametr, který chcete ovládat. 

V našem případě zvolte “Group”: Mix a “Parameter”: 
Transpose. Zapněte “A” (označeno), takže slider bude 
ovládat KARMA modul [A]. 
3. Zadejte rozsah a hodnotu, kterou chcete ovládat. 

Nastavení parametru bude přiřazeno standardně (–12 
v tomto případě), jak popsáno v “7–3b: Module 
Parameter-Control” na str. 111 Parameter Guide. 
Pro náš případ nastavte Min, Max a Value na –24, +0 
a –12. 
4. Pomocí “Assign” přiřaďte požadovaný kontroler. 

V našem příkladu přiřadíme Slider 1. 
5. Pomocí Polarity zadejte polaritu ovládání. 

V tomto případě zvolte “+”. 
Jakmile nastavíte CONTROL ASSIGN na RT 
KNOBS/KARMA a pohnete sliderem 1, nastavení 
Transpose se bude měnit po půltónech v rozsahu - -24 
až +0, kde –12 je střední hodnota. 
Pozn.: Jestliže nastavíte “Parameter” na Transpose 

Octave, pak změna se projeví po oktávách v rozsahu –
24 až +0, kde –12 je střední hodnota. 
Zvolíte-li Transpose Octave/5th, pak se změna bude 
střídat po oktávách a kvintách v rozsahu –24 až +0, 
kde –12 je střední hodnota. 

Zde můžete zadat jména pro KARMA CONTROLS 
slidery a KARMA SWITCHES přepínače. Toto 
nastavení můžete uložit nezávisle pro každý program. 
KRONOS disponuje vhodnými přednastavenými názvy 
pro KARMA CONTROLS slidery a KARMA 
SWITCHES přepínače. 
 

Auto Assign KARMA RTC Name 
Vhodný název pro každý slider KARMA CONTROLS 
slider a přepínač KARMA SWITCH bude určen podle 
ovládaného GE RTP nebo Perf RTP a bude 
automaticky přiřazen. (Viz “Auto Assign KARMA RTC 
Name” na str. 149 Parameter Guide) 
 

Spojení nastavení KARMA se změnami 
Programu 
Nastavení KARMA můžete uložit jednotlivě pro každý 
Program. Normálně, když zvolíte nový Program, její 
KARMA nastavení bude načteno také. V některých 
případech však můžete chtít vyzkoušet jiné Programy 
a ponechat KARMA nastavení stejné. 
Parametry Load KARMA when changing na stránce 

Global Basic umožňují volit mezi těmito dvěma 
funkcemi. Pro Programy, Kombinace a Songy jsou 
samostatná nastavení. Nastavení: 
1. Vstupte na stránku Global Basic. 
2. Najděte “Load KARMA setting when changing” 

a označte box “Programs”, je-li potřeba. 

Označte i box pro natažení příslušného KARMA 
nastavení Programu. 
Zrušte označení v boxu, pro ponechání stejného 
KARMA nastavení, dokonce i když změníte Programy. 
Blíže viz “Load KARMA settings when changing” na 
str. 755 Parameter Guide. 



 
 

 
 

 
 

Editace KARMA Editace KARMA v režimu Combination 
 

 

 
 

 

Editace KARMA v režimu Combination 
 

V režimu Combination (a Sequencer) můžete využít 
čtyři KARMA moduly (moduly A, B, C a D). 
V kombinaci můžete využít čtyři moduly KARMA 
současně se 16 timbre programy mnoha různými 
způsoby, např. jednotlivé fráze a šablony mohou 
přehrávat programy, jako bicí, basa, kytara a smyčce. 
Nastavení KARMA pro kombinaci se provádí na 
různých stránkách Combination P7: KARMA. KARMA. 
Zde si vysvětlíme proceduru nastavení hlavních 
parametrů, jako “Run” a “Solo”, výběr GE a nastavení 
MIDI I/O. Ostatní parametry najdete v “Editace 
parametrů každého KARMA modulu” na str. 241 a “7–
1b: GE Setup/Key Zones” na str. 475 Parameter 
Guide. 

 
Za/vypnutí KARMA 

 

Pokaždé, když stisknete spínač KARMA ON/OFF, 
KARMA se za/vypne. Je-li zapnutá, LEDka přepínače 
bude svítit. Stav on/off se ukládá při zápisu 
Kombinace. 
Když je KARMA vypnut (off), všechny KARMA moduly 
A, B, C a D budou vypnuty také. Je-li KARMA zapnut, 
pak KARMA moduly budou funkční podle nastavení 
parametrů “Run” a “Solo”. 

 
Nastavení parametrů “Run” a “Solo” 

 

1. Přejděte na stránku Combination P7: KARMA– 
GE Setup/Key Zones. 

Pozn.: Tato nastavení můžete provést také na stránce 

Combination P0: Play– KARMA GE. Play– KARMA 
GE. 

 

 
 

2. Pomocí “Run” a “Solo” zvolte modul(y), které 
budou funkční, bude-li KARMA zapnut. 

Více informací viz “0-6b: GE Select” na str. 426 
Parameter Guide. 
Pozn.: U předem načtených kombinací, je-li přepínač 

MODULE CONTROL nastaven na MASTER, pak 
KARMA SWITCHES přepínače 1, 2, 3 a 4 za/vypnou 
“Run” pro moduly A, B, C a D. 

 
Výběr GE 

 

Nyní o tom, jak zvolit GE použité každým KARMA 
modulem. (Viz “Editace KARMA v režimu Program” na 
str. 235) 
1. Přejděte na stránku Combination P7: KARMA– 

GE Setup/Key Zones. 

 

Pozn.: Tato nastavení můžete provést také na stránce 

Combination P0: Play– KARMA GE. Play– KARMA 
GE. 
2. Stiskem “Load GE Options” se otevře dialogový 

box, zapnete Auto RTC Setup a zaškrtnou se 
možnosti User RTC Model a Reset Scenes. 

“Load GE Options” určuje, zda bude nastavení 
sliderů KARMA CONTROLS a přepínačů KARMA 
SWITCHES dáno automaticky, inicializováno nebo 
při volbě GE zachováno. 
V tomto příkladu zvolíme nastavení funkcí slideru a 
přepínače pro KARMA moduly A, B, C a D na 
standardní nastavení pro RTC Model vybraného GE, 
takže můžete ovládat frázi nebo šablonu ihned. 
3. Pomocí “GE Select” zvolte GE pro KARMA 

modul. 

Pomocí “Tempo” nastavte tempo šablony nebo 
fráze, generované prostřednictvím GE. 
Pomocí “KARMA T.Sig” zadejte časování šablony 
nebo fráze, generované v GE. Pokud jste zvolili 
GE/TS, bude využito časování (délka taktu), určené v 
GE pro každý modul; s jiným nastavením se časování 
všech GE dočasně změní. 

 
 

Nastavení MIDI I/O kanálu 
 

Můžete zadat MIDI vstupní a výstupní kanály pro 
každý ze čtyř KARMA modulů, využitý kombinací. 
Nastavení vstupního/výstupního MIDI kanálu pro 
každý KARMA modul a nastavení MIDI kanálu pro 
každý timbrál určují směrování, které specifikuje, jak 
budou KARMA moduly hrát timbrály. To jsou 
nejdůležitější nastavení při použití více KARMA 
modulů v kombinaci. 
1. Přejděte na stránku Combination P7: KARMA– 

GE Setup/Key Zones. 
2. Zadejte “Input Channel” (vstupní kanál) a 

“Output Channel” (výstupní kanál) každého 
KARMA modulu. 

“Input Channel”: Pro kombinaci normálně nastavíte 

tento parametr na Gch, takže budete hrou na 
klaviaturu ovládat KARMA modul. 
“Output Channel”: Zde nastavte MIDI kanál 

timbru(ů), který by měl být hrán tímto KARMA 
modulem. 
Gch Also: Tato možnost je dostupná, pokud je 

vstupní kanál nastaven jinak než na Gch. Jestliže 
zvolíte (označíte) tuto možnost, pak modul, který by 
normálně byl spouštěn jen vstupním kanálem, bude 
také spouštěn parametrem Gch. (Gch, Global 1–1a) 
Timbre Thru: Jestliže je tato možnost aktivní 

(označeno), budou znít timbry, které se liší od 
globálního MIDI kanálu, když je KARMA vypnut. 
 

Příklad nastavení 1: 
Tento příklad uvádí, jak funguje možnost “Gch Also”. 
1. Nastavte MIDI kanál pro následující timbry 

takto. 

Timbre 1: G ch  
Timbre 2: 2 ch  
Timbre 3: 3 ch 
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Timbre 4: 4 ch 
Timbre 5: 5 ch 

2. Nastavte MIDI kanály pro následující pady takto. 

Pad 1: MIDI kanál = 2 ch  
Pad 2: MIDI kanál = 3 ch  
Pad 3: MIDI kanál = 4 ch  
Pad 4: MIDI kanál = 5 ch 

3. Zadejte “Input Channel” a “Output Channel” 
každého KARMA modulu následujícím 
způsobem. 

KARMA modul A: “Input Ch” = 2 ch, “Out Ch”= 2 ch  
KARMA modul B: “Input Ch” = 3 ch, “Out Ch”= 3 ch  
KARMA modul C: “Input Ch” = 4 ch, “Out Ch”= 4 ch  
KARMA modul D: “Input Ch” = 5 ch, “Out Ch”= 5 ch 
4. Vypněte KARMA. 

Hrajete-li na klaviaturu, bude znít timbr 1. Když 
zahrajete na pady 1–4, budou znít timbry 2–5. 
5. Zapněte KARMA. 

Hrajete-li na klaviaturu, bude znít timbr 1. 
Stisknete-li pady 1–4, KARMA moduly A–D budou 
každý spouštět jiný GE a každý z nich bude přehrávat 
fráze nebo šablony na timbrech 2–-5. 
6. Pro KARMA modul A zapněte “Gch Also” 

(označeno). 
7. Vypněte KARMA. 

Hrajete-li na klaviaturu, bude znít timbr 1. Když 
zahrajete na pady 1–4, budou znít timbry 2–5. 
8. Zapněte KARMA. 

Hrajete-li na klaviaturu, bude znít timbr 1. KARMA 
modul A, pro který jste zapnuli “Gch Also” (označeno), 
bude spouštět svůj GE a přehraje frázi nebo šablonu 
na timbru 2. 
Stisknete-li pady 1–4, KARMA moduly A–D budou 
spouštět své příslušné GE a přehrávat fráze nebo 
šablony na timbrech 2–5. 

Příklad nastavení 2: 
Tento příklad uvádí, jak funguje možnost “Timbre 
Thru”. 
Zvolte program piana pro timbre 1, program basy pro 
timbre 2 a program bicích pro timbre 3. 
Zahrajeme ručně timbr 1 z kláves. KARMA modul A 
využijeme k přehrávání basové fráze na timbru 2 
a KARMA modul B k přehrávání fráze bicích na 
KARMA modulu B. (Globální MIDI kanál musí být 01). 
1. Nastavte MIDI kanál pro timbry 1, 2 a 3. 
 

 
 

Pro tento příklad nastavte timbre 1 na 01, timbre 2 na 
02 a timbre 3 na 03. Jelikož je každý timbr nastaven 
na samostatný kanál, KARMA modul, nastavený na 
odpovídající kanál, bude přehrávat pouze daný timbr. 
2. Zadejte “Input Channel” (vstupní kanál) a 

“Output Channel” (výstupní kanál) každého 
KARMA modulu následujícím způsobem. 

 

 
 

KARMA modul A: “Input Ch” = G ch, “Out Ch”= 02 
KARMA modul B: “Input Ch” = G ch, “Out Ch”= 03 
Timbry hrané KARMA moduly jsou zobrazeny červeně, 
jak je zadáno nastavením MIDI kanálu timbru 
a nastavením výstupního kanálu KARMA modulu. 
 

 
 

3. Pro KARMA moduly A a B zapněte “Run” 
(označeno) a u “GE Select” zvolte GE. (Viz 
“Nastavení “Run” a “Solo”” na str. 239). 

KARMA modul A: zvolte basovou frázi jako GE 
KARMA modul B: zvolte bicí frázi jako GE 
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Editace KARMA Editace KARMA v režimu Combination 
 

 

 
Je-li funkce KARMA zapnutá, vaše hra na klávesy 
bude znít jako piano na timbre 1 a současně bude 
poslána do KARMA modulů A a B. 
Basová fráze, generovaná modulem A je poslána na 
MIDI kanál 02 a bude hrát timbr 2. 
Fráze bicích, generovaná modulem B je poslána na 
MIDI kanál 03 a bude hrát timbr 3. 
4. Pomocí “Timbre Thru” určíte, co bude znít, když 

je KARMA vypnut. 

Když je KARMA vypnut, hraní na klávesy bude 
normálně znít pouze těmi timbry, které odpovídají 
globálnímu MIDI kanálu (Ch 01). 
V tomto příkladu to bude zvuk piana, produkován 
timbrem 1 (Ch 01). 
Jestliže je “Timbre Thru” aktivováno (označeno), 
budete moci hrát timbry, které se liší od globálního 
kanálu, když je KARMA vypnut. 
Pro KARMA modul A zapněte “Timbre Thru” 
(označeno). Když je KARMA vypnut, hraní na klávesy 
bude znít zvukem piána timbru 1 (Ch 01), stejně tak 
jako basou timbru 2 (Ch 02). 

 

GE Real-Time Parameters 
 

Zde najdete, jak editovat parametry GE, zvoleného 
pro každý KARMA modul. 
1. Přejděte na stránku Combination P7: KARMA– 

GE Real-Time Parameters. 
 

 
 

2. V záložkách nalevo zvolte Master A. 
3. Nastavte “MIN”, “MAX”, “VALUE”, “ASSIGN” a 

“POLARITY”. 

Na záložkách Master můžete určením “ASSIGN” 
editovat nastavení “MIN”, “MAX”, “VALUE” a “Polarity”. 
4. Proveďte nastavení stejným způsobem i u 

Master B, C a D. 

Zde provedená nastavení jsou použita, když je 
MODULE CONTROL nastaveno na MASTER. 
Master umožňuje ovládat libovolné parametry modulů 
A, B, C nebo D. Můžete také využít jeden kontroler k 
ovládání více parametrů u různých modulů současně; 
např. můžete využít Slider 1 k ovládání parametru 
“Rhythm: Swing%” modulů A, B, C a D. 

 
KARMA modul [A] 

 

 

 

Editace parametrů každého KARMA 
modulu 

 

Můžete určit zónu kláves, ve které funguje každý 
KARMA modul, provést nastavení MIDI filtru a editovat 
parametry KARMA modulu. Stejně jako u programu, 
tyto parametry lze zadat nezávisle pro každý KARMA 
modul. 

 
MODULE 

CONTROL  
MASTER 
A 
B 
C 

D 

 
KARMA REALTIME CONTROLS 

KARM A SCEN ES 

 
KARM A SWITCHES 

1 2 3 4 5 6 7 8 

KARM A CON TROLS 

KARMA modul [B] 

KARMA modul [C] 
KARMA modul [D] 

5. V záložkách nalevo zvolte Module A. 
6. Nastavte “MIN”, “MAX”, “VALUE”, “ASSIGN” a 

“POLARITY”. 
7. Proveďte nastavení stejným způsobem i u 

Modulu B, C a D. 

Nastavení “ASSIGN” pro modul A, B, C a D jsou 
využity, když je MODULE CONTROL nastaveno na A, 
B, C či D. 
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S odpovídajícím nastavením “ASSIGN” lze GE 
realtime parametr (např.) modulu A ovládat 
nezávisle pomocí Master a Module A. Například, 
můžete provést nastavení tak, že parametr Swing 
GE bicích u modulu A je ovládán sliderem 
MASTER 1 v rozsahu 0–50% a u MODULE A 
sliderem 1 v rozsahu 50–100%. 
Master: 0-50%  
Module A: 50–100% 
V tomto případě, pokud přepnete MODULE 
CONTROL mezi MASTER a A, přičemž využíváte 
slider 1 k ovládání parametru, pak bude tento 
parametr pracovat ve stavu naposledy použitého 
ovládání. Jestliže jste nastavili Swing na 0% v 
MASTER a poté přepnete na modul A, Swing 
zůstane na 0%, pokud nepohnete sliderem 1. 
Nicméně Swing se změní, jakmile pohnete sliderem 
1 při ovládání parametru v rozsahu 50–100%. 

1. Nastavte MODULE CONTROL na MASTER a 
slider 1 uveďte do minimální polohy. ► “Swing” 
pracuje na 0%. 

2. Změňte MODULE CONTROL na A. ► “Swing” 
pracuje na 0%. 

3. Pohněte sliderem 1 do maximální polohy. ► 
“Swing” pracuje na 100%. 

Interní nastavení jsou automaticky ovládána tak, že 
fráze, která je generována, se nezmění náhle. Ve výše 
uvedeném příkladu, když použijete MASTER 
k nastavení “Swing” na 0% a pak přepnete na modul 
A, zobrazená indikace je 50–100%, ale parametr 
aktuálně pracuje na hodnotě 0%. V tom případě si 
dejte pozor na to, že zobrazená hodnota nemusí 
odpovídat aktuálnímu výsledku. 

Perf RTP (Perf Real-Time Parameters) 
 

Stejně jako pro program, parametry KARMA, jiné než 
GE realtime parametry (např. parametry KARMA 
modulu), lze také přiřadit kontrolerům. Tato nastavení 
jsou platná, když je MODULE CONTROL nastaveno 
na MASTER. 
1. Přejděte na stránku Combination P7: KARMA– 

Perf Real-Time Parameters. 
 

 
 

Stejně jako pro program nastavte “Group”, “Parameter”, 
“Min”, “Max”, “Value”, “Assign” a “Polarity”. U kombinace 
můžete využít čtyři KARMA moduly A, B, C a D. 
Zapněte (označte) “A”, “B”, “C” a/nebo “D” boxy 
pro označení modulu(ů), které chcete ovládat. 
V příkladu výše jsou přepínače KARMA REALTIME 
CONTROLS 1, 2, 3 a 4 ovládány nastavením 
Run/Mute modulů A, B, C a D. 

 
 

Nastavení Dynamic MIDI 
 

Tato nastavení lze provést stejným způsobem jako 
u programu. Blíže viz “Dynamic MIDI Sources & 
Destinations” na str. 1114 Parameter Guide. 
 

Pojmenování KARMA RTC sliderů 1–8 a 
přepínačů 1–8 pro MASTER a modul A-D 
Stejným způsobem jako u programu můžete zvolit 
názvy pro slidery KARMA CONTROLS a pro 
přepínače KARMA SWITCHES. Tato nastavení se 
ukládají jako součást kombinace. 



 
 

Editace KARMA Editace KARMA v režimu Combination 
 

 

 
V kombinaci ukazuje oblast v hranatých závorkách [ ] 
část názvu kategorie programu, který je zvolen pro každý 
timbr a ten je ovládán slidery KARMA CONTROLS a 
přepínači KARMA SWITCHES. To vám dá vědět o 
timbre, jehož fráze je kontrolována každým sliderem 
KARMA CONTROLS a KARMA SWITCH. 
Jestliže je ovládán více, než jeden timbr, oblast v 
hranatých závorkách bude ukazovat “MLTI”. 
Auto Assign KARMA RTC Name (viz “Auto Assign 
KARMA RTC Name” na str. 149 Parameter Guide) 

 
Specifikace náhodných kalkulací (seeds) 

 

Pro každou skupinu GE realtime parametrů můžete zadat, 
zda budou náhodné kalkulace (generování náhodných 
hodnot) sdíleny mezi všemi čtyřmi KARMA moduly. 
1. Přejděte na stránku Combination P7: KARMA– 

Random Seeds. 
 

 
 

Normálně nastavíte čtyři moduly pro využití nezávislých 
náhodných zadání, jak vidíte výše; “A”: 1, “B”: 2, “C”: 3, 
and “D”: 4. Pokud jste zvolili stejný GE pro dva a více 
KARMA moduly a chcete jimi hrát unisono s identickými 
náhodnými hodnotami, musíte zvolit stejné náhodné 
kalkulace pro každý z těchto modulů. Více informací viz 
“7-8: Random Seeds” na str. 487 Parameter Guide. 

 
 

Spojení nastavení KARMA se změnami 
Kombinace 

 

Nastavení KARMA můžete uložit jednotlivě pro každou 
Kombinaci. Normálně, když zvolíte novou Kombinaci, její 
KARMA nastavení bude načteno také. V některých 
případech však můžete chtít vyzkoušet jiné Kombinace a 
ponechat KARMA nastavení stejné. 
Parametry Load KARMA when changing na stránce 

Global Basic umožňují volit mezi těmito dvěma funkcemi. 
Pro Programy, Kombinace a Songy jsou samostatná 
nastavení. Nastavení: 
1. Vstupte na stránku Global Basic. 
2. Najděte “Load KARMA setting when changing” 

a nastavte box “Combinations” dle libosti. 

Označte i box pro načtení individuálního KARMA 
nastavení Kombinací. 
Zrušte označení v boxu, pro ponechání stejného KARMA 
nastavení, i když změníte Kombinace. 
Blíže viz “Load KARMA settings when changing” na str. 
755 Parameter Guide. 
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Použití KARMA v režimu Sequencer 
 

V režimu Sequencer můžete využít čtyři KARMA 
moduly (moduly A, B, C a D). Jako u kombinace 
můžete využít KARMA moduly ke generování 
nezávislých frází nebo šablon, které hrají (např.) 
programy bicích, basy, kytary a smyčců, nebo můžete 
kombinovat čtyři KARMA moduly a 16 programů stop 
nejrůznějšími způsoby. 
Struktura parametrů souvisejících s KARMA je stejná, 
jako v režimu Combination. (Viz “Editace KARMA 
v režimu Combination” na str. 239) 
V režimu Sequencer můžete použít KARMA, zatímco 
nahráváte stopy nebo šablony songu v reálném čase. 
Data note-on/off a MIDI Control data, generovaná 
KARMA modulem, lze nahrát jako události na stopu 
nebo do šablony. V tom případě můžete použít slidery 
KARMA CONTROLS a přepínače KARMA 
SWITCHES k ovládání fráze v reálném čase během 
nahrávání. 

 

Můžete také zkopírovat nastavení z kombinace a 
použít vícestopé nahrávání k zaznamenání vaší hry na 
klávesy v reálném čase. 

Data z interního sekvenceru nejsou vstupem do 
KARMA modulu. Také nemůžete použít data tónů z 
interního sekvenceru ke spuštění KARMA modulu 
tak, aby generoval fráze atd. 

Nyní si povíme o využití funkce Auto Song Setup ke 
spuštění nahrávání v reálném čase. Také popíšeme 
proceduru nahrávání v reálném čase (nahrávání 
jednotlivé stopy) pomocí KARMA a proceduru 
nahrávání v reálném čase (vícestopé nahrávání) 
kopírováním nastavení z kombinace. 
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Nastavení funkce Auto Song 
 

Funkce Auto Song Setup automaticky kopíruje 
nastavení programu nebo kombinace do songu a poté 
převede KRONOS do režimu připraveného pro 
nahrávání. Poté můžete začít okamžitě nahrávat 
pouhým stisknutím spínače SEQUENCER 
START/STOP. To umožňuje beze ztrát přejít od 
přehrávání programu nebo kombinace k produkci 
songu, takže fráze či nápady na song, které vás 
napadnou při použití KARMA lze rovnou převést na 
song. 
Procedura (s příkladem v režimu Combination) 
1. Vstupte do režimu Combination. 
2. Na stránce Combination P0: Play– Prog 

Select/Mixer zvolte kombinaci a editujte 
parametry KARMA RTC atd. dle libosti. 

Pozn.: Pokud své úpravy chcete uchovat, musíte 

spustit “Update Combination” nebo “Write 
Combination”. 
3. Podržte ENTER a stisknete přepínač 

REC/WRITE. 

Objeví se dialogový box “Setup to Record”. 
4. Funkci Auto Song Setup spustíte stiskem OK. 

Chcete-li operaci zrušit, stiskněte tlačítko 
CANCEL. 

Automaticky vstoupíte do režimu Sequencer a 
nastavení kombinace bude zkopírováno do songu. 
Cílový song kopírování bude první neobsazený song. 
Obsah zkopírován z Kombinace: 

Stejný obsah bude zkopírován, jako když spustíte 
příkaz Copy From Combi z menu stránky se značkou 

u IFXs-All, MFXs, TFXs a Multi REC Standby. Blíže 

viz “Copy from Combi” na str. 629 Parameter Guide. 
Obsah kopírovaný z Programu: 

Stejný obsah bude zkopírován, jako když spustíte 
příkaz “Copy From Program” z menu stránky se 

značku u IFXs-All, MFXs a TFXs, To: nastaveným 

na MIDI Track01, with KARMA zaškrtnutým a To: 

nastaveným na KARMA Module: A a se značku u 

Drum Track, a To: nastaveným na MIDI Track10. 

 
 
5. KRONOS automaticky vstoupí do režimu 

standby pro nahrávání a spustí se metronom 
podle nastavení Metronome (Sequencer 0–5c). 

6. Stiskem START/STOP spustíte nahrávání v 
reálném čase. Dokončíte-li nahrávání, stiskněte 
znovu tlačítko START/STOP. (Blíže viz 
“Nahrávání MIDI v reálném čase” na str. 84). 



 
 

 
 

Použití KARMA v režimu Sequencer Nahrávání pomocí KARMA (nahrávání jednotlivé stopy) 
 

 

 
 

 

Nahrávání s využitím KARMA (jedné stopy) 
 

V následujícím příkladu použijeme KARMA 
k nahrávání šablony bicích na stopě 1. 
1. Zvolte požadovaný bicí program pro stopu 1, 

dle popisu v proceduře pro nahrávání stopy 
v reálném čase, a pro přípravu k nahrávání (viz 
str. 76). 

Rovněž proveďte nutná nastavení pro nahrávání, 
jako nastavení “Track Select” na T01. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Přejděte na stránku Sequencer P7: KARMA– GE 
Setup/Key Zones. 

Proveďte nastavení MIDI I/O pro KARMA moduly, 
takže KARMA modul A bude hrát na stopě 1 (Viz 
“Editace KARMA v režimu Combination” na str. 239). 
Pro KARMA modul A nastavte “Input Channel” a 
“Output Channel” na 01 a 01. Nastavení na Tch a Tch 
bude mít stejný výsledek. Více informací viz ‘Kapitola 
7: MIDI I/O” na str. 475 v Parameter Guide. 

 

 
 

Jak bylo zadáno nastavením MIDI kanálu stopy 
a kanálu Out KARMA modulu, bude MIDI stopa, 
hraná KARMA modulem, zobrazena červeně. 
3. Zvolte GE pro KARMA modul A a nastavte jeho 

parametry. 

Můžete libovolně zvolit GE a provést nastavení dle 
libosti, ale v našem příkladu využijeme příkaz “Copy 
KARMA Module” z menu stránky a zkopírujeme 
všechna nastavení programu KARMA. Je to 
jednoduchý způsob, jak nastavit a nahrát frázi nebo 
šablonu generovanou KARMA programem. 
1. Stiskem tlačítka z menu stránky, které je 

umístěné v levé horní části obrazovky, 
zobrazíte menu stránky a v něm zvolíte “Copy 
KARMA Module”. 

Určete zdrojový program ke kopírování. Zapněte 
(označte) “GE RTP Control Settings & Scenes” a 
“Perf. RTP & Panel Settings”. Stiskem OK spustíte 
kopírování. 
Nastavení KARMA REALTIME CONTROLS sliderů, 
přepínačů a scén bude zkopírováno do Module 
Control A. 
2. Stisknutím KARMA ON/OFF zapnete KARMA. 

Když zahrajete na klávesy, KARMA bude generovat 
šablonu bicích, tak jako v případě programu. 
3. Použijte přepínač SEQUENCER REC/WRITE a 

START/STOP k nahrávání na stopu 1 v reálném 
čase. (Blíže viz “Nahrávání MIDI v reálném čase” 
na str. 84). 

Můžete pracovat s KARMA REALTIME CONTROLS 
slidery/přepínači a s přepínači SCENE během 
nahrávání a změny šablony či zvuku tak budou 
nahrány, jak přicházejí. 

 Tempo songu a KARMA nelze nastavit nezávisle. 
4. Pokud chcete, aby byl KARMA modul 

synchronizovaný k sekvenceru při nahrávání, 
označte volbu “Quantize Trigger”. 

Přejděte na stránku Sequencer P7: Stránka KARMA – 
Module Parameters-Trigger. 

 

 
 

Časování spuštění bude synchronizováno do intervalů 
šestnáctinových not rytmu sekvenceru. (Viz 
“Synchronizace KARMA” na str. 247) 
5. Můžete synchronizovat KARMA modul k počátku 

časování sekvenceru. 
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• Pokud běží KARMA, stiskněte START/STOP; 

KARMA se synchronizuje k časování syntezátoru. 
• Pokud znovu stisknete START/STOP, sekvencer a 

KARMA se zastaví. Chcete-li zastavit pouze 
KARMA, stiskem (KARMA) ON/OFF jej vypnete. 

• Jestliže chcete spustit KARMA současně se 
spuštěním nahrávání, stiskem (KARMA) ON/OFF ji 
zapnete a pak zahrajte na klávesy během 
odpočítání před nahráváním. KARMA modul 
nebude spuštěn ihned, ale bude spuštěn 
synchronně k sekvenceru, jakmile se nahrávání 
spustí. (Viz “Synchronizace KARMA” na str. 247) 

 
 

Vícestopé nahrávání s nastavením, zkopírovaným z kombinace 
 

Předem načtené kombinace zahrnují pestrou řadu 
kombinací, které plně čerpají z výhod KARMA. Můžete 
přehrát tyto kombinace a stimulovat nápady na songy a 
svou hru nahrávat do základních stop. Mnohé z těchto 
kombinací obsahují timbry a KARMA moduly s různým 
nastavením MIDI kanálů. 
V příkladu uvedeném níže vidíte, jak lze využít 
vícestopé nahrávání k záznamu hry, sestávající z více 
MIDI kanálů. 
1. Začneme s kopírováním nastavení kombinace do 

songu. Přejděte na stránku Sequencer P0: 
Play/REC– MIDI Track Prog Select/Mixer. 

2. Nahoře vlevo na displeji stiskněte tlačítko z 
menu stránky, otevře se nabídka stránky a 
zvolte “Copy From Combination”. 

 

 
 

Specifikuje kombinaci zdroje kopírování. Zapněte 

IFX-All, MFXs, TFXs a Multi REC Standby on 

(označeno). Stiskem OK spustíte kopírování. 
3. Nastavení timbrů 1-16 kombinace se zkopírují do 

MIDI stop 1–16. Nastavení efektu, KARMA a 
všech ostatních běžných parametrů budou 
zkopírována do stop songu. 

4. Vyberte “Track Select”. Vyberte stopu, jejíž MIDI 
kanál odpovídá globálnímu MIDI kanálu. 

Stiskem spínače ON/OFF zapnete KARMA, zahrajte 
na klávesy a/nebo na pady, tím spustíte přehrávání 
KARMA stejným způsobem, jako u zdrojové 
kombinace pro kopírování. (Podle zvolené stopy v 
“Track Source” nemusí hrát totéž, co jste hráli danou 
kombinací. Zvolte stopu, jejíž MIDI kanál je stejný jako 
je globální MIDI kanál). 
5. Proveďte nahrávání na více stop. Přípravy pro 

nahrávání proveďte podle popisu v “Multi 
(vícestopé nahrávání)” na str. 86. Zapněte “Multi 
REC” (zaškrtnuto). 

 
 
Nastavte stopy, na které nenahráváte, buď na Play, nebo 
Mute. 
Nicméně, pokud nahráváte hru kombinace a žádná 
stopa ještě neobsahuje nahrávku, mohou být všechny 
označeny REC. 
6. Stiskněte přepínač REC/WRITE, pak 

START/STOP a spustíte realtime nahrávání. 
(Blíže viz “Nahrávání MIDI v reálném čase” na 
str. 84). 

Během nahrávání můžete pracovat s KARMA 
REALTIME CONTROLS slidery, KARMA SWITCHES 
přepínači a SCENES přepínači a tím měnit šablonu 
nebo zvuk. Provedené změny budou nahrány ve chvíli 
vytvoření. 

 Tempo songu a KARMA nelze nastavit nezávisle. 
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Synchronizace KARMA 

Synchronizace KARMA Základy synchronizace 

 

 
 

Základy synchronizace 
 
 

Synchronizace s Wave Sekvencemi 
 

Jestliže chcete KARMA modul synchronizovat s 
aktuálně přehrávanými Wave Sekvencemi (“Mode”= 
Tempo), zapněte “Quantize Trigger” (označeno), 
takže bude synchronizováno ke zvolenému intervalu 
tónů. 

 
Synchronizace s Drum Track (stopa 
bicích) 

 

Informace o synchronizaci KARMA s Drum Track 
(stopa bicích) najdete v “Použití KARMA a Drum 
Track společně” na str. 255. 

 
Synchronizace s počátkem/koncem 
songu 

 

• Zatímco běží KARMA, stiskem START/ STOP se 
KARMA sesynchronizuje se sekvencerem. 

KARMA se resetuje a jeho generované fráze či 
šablony, které generuje, se spustí od začátku. 

• Zatímco sekvencer hraje, KARMA se zastaví a vy 
změníte pozici stiskem LOCATE atd., KARMA se 
resetuje a generované fráze či šablony, které 
generuje, se spustí od začátku. 

• Pokud poté stisknete START/STOP, sekvencer a 
KARMA se zastaví. Chcete-li zastavit pouze 
KARMA, stiskněte (KARMA) ON/OFF. 

• Jestliže chcete spustit KARMA současně se 
spuštěním nahrávání, stiskněte (KARMA) ON/OFF 
a pak zahrajte na klávesy během odpočítání před 
nahráváním. KARMA modul nebude spuštěn ihned, 
ale bude spuštěn synchronně k sekvenceru jakmile 
se nahrávání spustí. 

 

 

Parametr “Quantize Trigger” 
 

Časování spuštění KARMA modulu závisí na 
nastavení parametru “Quantize Trigger”. 
On (označeno): Časování spuštění KARMA modulu 

bude kvantizováno ve zvoleném intervalu not. 
Off (neoznačeno): KARMA modul bude spouštěn 

v časování, v jakém budete hrát na klávesy. 
Blíže viz “Quantize Trigger” na str. 116 Parameter 
Guide. 
Pozn.: Jestliže chcete, aby byla wave sekvence 

synchronizována s aktuálně hrajícím KARMA, běžte 
na stránku P2: Track Parameters Wave 
Sequence/KARMA, a zapněte “Wave Sequence 
Quantize Trigger”. 

 
Synchronizace mezi KARMA moduly 
A, B, C, D 

 

V režimech Combination a Sequencer mohou běžet až 
čtyři moduly KARMA současně. Každý modul má 
nastavení “Quantize Trigger”, které určuje, jak bude 
modul synchronizován k ostatním modulům. 
“Quantize Trig” Off: KARMA modul bude spouštěn 

v časování, v jakém budete hrát na klávesy. Mezi 
KARMA moduly nebude žádná synchronizace; každý 
bude spouštěn na svém vlastním časování. 
“Quantize Trig” On: KARMA modul bude 

synchronizován ke zvolenému intervalu tónů časování 
prvního spuštěného KARMA modulu, který aktuálně 
běží. 
Chcete-li současně spouštět více KARMA modulů 
z klaviatury nebo pomocí padů, zapněte “Quantize 
Trigger” pro každý z těchto KARMA modulů. 

 
 
 

 

Synchronizace k songům, 
šablonám a RPPR hraní v režimu 
Sequencer 
 

Pokud chcete, aby hrál KARMA modul (nebo se 
nahrával) v synchronizaci k aktuálně hrajícímu songu, 
šabloně nebo RPPR, zapněte “Quantize Trigger”. 
“Quantize Trig” Off: KARMA modul bude spouštěn 

v časování, v jakém budete hrát na klávesy. Nebude 
synchronizován k aktuálně přehrávanému songu, 
šabloně nebo RPPR. 
“Quantize Trig” On: Časování spuštění KARMA 

modulu bude kvantizováno ve zvoleném intervalu not 
aktuálně hrajícího songu, šablony nebo RPPR. 
Pozn.: Jestliže chcete, aby byly šablony, přehrávané 

prostřednictvím RPPR, synchronizovány k aktuálně 
fungujícímu KARMA, nastavte “Sync” (stránka 
Sequencer P5: Pattern/RPPR– RPPR Setup) na SEQ. 
Pozn.: Jestliže chcete, aby byla wave sekvence 

synchronizována s aktuálně hrajícím songem, 
šablonou, nebo s aktuálně běžícím KARMA, běžte na 
stránku P2: Track Parameters Wave 
Sequence/KARMA, a zapněte “Wave Sequence 
Quantize Trigger”. Blíže viz “Wave Sequence Quantize 
Trigger” na str. 464 Parameter Guide. 
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Použití KARMA 
 

 

 

 

Operace Slave 
 

Zapojte MIDI OUT externího MIDI zařízení do MIDI IN 
na KRONOS. 

Nastavte MIDI Clock (Global 1–1a: MIDI Setup) 

na External MIDI. KRONOS bude synchronizován k 
MIDI realtime hodinám a k realtime příkazovým 
zprávám, které přijme z připojeného MIDI zařízení. 
Pozn.: Je-li KRONOS nastaven na MIDI Clock= 

Auto, bude rovněž synchronizován k externímu MIDI 
zařízení stejným způsobem, pokud jsou MIDI 
realtime časové zprávy přijímány z externího 
zařízení. 

 
Synchronizace k MIDI hodinám 

 

KARMA bude synchronizován k tempu, odvozenému z 
časování externích MIDI hodin. 

 
 

Synchronizace s MIDI realtime 
příkazy 

 

V režimu Sequence budou zprávy Song Start, 
Continue a Stop, které KRONOS přijme, ovládat 
přehrávání a nahrávání songu, jako když použijete 
přepínač START/STOP na předním panelu. 

 
 
KARMA bude také ovládán stejným způsobem, jako 
když použijete přepínač START/STOP na předním 
panelu. (Viz “Synchronizace s počátkem/koncem 
songu”) 
Jakmile KRONOS přijme zprávu Song Position 
Pointer, změní pozici v songu, jako když změníte 
pozici songu prostřednictvím KRONOS a KARMA 
bude ovládán stejným způsobem, jako když změníte 
pozici na KRONOS. 
V režimech Program a Combination budou zprávy 
Song Start, Continue a Stop, které KRONOS přijme, 
ovládat KARMA. 
• Zatímco KARMA běží, zprávy Song Start, 

Continue a Song Position Pointer, přijaté 
prostřednictvím KRONOS resetují KARMA, takže 
generované fráze nebo šablony začnou od 
začátku. 

• Jestliže je přijata zpráva Song Stop, KARMA se 
zastaví. 

 

 

Operace Master 
 

Zapojte MIDI OUT na KRONOS do MIDI IN na vašem 
externím MIDI zařízení. 
Nastavte MIDI Clock (Global 1–1a) na Internal. 

Připojené externí MIDI zařízení bude synchronizováno 
k MIDI realtime hodinám a časovým realtime zprávám, 
které přijme. 
Pozn.: Totéž se aplikuje, pokud jsou vysílány zprávy 

MIDI Clock=Auto a MIDI realtime zprávy hodin. Blíže 
viz “MIDI Clock (MIDI Clock Source)” na str. 773 
Parameter Guide. 

 
Synchronizace k MIDI hodinám 

 

Připojené externí MIDI zařízení bude synchronizováno 
k MIDI hodinám KRONOS. 

 
 

Synchronizace přes MIDI 
realtime příkazy 

 

Povolení Start/Stop Out v Prog/Combi 
KRONOS můžete nastavit tak, aby spuštění a 
zastavení KARMA v režimech Program a Combination 
také ovládalo spuštění a zastavení u externích MIDI 
zařízení, jako jsou sekvencery a rytmické/groove 
rytmery (např. řady Korg Electribe). 
Provedete to takto: 
1. Vstupte na stránku Global MIDI. 
2. Na stránce MIDI Routing Setup zapněte “Enable 

Start/ Stop Out in Prog/Combi”. 

• V režimech Program a Combination odeslání příkazu 
note-on z kláves nebo z padů, které spustí GE 
zvolené pro KARMA modul, rovněž vyšle MIDI 
systémovou realtime zprávu “Start” podle časování 
spuštění. 

 
 
• Po odeslání zprávy Start, vypnutím KARMA ON/OFF 

vyšlete zase MIDI systémovou realtime zprávu 
“Stop”. 
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Použití bicích stop 
 

 
 
 

Přehled 
 

 

Co je to bicí stopa? 
 

Bicí stopa je vlastně rytmer, vybavený nejkvalitnějšími 
bicími zvuky KRONOS. Nabízí rytmus pro 
experimentování s programy a kombinacemi, nebo pro 
různé pokusy se songem. Jestliže hrajete s Drum 
Track a chcete rychle zachytit vaši inspiraci nebo 
nápad, můžete pomocí Auto Song Setup okamžitě 
začít nahrávat v režimu Sequencer. 
Jsou stovky přednastavených Drum Track šablon, 
které pokrývají širokou škálu hudebních stylů a ještě 
ke všemu můžete vytvářet vaše vlastní (což si 
vysvětlíme později v této kapitole). 

 

Obsah šablony bicí stopy (Drum Track Pattern): 
 

Banka Obsah 
Preset P000…718 Tovární šablony Drum Track 

User U000…999 Uživatelské šablony Drum Track 

 

Jsou zde volby pro to, jak šablonu bicí stopy spustit, 
např. zda ihned po stisku tlačítka DRUM TRACK, nebo 
vyčkat, než začnete hrát na klávesy. Pokud spouštíte 
pattern z kláves, máte možnost jej spustit s využitím 
zadaného rozsahu not nebo dynamiky. 
Můžete také propojit Drum Track s KARMA, takže 
budou hrát v synchronizaci a začnou a skončí 
společně. 
V režimu Program má Drum Track vlastní kanál mixu 
(včetně EQ) a oddělené směrování efektů, což 
poskytuje nezávislé ovládání zvuku. U kombinací a 
songů, bicí stopa hraje normálně timbrály a stopy, se 
všemi normálními kontrolery zvoleného programu, EQ, 
směrováním efektů, apod. 
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Použití bicích stop 
 

 

Hraní s bicí stopou 
 

 

Použití bicí stopy v režimu Program 
 

V režimu Program bicí stopa funguje vedle hlavního 
programu, podobně jako druhá MIDI stopa v režimu 
Sequencer. 
Nyní vysvětlíme, jak provést nejdůležitější nastavení. 
Blíže viz “1-3: Drum Track” na str. 42 Parameter Guide. 

 
Za/ vypnutí bicí stopy 

 

1. Stiskněte přepínač DRUM TRACK. 

LEDka přepínače bude buď stále svítit, nebo blikat, 
záleží na nastavení Trigger Mode Programu. 
Jestliže LEDka stále svítí: to znamená, že je Trigger 
Mode nastaveno na Start Immediately. Šablona Drum 
Track se spustí podle nastavení Sync (více informací 

najdete v “Ovládání začátku a konce stopy bicích 
(Drum Track)” na str. 253. Pokud jej vypnete, šablona 
se zastaví. 
Jestliže LEDka bliká: to znamená, že je Trigger Mode 
nastaveno na Wait KBD Trig. Šablona Drum Track se 

spustí, jakmile zahrajete na klávesy, nebo když je 
přijata zpráva MIDI note-on. Jestliže svítí LEDka 
přepínače LINKED a KARMA ON/OFF, pak hra 
KARMA začne a skončí společně s Drum Track. 
Pozn.: Jestliže je zvolená šablona buď P000:Off, nebo 

je prázdná (což se může stát u uživatelských (User) 
šablon), pak se přepínač DRUM TRACK nezapne. 

 
Nastavení tempa 

 

1. Pomocí knobu TEMPO nebo tlačítka TAP TEMPO 
nastavte tempo. 

Toto nastavuje systémové tempo, jak je 
zobrazeno hodnotou čtvrťové noty v pravé 
horní části displeje. LEDka tlačítka TAP 
TEMPO vždy ukazuje tempo, bliká v 
intervalech čtvrťových not. 
Můžete také editovat tempo přímo z 
displeje pomocí standardního ovládání 
zadání dat, včetně numerické klávesnice.  
 
Zkrátka zvolte na displeji čtvrťovou notu a zadejte 

hodnotu. Tempo se může měnit v rozmezí 40.00–

300.00 bpm a je ukládáno při zápisu Programu. 
 

Externí hodiny 
Jestliže je parametr MIDI Clock (na stránce Global 

MIDI Basic) nastaven na External MIDI nebo External 
USB, nebo na Auto MIDI nebo Auto USB, jestliže jsou 
MIDI Clock zprávy přijímány, hodnota tempa se 
zobrazí jako čtvrťová nota, a KRONOS bude v 
synchronizaci s příchozími hodinami. Když 
synchronizujete s externími hodinami, knob TEMPO a 
tlačítko TAP TEMPO nebudou mít žádný efekt. 

Volba šablony & zvuku Drum Track 
 

1. Stiskněte záložku Basic/Vector a pak záložku 
Drum Track. 

Objeví se obrazovka Drum Track. 
 

Pattern Bank/No.  Drum Track Program 

 
 

2. Sledujte sekci Drum Pattern, nahoře vlevo na 
displeji. 

Parametr Pattern má dvě menu. První vlevo volí mezi 
bankami Preset a User; druhá vpravo volí pattern v 
bance. 
3. Ve výsuvném menu nalevo zvolte Preset banku. 
4. Ve výsuvném menu napravo zvolte šablonu 

P001: Pop & Ballad [All]. 

Dále se podívejte na sekci Drum Program na této 
stránce (napravo od sekce Drum Pattern). Tato oblast 
obsahuje několik parametrů pro nastavení základního 
zvuku bicí stopy. 
5. Stiskněte výsuvné menu Program. 

Objeví se dialog Category/Program Select. 
Standardně je kategorie Drum již zvolena. 
6. Zvolte bicí program, který bude znít na bicí 

stopě. 

Můžete zvolit jakýkoliv zvuk, dokonce mimo kategorii 
bicích (Drum) - ale obecně vzato, šablony budou dávat 
smysl pouze při přehrávání Programu bicích. 
7. Pomocí Volume nastavte hlasitost Programu 

stopy bicích (Drum Track). 
8. Pomocí Detune nastavíte celkovou výšku 

Programu bicích v procentech. 

Jeden cent je setina půltónu. 
Můžete nastavit výšku jednotlivých samplů bicích 
editací Drum Kits v režimu Global. 
 

Shift 
Shift vám umožní transponovat šablonu Drum Track v 

krocích po půltónech, což způsobí, že budou hrát 
různé nástroje sady bicích. To, obecně vzato, přinese 
nečekané výsledky, které mohou být někdy zajímavé - 
experimentujte a uvidíte! 
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Hraní s Drum Track Použití Drum Track v režimu Program 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Propojení s KARMA 
 

KARMA a bicí stopu můžete svázat, takže se budou 
spouštět a končit společně. 
1. Vstupte na stránku KARMA Trigger. 
2. V sekci Module Parameters Trigger, v Control 

Group, si všimněte boxu Link u Drum Track. 
3. Zaškrtněte Link to Drum Track. 

LEDka u KARMA LINKED na čelním panelu svítí. 
Jestliže je Link to Drum Track aktivováno, KARMA 
bude propojeno se spuštěním/zastavením Drum 
Track. 
4. Zapněte vypínač KARMA ON/OFF na ON. 

Je-li svázání KARMA aktivní, vždy vyčká na bicí stopu. 
Takže dokud není přepínač DRUM TRACK aktivní, 
KARMA se nespustí. 
5. Zapněte přepínač DRUM TRACK. 

KARMA začne hrát s bicí stopou, podle nastavení 
režimu Trigger bicí stopy. Viz “Za/vypnutí Drum Track” 
výše, pro více informací. 
Pokud vypnete přepínač DRUM TRACK, zatímco 
KARMA pracuje, KARMA se zastaví také. 
Více detailů najdete v “Použití KARMA a Drum Track 
společně” na str. 255. 

Drum Track a ovládací panel (Control 
Surface) 
 

Pomocí ovládacího panelu můžete ovládat parametry 
mixu Drum Track, včetně hlasitosti, 
přehrávání/umlčení, za/vypnutí solo, EQ a sendů 
efektů. 
1. Přehrajte šablonu Drum Track. 

Viz “Za/vypnutí Drum Track” na str. 250. 
2. Stiskněte přepínač CONTROL ASSIGN 

TIMBRE/TRACK. 
3. Na displeji stiskněte záložku Play a poté záložku 

Control Surface. 

Objeví se stránka Control Surface. 
Tato stránka zobrazuje a reflektuje nastavení 
ovládacího panelu. Je vhodné sledovat tuto stránku, 
když používáte ovládací panel, protože ukazuje názvy 
parametrů a přesné hodnoty. 
Pozn.: Ovládací panel můžete použít bez ohledu na 

stránku, která je aktuálně na displeji zobrazena. 
4. Sliderem 3 nastavíte hlasitost Drum Track. 
5. Přepínačem Play/Mute 3 za/vypínáte zvuk Drum 

Track. 

Mějte na paměti, že toho ovládá pouze zvuk Program 
Drum Track a je nezávislý na tom, zda je nebo není 
šablona Drum Track přehrávána. 
6. Tiskněte tlačítko MIXER KNOBS dokud 

se nerozsvítí LEDka CHANNEL STRIP. 

Knoby nyní řídí virtuální channel strip, vč. 
panorama, EQ a přenosu efektů. 
7. Stisknutím tlačítka MIX SELECT 3 

zvolíte Drum Track na ovládacím 
panelu (Control Surface). 

8. Pomocí knobů 2-6 nastavte EQ stopy bicích (Drum 
Track). 
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Použití bicích stop 
 

 

 
 

 

Použití bicí stopy v režimu Combination 
 

 

Za/vypnutí bicí stopy 
 

Můžete za/vypnout Drum Track a ovládat tempo, tak 
jako v režimu Program. Více informací najdete v 
“Za/vypnutí Drum Track” na str. 250 a “Nastavení 
tempa” na str. 250. 

 
 

Volba šablony a zvuku Drum Track 
 

V režimu Program má Drum Track speciální 
vyhrazený slot mixu, určený parametr volby 
Programu atd.- a šablona Drum Track bude vždy 
přehrávat určený Program. V režimu Combinations (a 
Songs), bicí stopa vysílá MIDI příkazy, takže zní až 
16 timbrů/ stop. 
Nastavení Drum Track v režimu Combination: 
1. Vstupte na stránku Combination Play. 
2. Zvolte Timbr, který chcete použít jako Drum 

Track Program. 

Můžete použít dva nebo více Timbrů najednou, 
jestliže chcete dosáhnout efektních výsledků, ale 
obecně vzato stačí pouze jeden. V našem případě 
použijeme Timbre 10. 
3. Otevřete výsuvné menu Category (kategorie) 

daného Timbru a zvolte Program bicích. 

I-F078 Standard Kit je dobrá první volba. 
4. Vstupte na stránku Timbre Parameters MIDI. 
5. Nastavte Timbre 10 (Program bicích) na MIDI 

channel 10. 
Pozn.: Jestliže další timbr používá ten samý MIDI 
kanál, šablona bicích bude daný timbr přehrávat také. 
Můžete použít jakýkoliv MIDI kanál, ale nejlepší je 
použít jiný, než globální MIDI kanál (Global MIDI 
channel). Jinak bude šablona Drum Track přehrávat 
všechny zvuky, které jsou přiřazené ke klávesám, 
což může přinést nepředvídatelné výsledky. 
6. Přejděte na stránku EQ/Vector/Control a zvolte 

záložku Drum Track. 
V sekci MIDI Channel nastavte Output to 10 (aby 

odpovídal kanálu Timbru, který byl nastaven v kroku 
5). 
7. V levé horní části stránky zvolte šablonu bicích 

- Drum Pattern. 

Blíže viz “Volba šablony a zvuku Drum Track” na str. 
252. 
Pozn.: Jestliže zvolíte prázdnou šablonu, nebudete 
moci zapnout přepínač DRUM TRACK. 
8. Stiskem DRUM TRACK ověříte, zda zní šablona 

správně. 

Tato metoda spouštění závisí na nastavení Trigger. 
Jestliže je parametr Trigger Mode nastaven na Start 
Immediately, pak se šablona bicí stopy spustí se 
stiskem tlačítka ON/OFF. Více detailů najdete v 
“Synchronizace Drum Track” na str. 256. 
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Nastavení bicí stopy 

Nastavení bicí stopy Nastavení bicí stopyv režimu Program 

 

 
 

Nastavení bicí stopy v režimu Program 
 

 

Ovládání spuštění a zastavení bicí 
stopy 

Jestliže je Trigger Mode nastaveno na Start 

Immediately, pak se stav přepínače uloží vždy jako 
Off, bez ohledu na to, zda je při zápisu přepínač v 
pozici on nebo off. 

 

Máte několik možností ovládání, jak a kdy se Drum 
Track spustí a zastaví. 
1. Přejděte na stránku Basic/Vector a zvolte 

záložku Drum Track. 
2. V sekci Trigger nastavte Mode na ovládání 

způsobu spuštění a zastavení šablony. 
Start Immediately: Když spustíte Drum Track 

stisknutím přepínače DRUM TRACK, LEDka se 
rozsvítí a šablona Drum Track se spustí podle 
nastavení Sync. Při vypnutí přepínače se zastaví. 
Wait KBD Trig: Když jej zapnete stisknutím přepínače 

DRUM TRACK, LEDka bude blikat a šablon Drum 
Track počká na spuštění. Když zahrajete na klávesy 
nebo přijmete MIDI note-on zprávu, šablona Drum 
Track se spustí podle nastavení Sync. 
3. Zadejte nastavení Sync. 
Off: Šablona Drum Track nebude synchronizována k 

aktuálně běžícímu KARMA, ale spustí se okamžitě. 
On: Šablona bicí stopy se bude synchronizovat k 

aktuálně běžícímu KARMA signálu. 
Více informací najdete ve “Spouštěcí parametr Sync” 
na str. 256. 
4. Je-li Trigger Mode nastaveno na Wait KBD Trig, 

zadejte nastavení Latch. 

Latch ovládá, zda bude šablona Drum Track 

pokračovat v přehrávání dokonce i poté, co dáte ruce 
pryč z klaviatury. 
Off: Jestliže je přepínač DRUM TRACK zapnutý, 

LEDka bude blikat a šablona se spustí, jakmile 
zahrajete na klávesy. Když přestanete hrát, Drum 
Track se zastaví také. 
On: Jestliže je přepínač DRUM TRACK zapnutý 

(LEDka bude blikat), šablona se spustí, jakmile 
zahrajete na klávesy. Šablona bude pokračovat, i když 
uvolníte klávesy (note-off). Šablona se zastaví, jakmile 
vypnete přepínač DRUM TRACK (LEDka zhasne). 
Použijte přepínač KARMA Latch: On/off stav 

přepínače KARMA LATCH bude odpovídat výše 
uvedeným On a Off režimům operace. To budete chtít 
pravděpodobně využít ve spojení s operací Latch v 
KARMA. 
5. Je-li Trigger Mode nastaveno na Wait KBD Trig, 

zadejte zónu kláves (Keyboard Zone) a zónu 
dynamiky (Velocity Zone). 

Tato nastavení určují rozsah kláves a dynamik, které 
spustí šablonu Drum Track, když zahrajete na klávesy 
(nebo přijmete note-on zprávu). 

 

Uložení nastavení on/off 

Jestliže je Trigger Mode nastaveno na Wait KBD 

Trig, pak se stav on/off přepínače DRUM TRACK uloží 
spolu s ukládáním Programu. 

Nastavení EQ pro Program bicí stopy 
 

Drum Track Program má svůj vlastní třípásmový EQ, 
tak jako oscilátory Programu. Toto můžete ovládat na 
stránce Drum Track nebo přímo z ovládacího panelu 
(Control Surface), tak jako ekvalizéry oscilátorů. 
Jestliže zapnete Auto Load Program EQ, pak bude 

nastavení EQ uloženo do programu a automaticky 

načteno při přepnutí programů bicí stopy. Standardně 

toto ponechte povoleno. 
Dokonce i když je Auto Load Program EQ povoleno, 

stále můžete nastavit EQ ručně. 

 
 

MIDI in (vstup) a out (výstup) 
 

Drum Track může pracovat s MIDI několika různými 
způsoby. Můžete: 
• Spustit šablonu Drum Track přes MIDI in 
• Přehrát Drum Track Program přes MIDI in 
• Posílat šablonu Drum Track přes MIDI out 
 

Spuštění šablony bicí stopy přes MIDI 
Jestliže spouštíte šablonu Drum Track hraním na 
klávesy, vstup na globálním MIDI kanálu (Global MIDI 
Channel) spustí také Drum Track. 
 

• Přehrávání Programu bicí stopy přes MIDI 
Můžete přehrávat Drum Track Program přes MIDI 

odděleně od zvuku hlavního Programu. V režimu 
Program je MIDI kanál Drum Track nastaven 
parametrem Prog MIDI Ch stránky Global MIDI. 

Standard je kanál 10. 
(V režimech Combination a Sequencer toto funguje 
trochu jinak; viz “Nastavení Drum Track v režimu 
Combination” níže). 
Mějte na paměti, že Drum Track Program neposílá, ani 
nepřijímá změny Programu. 
 

Posílání šablony Drum Track přes MIDI 
V továrním nastavení není šablona Drum Track 
posílána přes MIDI out. Pokud ale chcete, je to možné 
- například to můžete využít k přehrávání externího 
MIDI zařízení nebo k nahrávání do externího 
sekvenceru. Provedete to takto: 
1. Vstupte na stránku Global MIDI. 
2. V Drum Track MIDI Setup aktivujte Prog MIDI 

Out. 
3. Nastavte Prog MIDI Ch. dle libosti. 

Šablona Drum Track bude poté posílat MIDI na 
zvolený kanál. 
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Použití bicích stop 
 

 

 
 

 

Nastavení bicí stopy v režimu Combination 
 

Na rozdíl od režimu Program nemá režim 
Combination vyhrazenou stopu pro funkci Drum 
Track. Místo toho můžete přiřadit kterýkoliv z 16 
Timbrů k Drum Track. Chcete-li tak učinit, zvolíte 
Program bicích pro požadovaný Timbr. Poté nastavte 
výstupní MIDI kanál (Output MIDI channel) Drum 

Track tak, aby odpovídal MIDI kanálu timbru. 

 
MIDI in (vstup) a out (výstup) 

 

V režimu Combination funguje MIDI s Drum Track 
jinak, než v režimu Program. Stále můžete: 
• Spustit šablonu Drum Track přes MIDI in 
• Přehrát Drum Track Program přes MIDI in 
• Posílat šablonu Drum Track přes MIDI out 

 

Spuštění šablony Drum Track přes MIDI 
Jestliže spouštíte šablonu Drum Track hraním na 
klávesy, vstup na globálním MIDI kanálu (Global MIDI 
Channel) spustí také Drum Track. 
 

• Přehrávání Drum Track Programu přes MIDI 
Jelikož Program(y) bicích používá standardní Timbry 
Kombinace, můžete přehrávat Program bicích tak, jako 
přehráváte jakýkoliv jiný Timbr. 
 

Posílání šablony Drum Track přes MIDI 
Drum Track bude vysílat na MIDI kanál, který je určen 
nastavením Drum Pattern Output každé Kombinace. 
Nastavení tohoto parametru musí odpovídat MIDI 
kanálu timbru, který jste zvolili pro Program bicích. 

Jestliže je stav (Status) timbru EXT nebo EX2, pak 

bude šablona Drum Track vysílána přes MIDI out. 

 
 

Nastavení bicí stopy v režimu Sequencer 
 

Drum Track funguje v režimu Sequencer prakticky 
stejně, jako v režimu Combination. 
Nicméně, pokud kombinace spouští pattern bicí stopy 
na globálním MIDI kanálu, song spouští pattern bicí 
stopy na MIDI kanálu, zadaném vstupem Input bicí 
stopy. Běžné nastavení je zde Tch. S tímto 
nastavením bude MIDI kanál stopy, zvolené v Track 
Select automaticky využíván jako spouštěcí kanál. 
Blíže viz “Volba šablony a zvuku Drum Track” na str. 
250. 

 

 
 

V režimu Sequencer můžete použít Drum Track, 
zatímco nahráváte šablonu stopy nebo songu v 
reálném čase. 
Data Note-on/off vysílaná prostřednictvím patternu bicí 
stopy lze nahrát jako události na stopu nebo do 
patternu. 

 Můžete použít data tónů z interního sekvenceru jako 
spouštěč šablon Drum Track. 

Jestliže přehráváte Program nebo Kombinaci spolu s 
Drum Track a dostanete nápad na song, můžete použít 
Auto Song Setup a okamžitě začít nahrávat. Pro více 
informací viz “Auto Song Setup” na str. 88. 

MIDI in (vstup) a out (výstup) Drum Track 
 

V režimu Sequencer vysílá a přijímá bicí stopa na 
následujících MIDI kanálech. 
Receive: Drum Track bude vysílat na MIDI kanál, který je 

určen nastavením Drum Pattern Input každého songu. 
Normálně toto nastavíte na Tch a použijete klávesy 
KRONOS k ovládání spouštění. 
Transmit: Bicí stopa bude vysílat na MIDI kanálu, který je 

určen nastavením Drum Pattern Output u každého songu. 
Musí odpovídat MIDI kanálu MIDI stopy, které jste přiřadili 
Program bicích. Je-li Status stopy BTH, EXT nebo EX2, 
pak budou vysílána data not atd. patternu bicí stopy. 
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Nastavení Drum Track Použití KARMA a bicí stopy dohromady 
 

 

 
 

 

Spolupráce KARMA a bicí stopy 
 

Pokud využíváte funkce Drum Track a KARMA 
současně, můžete propojit operace start/stop obou a 
určit, zda bude šablona bicí stopy fungovat i pro 
každou KARMA scénu. 

 
Nastavení v režimu Program 

 

Propojení KARMA se spuštěním/zastavením 
(start/stop operace) Drum Track 
Zde najdete, jak spustit/zastavit hraní KARMA spolu 
se šablonou bicí stopy: 
1. Přejděte na stránku Program P7: Parametry 

KARMA Module Parameters– stránka Trigger. 
2. Zapněte Link to Drum Track. 

LEDka u KARMA LINKED na čelním panelu svítí. 
Jestliže je Link to Drum Track aktivováno (zvoleno), 

KARMA bude propojeno se spuštěním/zastavením 
Drum Track. 
3. Zapněte vypínač KARMA ON/OFF na ON. 

Dokonce i když hrajete na klávesy (nebo přijímáte 
note-on zprávu), KARMA se nespustí. 
4. Pokud zapnete přepínač DRUM TRACK, Drum 

Track se spustí na zadaném časování. 
Jestliže je Trigger Mode nastaveno na Start 

Immediately, KARMA se spustí a začne fungovat ve 
chvíli, kdy zapnete přepínač DRUM TRACK (jestliže 
hrajete na klávesy nebo je-li přepínač KARMA LATCH 
zapnutý). 

Jestliže je Trigger Mode nastaveno na Wait KBD 

Trig, operace začne, když zahrajete na klávesy (nebo 
když je přijata zpráva note-on). 
Pokud vypnete přepínač DRUM TRACK, zatímco 
KARMA pracuje, KARMA se zastaví také. 

 

Za/vypnutí Drum Track pro každou KARMA 
scénu 
U každé KARMA scény můžete ovládat, zda bude 
nebo nebude Drum Track hrát. Provedete to takto: 
1. Přejděte na stránku Prog P7: KARMA– GE Real-

Time Parameters/Scenes. 
2. Zvolte záložku Scenes na levé straně stránky. 

Objeví se stránka Scenes. 
3. U Drum Track Run zrušte označení v boxu každé 

scény, u které nechcete, aby zněla bicí stopa. 

Například tento můžete aktivovat pro scénu 1 a 
deaktivovat pro scénu 2. 
4. Zapněte přepínač KARMA ON/OFF stiskem. 

Na ovládacím panelu zvolte scénu 1. 
5. Stiskněte přepínač DRUM TRACK. 

Jestliže je Trigger Mode nastaveno na Wait KBD 

Trig, zahrajte na klávesy (nebo vysílejte note-on přes 
MIDI). 
Ověřte, že KARMA a šablona Drum Track hrají. 
6. Na ovládacím panelu zvolte scénu 2. 

Přestanete slyšet šablonu Drum Track. Pokud 
stisknete přepínač SCENE 1, uslyšíte šablonu Drum 
Track znovu. 

Nastavení v režimech Combination a 
Sequencer 
 

Napojení hry KARMA na operace start/stop 
šablony Drum Track 
V režimu Combination a Sequencer může KARMA 
pracovat s až čtyřmi KARMA moduly najednou. 
Start/stop pro každý KARMA modul lze synchronizovat 
ke start/stop šablony Drum Track. 
Nyní vysvětlíme, jak provést nastavení v režimu 
Combination. Nastavení pro režim Sequencer jsou 
stejná jako v režimu Combination. 
1. Přejděte na stránku Combi P7: Parametry 

KARMA Module Parameters– stránka Trigger. 
2. Pod Control zapněte nastavení Link to Drum 

Track pro KARMA modul(y), který chcete 
propojit s operací start/stop šablony Drum 
Track. 

Pokud zapnete Link (propojení) pro alespoň jeden ze 
čtyř modulů, LEDka LINKED na předním panelu bude 
svítit. 
3. Pokud zapnete KARMA ON/OFF a zahrajete na 

klávesy (nebo přijmete note-on), pak KARMA 
moduly jejichž Link to Drum Track je vypnuto, 
se spustí a začnou hrát. KARMA moduly, jejichž 
Link to Drum Track je zapnuto, se nespustí. 

4. Pokud zapnete přepínač DRUM TRACK, pak 
KARMA moduly, jejichž Link to Drum Track je 
zapnuto, se spustí podle Drum Track. 

Jestliže je Trigger Mode nastaveno na Start 

Immediately, KARMA se spustí ve chvíli, kdy zapnete 
přepínač DRUM TRACK a začne pracovat (jestliže je 
KARMA LATCH zapnuto). 

Jestliže je Trigger Mode nastaveno na Wait KBD 

Trig, operace začne, když zahrajete na klávesy (nebo 
když je přijata zpráva note-on). 
Pokud vypnete přepínač DRUM TRACK, zatímco 
KARMA pracuje, KARMA se zastaví také, je-li KARMA 

LATCH vypnuto. 

5. Proveďte nastavení, jehož rytmus odpovídá 
(je synchronní) aktivním KARMA modulům. 

V sekci Trigger stránky Drum Track zapněte Sync. 
6. Proveďte nastavení tak, aby KARMA moduly 

byly synchronizovány k aktuálně běžící šabloně 
Drum Track. 

Na stránce P7: KARMA Module Parameters-Trigger, 

zapněte Quantize Trig. 
 

Určení, zda bude Drum Track hrát pro každou 
KARMA scénu 
Právě tak, jako v režimu Program, můžete určit, zda 
bude Drum Track fungovat pro každou KARMA scénu i 
v režimu Combination a Sequencer. Tato nastavení se 
provádí na příslušné stránce P7: KARMA GE Real-
Time Parameters/Scenes, parametry Drum Track 

Run. Více informací najdete v “Za/vypnutí Drum Track 

pro každou KARMA scénu” na str. 255. 
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Použití bicích stop 
 

 

 

 

Synchronizace bicí stopy 
 

Parametr Trigger “Sync” 
 

Časování spuštění bicí stopy závisí na nastavení 
parametru “Trigger Sync”. 
On (označeno): Spouštění časování bude 

kvantizováno k nejbližší době vzhledem 
k základnímu tempu. 
Off (neoznačeno): Jestliže je Trigger Mode 

nastaveno na Start Immediately, spuštění proběhne 
ve chvíli, kdy stisknete spínač DRUM TRACK. Pokud 
zde nastavíte Wait KBD Trig, spuštění proběhne 
ve chvíli, kdy zahrajete na klávesy. 

 

Synchronizace bicí stopy s KARMA, 
sekvencerem, a RPPR performancí 
Jestliže chcete, aby šablona Drum Track hrála v 
synchronizaci s aktuálně běžící funkcí KARMA, s 
aktuálně hrajícím songem nebo s RPPR performancí, 
zapněte Trigger Sync. 
Trigger Sync Off: Je-li nastavení Trigger Mode na 

Start Immediately, šablona bicí stopy se spustí ve 
chvíli, kdy stisknete tlačítko DRUM TRACK. Pokud zde 
nastavíte Wait KBD Trig, spuštění šablony Drum Track 
proběhne ve chvíli, kdy zahrajete na klávesy. Nebude 
synchronizována k aktuálně běžící KARMA funkci, 
nebo k aktuálně přehrávanému songu, šabloně nebo 
RPPR. 
Trigger Sync On: Spuštění bude synchronizováno k 

aktuálně přehrávanému songu, šabloně nebo RPPR 
performanci v jednotkách taktů. Spouštění bude 
synchronizováno k aktuálně aktivní funkci KARMA (v 
režimu Sequencer, je-li zastavený song či šablona) 
v jednotkách dob. 
Pozn.: Jestliže chcete synchronizovat KARMA k 
aktuálně běžící bicí stopě, aktivujte parametr 
Quantize Trigger (na stránce Prog P7: KARMA– 

Trigger, Combi/Seq P7: KARMA Module Parameters-
Trigger). 
Pozn.: Jestliže chcete synchronizovat hru RPPR 

šablony k aktuálně běžícímu Drum Track, nastavte 
parametr Sync na Beat (doba) nebo Measure (takt). 

 
Synchronizace se Songy 

 

• Když stisknete SEQUENCER START/ STOP, Drum 
Track se zastaví, stejně jako sekvencer. 

• Chcete-li Drum Track spustit současně se začátkem 

nahrávání, stiskněte DRUM TRACK během 
odpočítání před nahráváním (je-li Trigger Mode na 
Start Immediately) nebo zahrajte na klávesy (je-li 
Trigger Mode na Wait KBD Trig). Rytmická stopa 
nebude spuštěna ihned, ale bude spuštěna 
synchronně k sekvenceru, jakmile se spustí 
nahrávání. 

 
Slave operace 

 

Zapojte MIDI IN KRONOS do MIDI OUT externího 
MIDI zařízení, nebo zapojte USB B konektor na 
KRONOS do USB portu v počítači. Poté nastavte 
KRONOS, jak je popsáno v “Synchronizace MIDI 
hodin” na str. 170. 

 
 

 
Synchronizace s MIDI realtime příkazy 
V režimu Sequencer budou zprávy Song Start, Continue 
a Stop, které KRONOS přijme, ovládat přehrávání a 
nahrávání songu, jako když použijete přepínač 
START/STOP na předním panelu. KARMA bude také 
ovládán stejným způsobem, jako když použijete 
přepínač START/STOP na předním panelu. (Viz 
“Synchronizace se Songy”, výše). 

 
 

Master operace 
 

Zapojte MIDI IN KRONOS do MIDI OUT externího MIDI 
zařízení, nebo zapojte USB B konektor na KRONOS do 
USB portu v počítači. 
Nastavte Global MIDI Clock na Internal. Připojené 
externí MIDI zařízení bude synchronizováno k MIDI 
realtime hodinám a časovým realtime zprávám, které 
přijme. 
Pozn.: Také můžete použít MIDI Clock=Auto MIDI nebo 

Auto USB, pokud zprávy hodin nejsou přijímány. Blíže 
viz “Synchronizace MIDI hodin” na str. 170. 
 

Synchronizace k MIDI hodinám 
Připojené externí MIDI zařízení bude synchronizováno 
k MIDI hodinám KRONOS. 

 

 
 
 
 

256 



 
 

 
 

 

Vytváření šablon bicí stopy 

Vytváření šablon bicí stopy Příprava user šablony 

 

Chcete-li vytvořit Drum Track šablonu, použijte stránku 
P10 režimu Sequencer: Pattern/RPPR– Pattern Edit, 
kde převedete uživatelskou šablonu na uživatelskou 
Drum Track šablonu. Jakmile převedete pattern tímto 
způsobem, jste schopni využít ji pro bicí stopu v 
každém režimu. 

 

Tyto převedené patterny bicí stopy zůstávají v interní 
paměti dokonce i poté, co vypnete přístroj. To 
znamená, že je můžete zpracovávat současně 
s Programy a Kombinacemi. 

 

 

Příprava uživatelské šablony 
 

Nejprve musíte připravit uživatelskou šablonu, kterou 
chcete převést na Drum Track šablonu. 
Chcete-li vytvořit uživatelskou šablonu, můžete nahrát 
šablonu v reálném čase na stránce Sequencer 
Pattern/RPPR– Pattern Edit nebo ji nahrát krokově. 

 

 
Případně, data hry ze stopy lze importovat do šablony, 
což znamená, že vytvořená data na stopě nebo SMF 
data, načtená v režimu Media lze využít jako 
uživatelskou šablonu. Chcete-li toto provést, spusťte 
příkaz Get From Track z menu na stránce Sequencer 

Pattern/RPPR– Pattern Edit. 

 
 

Konverze šablony Sekvenceru na šablonu bicí stopy 
 

1. Stiskem přepínače SEQ na panelu vstoupíte do 
režimu Sequencer. 

2. Přejděte na stránku Sequencer Pattern/RPPR– 
Pattern Edit. 

3. Vyberte uživatelskou šablonu, kterou chcete 
převést na Drum Track šablonu. 

Nastavte Pattern na User a pomocí Pattern 
Select zvolte požadovaný pattern. 
4. Vyberte příkaz Convert to Drum Trk Pattern 

z nabídky a otevře se dialogový box. 

 
 

5. Pomocí pole “Drum Track Pattern Select” 
zadejte číslo uživatelské Drum Track šablony, 
obsahující konvertovaná data. Pokud spustíte 
příkaz, data budou přepsána na toto číslo. 

6. Pokud zvolíte možnost “All Patterns available in 
Song ***”, všechny patterny v songu, obsahující 
notová data budou konvertována, počínaje 
číslem, zadaným v kroku 4. 

7. Pokud spustíte tento příkaz se zvoleným “Note 
Only”, konvertují se pouze události Note. 

8. Stiskem tlačítka OK šablonu konvertujete. 
Popř. stiskem tlačítka Cancel nebo EXIT 
ukončíte proces bez provedení změn. 

9. Dle popisu ve “Použití Drum Track v režimu 
Program” na str. 250, nastavte Drum Track 
“Pattern Bank” na User a dále “Pattern No.” na 
uživatelskou (user) Drum Track šablonu, kterou 
jste konvertovali. Poté přehrajte Drum Track 
šablonu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Paměť sekvenceru 
(uloženo na disk) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interní paměť 
(uloženo v RAM) 
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Problémy a potíže 
 

 

Zdroj napájení 
 
 

Nástroj se nezapíná 
 

Je zapojena napěťová šňůra do zásuvky 220V? Více 
informací, viz “Zapojení” na str. 21. 
Je spínač POWER zapnutý? 
• Na zadním panelu zapněte spínač POWER. Viz 

"Za/vypínání" na str. 20. 

 
Přístroj se automaticky vypíná 

 

Je funkce Auto power-off je aktivní? Více informací viz 
“Auto Power-Off” na str. 20. 

Jestliže není KRONOS správně chlazen, vnitřní teplota 
bude stoupat. Zdroj napájení se může automaticky 
vypnout, aby předešel poškození přístroje vysokými 
teplotami. 

 
 

Spuštění se nedokončí 
 

V některých případech spuštění KRONOS neproběhne 
správně, pokud máte připojena určitá úložná USB 
zařízení. V tomto případě odpojte USB zařízení od 
KRONOS, počkejte zhruba 10 vteřin a poté přístroj 
znovu zapněte. Také se vám může podařit vyřešit 
tento problém formátováním USB zařízení na 
KRONOS (viz “Formátování médií” na str. 198). 

 

 

LCD monitor 
 

 

Na obrazovce nic není nebo zobrazuje 
nesprávně 

 

Nástroj je zapnutý, ale na LCD obrazovce se 
nic nezobrazuje. KRONOS pracuje normálně, 
když hraji na klávesy nebo provedu nějaké 
jiné operace. 
Je správně nastaven jas podsvícení LCD obrazovky? 
1. Stiskněte tlačítko GLOBAL. 
2. Zkontrolujte, zda svítí LEDka GLOBAL. 

Jestliže nesvítí: 
2a. Pokud bliká LEDka tlačítka Sequencer 

START/STOP, stiskem LEDku vypněte. 
2b. Podobně, pokud svítí LEDka tlačítka Sampling 

START/STOP, stiskem LEDku vypněte. 
2c. Několikerým stiskem tlačítka EXIT zrušíte 

každou další proceduru. 
2d. Nakonec stiskněte znovu tlačítko GLOBAL. 

Jakmile se LEDka tlačítka GLOBAL rozsvítí: 
3. Stiskněte 2x tlačítko EXIT. 
4. Podržte ENTER a stiskněte numerickou klávesu 

6. 

Objeví se dialog LCD Setup. 
5. Sliderem VALUE nebo kolečkem VALUE zvyšte 

jas na odpovídající úroveň. 

Můžete také stiskem tlačítka RESET CONTROLS 
resetovat n standardní hodnotu 63. 
6. Stiskem tlačítka OK potvrdíte změnu. 

 

Nástroj je zapnutý, ale LCD obrazovka 
nefunguje normálně, nebo se objeví chybová 
hláška. 

 
 

 
Když hraji na klávesy, není slyšet žádný zvuk 
a KRONOS nefunguje normálně. 
Je možné, že je poškozený systém. Pomocí 
přiložených disků (Accessory Disks) vraťte KRONOS 
na jeho tovární stav. 

 
 

Zobrazení stránky HD-1 Program P0: 
Play 
 

HD-1 stránka Program P0: Play může zobrazit buď 
fotografie, nebo jiné obrázky představující zvuk, nebo 
grafiku Overview/Jump, což ukazuje nastavení různých 
důležitých parametrů (jako například EG, LFO atd.). 
Volba toho, co chcete zobrazit, se provádí kombinací 
parametru Play Page MS/WS/DKit Display na 

stránce Program P1:Program Basic (jeden pro každý 
Oscilátor) a příkazu Show MS/WS/DKit Graphics z 

menu na stránce Program P0:Play. Ty můžete nastavit 
dle libosti. 
Více informací viz stránka “1-1h: Play Page 
MS/WS/DKit Display” na str. 41 Parameter Guide a 
“Show MS/WS/DKit Graphics” na str. 149 Parameter 
Guide. 

 
 

Problémy s použitím dotykové 
obrazovky 
 

Nelze správně pracovat s LCD obrazovkou 
Na záložce Basic Setup, stránky Global P0, příkazem 
menu Touch Panel Calibration nastavte odezvu 
dotykové obrazovky. 
Pozn.: Jestliže není možné zvolit příkazy z menu 

stránky, proveďte následující: 
1. Stiskněte přepínač GLOBAL. 
2. Stiskněte 2x tlačítko EXIT. 
3. Podržte ENTER a stiskněte 3 na numerické 

klávesnici. 
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Objeví se stránka Touch Panel Calibration. 
Postupujte dle pokynů na obrazovce a znovu 
zkalibrujte dotykový panel. 

 

Nelze přepínat režimy nebo stránky 
Pokud KRONOS provádí některé z následujících 
operací, nemusí být možné měnit režimy nebo 
přepínat stránky: 
• Nahrávání či přehrávání songu nebo šablony 
• Samplování (jestliže tlačítko Sampling REC svítí) 
• Přehrávání CD na připojené USB CD mechanice 
• Přehrávání WAVE souboru 
• Dialog menu nebo volby je na LCD displeji 

 

V režimech Combination nebo Sequencer 
nelze editovat hodnotu parametrů Timbre/ 
Track, jako například MIDI kanál či stav 
(Status) 
Některé parametry nelze editovat, pokud hrají tóny, 
buď lokálně, nebo přes MIDI. Jestliže držíte damper 
pedál, nebo není správně zkalibrován, mohou zůstat 
viset tóny i když nejsou slyšet. 

• Používáte damper pedál s polaritou, která nesedí 

s nastavením Damper Polarity (Global P2: 

Controllers/Scales)? Blíže viz “Damper Polarity” na 
str. 781 Parameter Guide. 

• V určitých případech tento problém můžete vyřešit 

spuštěním příkazu Half Damper Calibration 

nabídky (Global P0: Basic Setup). Blíže viz “Half 
Damper Calibration” na str. 806 Parameter Guide. 

 

Není slyšet pípnutí, když se dotknu LCD 
obrazovky 
Označte box Beep Enable (Global P0: Basic Setup). 
Více informací najdete v “Pípnutí při stisknutí LCD 
obrazovky” na str. 169. 

 
 

Audio vstupy a výstupy 
 
 

Žádný zvuk 
 

Jsou zapojení do zesilovače, mixu nebo sluchátek 
správně? Více informací, viz “Zapojení” na str. 21. 
Je připojený zesilovač nebo mix zapnutý a je jeho 
hlasitost zvýšená? 
Je Local Control zapnutý? 
• Na stránce Global P1: MIDI, zkontrolujte značku u 

Local Control On. 
Je knob MAIN VOLUME nastaven na nenulovou 
hodnotu? Viz “Knob MAIN VOLUME” na str. 1. 
Není stažený slider MASTER? (Viz “Master Volume” 
na str. 24 Parameter Guide) 
Není MASTER VOLUME přiřazeno k pedálu 
ASSIGNABLE PEDAL a není tento pedál v pozici 
minima? 
Není hlasitost ovládána vektorovým joystickem? 
• Zkuste pohnout vektorovým joystickem při hře. 
Jestliže z jacků AUDIO OUTPUT 
(INDIVIDUAL) 1–4 nejde žádný zvuk, ujistěte se, že je 
Bus Select nebo Bus Sel. (Bus Select), následující 

insert efekt, nastaveno na 1–4, nebo 1/2–3/4. 
Objevila se zpráva “Samples Not Loaded”? Pokud ano, 
jsou požadovaná data samplů načtena? 
Jestliže nezní určitý timbre v režimu Combination, je 
jeho tlačítko Play/Mute nastaveno na Play? Nebo 
nejsou všechna nastavení Solo vypnutá? (Jestliže 
tlačítko Solo bliká, znamená to, že nejméně jeden timbr 
je v sólo stavu). 
Jestliže nezní určitá stopa v režimu Sequencer, je její 
tlačítko Play/Mute nastaveno na Play? Nebo nejsou 
všechna nastavení Solo vypnutá? (Jestliže tlačítko 
Solo bliká, znamená to, že nejméně jedna stopa je v 
sólo stavu). 
Ověřte, že je Status na INT nebo BTH. (Viz “Příprava 

na nahrávání” na str. 82). 

Jsou Key Zone a Velocity Zone nastaveny tak, aby byl 
zvuk při hraní produkován? 
Je Global System Clock nastaveno na S/P DIF? 

Pokud ano, a platný 48kHz S/P DIF zdroj není 
připojen, pak budou výstupy KRONOS beze zvuku. 
 

Není výstup zvuku z audio CD 
Musíte mít zvolenou stránku Play Audio CD v režimu 
Disk nebo Sampling. 
Je výstup audio CD nastaven správně? 
• V režimu Disk, na stránce Play Audio CD, proveďte 

odpovídající nastavení pro Bus Select (IFX/Indiv.) 
a Level. Také můžete provést v režimu Sampling 

na stránce P5: Audio CD– Ripping, provést 
příslušná nastavení pro Bus Select (IFX/Indiv.) a 
Level. 

• Je nastavení Drive Select správně? Je knob MAIN 
VOLUME nastaven na nenulovou hodnotu? 

Jestliže jste vytvořili CD pomocí KRONOS, je CD 
dokončeno? 

• CD-R/RW disk, který jste vytvořili pomocí stránky 
Make Audio CD v režimu Disk, není možné přehrát, 
dokud není finalizován, nebo-li dokončen. Použijte 
příkaz Finalize Audio CD z menu stránky. Více 

informací najdete v “Finalize Audio CD” na str. 855 
Parameter Guide. 

 
 

Audio vstupy nefungují správně 
 

Jsou příslušné zdroje zapojeny do analogových, S/P 
DIF nebo USB vstupů? 
Jestliže není v režimu Sampling slyšet žádný zvuk, 
zkontrolujte, že jsou Bus Select (IFX/Indiv.) a Level 

nastaveny na stránce Sampling P0: Recording- Audio 
Input správně. Recording- Audio Input. 
Popř. zda je zapnutý SAMPLING REC? 
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Problémy a potíže       Programy a kombinace 
 

 

 
Jestliže není v režimech Program, Combination a 
Sequencer slyšet žádný zvuk, zkontrolujte, že jsou 
Bus Select (IFX/Indiv.) a Level nastaveny na stránce 

Global P0: Basic Setup- Audio, nebo na stránkách P0 
Sampling režimů Program, Combination nebo 
Sequencer správně. 
Je na stránce 0–8: Audio Input/Sampling parametr Use 
Global Setting nastaven správně? 

 

Analogové audio vstupy 
Jestliže používáte AUDIO INPUT 1 a/nebo 2, ujistěte 
se, že jsou knoby AUDIO INPUT LEVEL na nenulové 
hodnotě. 
Jestliže používáte AUDIO INPUT 1 a/nebo 2, jsou 
přepínače MIC/LINE nastaveny správně? 

 

S/P DIF vstup 
Jestliže používáte S/P DIF IN, není vstupní signál v 
nepodporovaném formátu? 
• Ujistěte se, že je připojené digitální audio zařízení 

kompatibilní s CP-1201 nebo S/P DIF. ADAT formát 
není podporován. 

Je S/P DIF zařízení nastaveno na kompatibilní 
vzorkovací frekvenci? 
• Podporovaná je pouze vzorkovací frekvence 48 kHz. 

Jestliže používá připojené zařízení nepodporovanou 
frekvenci, můžete slyšet ruchy a šum a může se 
objevit zpráva “CLOCK ERROR!”. 

 

Šum nebo zkreslení na audio vstupech nebo v 
nahraném zvuku 
Jestliže nahráváte z audio vstupů 1 a/nebo 2, jsou 
knoby AUDIO INPUT LEVEL a nastavení Recording 
Level správná? 

• Pokud Recording Level indikuje “ADC OVERLOAD!”, 

nastavte knob LEVEL. Je-li zobrazeno “CLIP!”, 

nastavte slider Recording Level. 
Jestliže nahráváte ze vstupů S/P DIF nebo USB, jsou 
úroveň výstupního zařízení a Recording Level 

nastaveny správně? 
Je-li zobrazeno “CLIP!”, nastavte slider Recording 

Level. Jsou systémové hodiny nastaveny správně? 

• Pokud slyšíte pravidelný click, zkontrolujte, zda je 

zvolen System Clock na vstupu. 
 

Po samplování a po editacích samplu 
Jakmile zahájíte editaci samplu, nebo po nahrání 
stereo samplu, může se objevit určitý jemný šum. To 
nemá žádný vliv na audio data, která byla editována 
nebo samplována. 
 

Šum nebo oscilace s efekty 
Když používáte efekt na externích audio vstupech, 
může se objevit oscilace, záleží na typu efektu nebo 
na nastavení parametrů. Nastavte vstupní úroveň, 
výstupní úroveň a parametry efektů. Musíte být 
obzvlášť opatrní, když používáte high-gain efekt. 
Použijete-li funkci MIDI/Tempo Sync k ovládání doby 
delay efektu, může se objevit šum u zpožděného 
zvuku. Tento šum vzniká nesouvislosti zpožděného 
zvuku a nejde o závadu. 
Některé efekty, jako například 023: Stereo Analog 
Record, generují šum schválně. Rovněž může 
vzniknout oscilace díky filtru s rezonancí. Neznamená 
to závadu. 
 

V analogových výstupech je slyšet šum 
přístupu disku 
Zkontrolujte správné elektrické uzemnění pro 
KRONOS a veškerá připojená audio zařízení a 
odstraňte všechny zemní smyčky. 

 
 

Tóny zní stále 
 

Na stránce Program P1: Basic/Vector zvolte stránku 
Program Basic a ujistěte se, že je box Hold 

neoznačený. 
Možná jste použili Tone Adjust k zapnutí Hold? 
U Global P2: Controllers/Scales se ujistěte, že je 
Damper Polarity nebo Foot Switch Polarity správně 

nastaveno. 

 
 

Zvuk přichází a zase odeznívá 
 

Jestliže je možnost v režimu demo, jakýkoliv zvuk, 
který používá tuto možnost, bude přicházet a zase 
odeznívat. 

 
 

Programy a kombinace 
 

 

Program nebo Kombinace není 
přehráván správně 

 

Předem načtené programy se nepřehrávají 
správně. 
Objevila se zpráva “Samples Not Loaded”? Pokud ano, 
jsou požadovaná data samplů načtena? 
• Použijte příkaz menu Load required samples na 

stránce P0:Play. Blíže viz “Načtení požadovaných 
samplů” na str. 149 Parameter Guide. 

• Popř. v režimu Global použijte funkci Auto-Load KSC 
k načtení souboru PRELOAD.KSC. Více informací, 
viz “Automatické načtení sample dat” na str. 174. 

 
Oscilátor 2 se nezobrazuje 

 

Ujistěte se, že je parametr Oscillator Mode (stránka 

Program P1: Basic/Vector) nastaven na Double. 

EXi2 nastavení se nezobrazuje 
 

Je na stránce Basic/Vector pro EXi2 zvolen nástroj 
EXi? Blíže viz “EXi 2 Instrument Type” na str. 171 
Parameter Guide. 

 
 

Nelze aktivovat Reverse (obrácený 
chod) 
 

Jestliže je multisample nebo sample bicích načten 
prostřednictvím virtuální paměti (Virtual Memory), 
Reverse nelze aktivovat. 
• Na stránce Global P0: Sample Management, můžete 

změnit metodu načítání multisamplu nebo samplu 
bicích do RAM. 

261 



 
 

 
 

Appendix 
 

 

 

 

EXi programy v kombinaci nehrají 
správně. 

 

Má číslo Timbru šedou barvu na pozadí, namísto 
modré? A objeví se za názvem Program v Infu 
zvoleného Timbru [Inactive]? 
• Programy v kombinaci požadují více, než je 

maximum dostupných EXi fixních zdrojů. Odstraňte 
jeden nebo více EXi Programů, které používají 
fixní zdroje. 
Více informací najdete v “CX-3 & other EXi: 
Limitations on EXi fixed resources” na str. 424 
Parameter Guide. 

 
 

Kombinace se nepřehrává po načtení 
z disku správně 

 

Zkontrolovali jste v dialogovém boxu, zda ukládáte 
všechna data, která jste chtěli? 
Jsou banky/čísla programů, které jsou využity v 
kombinaci, stejné, jako když byla kombinace 
vytvářena? 

• Pokud jste přepnuli programy bank, můžete využít 

příkaz nabídky Change all bank references 

a změnit program bank pro každý timbrál 
kombinace. Blíže viz “Change all bank references” 
na str. 806 Parameter Guide. 

Nelze zapsat program 
 

Nelze zapsat HD-1 Programy do banky EXi, nebo EXi 
Programy do banky HD-1. Je-li potřeba, můžete použít 
příkaz menu Set Program Bank Type na stránce 

Global mode, a změnit typ každé banky, takže se 
přizpůsobí požadovanému typu Programu. Více viz 
“Změna typu banky Program” na str. 31. 

 
 

Samply nezní na správných klávesách 
 

Je aktivní Portamento? Pokud Portamento sklouzne 

mezi dvěma notami, mapovanými pro jiné samply, 
systém vždy zahraje vyšší sample a potom přejde na 
cílovou výšku. Jestliže Multisample obsahuje speciální 
samply, mapované v různých rozmezích klaviatury – 
smyčky nebo zvukové efekty – může docházet k 
nežádoucím výsledkům. 

• Chcete-li tomu předejít, vypněte Portamento. 

 
 

Pady nehrají akordy 
 

Je aktivní Chord Mode? Je-li aktivní Chord Mode, 
pady na obrazovce (nebo MIDI vstup ovládající pady) 
volí akordy ke spuštění z klaviatury, nikoliv přímé 
přehrávání akordů. 
• Chcete-li tomu předejít, vypněte Chord Mode pro 

Program, Combination Timbre, nebo stopy Song. 

 
 

Songy 
 

 

Song se po načtení nepřehrává 
správně 

 

Zkontrolovali jste v dialogovém boxu, zda ukládáte 
všechna data, která jste chtěli? 
Jsou Programy, které Song využívá, stejné, jako když 
byl song vytvořen? 

• Pokud jste přepnuli banky Programů, můžete využít 

příkaz Change all bank references nabídky 

stránky a změnit jím banku Programu pro každou 
stopu Songu. Blíže viz “Change all bank references” 
na str. 806 Parameter Guide. 

• Při ukládání songu je nejlepší využít Save All nebo 
Save PCG & SEQ, takže programy jsou uloženy 

společně se songem. Při natažení nezapomeňte 
načíst obojí data .PCG i .SEQ. 

Načetli jste multisamply a samply, které využívá 
program? 

 
Audio stopy se nepřehrávají 

 

Audio soubory pro Song musí být uloženy v adresáři 
na stejné úrovni, na které je .SNG soubor a tento 
adresář musí mít stejný název jako .SNG soubor s “_A” 
(jako “Audio”). Například, jestliže je .SNG soubor 
pojmenován WAMOZART.SNG, jeho audio adresář 
ponese název WAMOZART_A. Jestliže přesunete 
nebo přejmenujete .SNG soubor, ujistěte se, že jste 
přesunuli nebo přejmenovali také jeho odpovídající 
audio adresář. 

Jestliže má adresář, obsahující WAVE soubory pro 
song, který jste načetli, špatný název, ikona bude 
šedá. Možná jste přesunuli nebo přejmenovali 
adresář? 
 

Načtení Songů formátu OASYS 
KRONOS může přehrávat Songy vytvořené na Korg 
OASYS. Nicméně, je potřeba mírně změnit název 
audio adresáře. 
OASYS soubory jsou omezeny na 8 znaků a tím 
pádem je název adresáře audio dat zkrácen. 
Například, jestliže je název .SNG soubor 
WAMOZART.SNG, pak se bude audio složka OASYS 
jmenovat WAMOZA_A. 
Než načtete OASYS.SNG soubor, editujte audio 
adresář tak, aby odpovídal standardu KRONOS: stejný 
název jako .SNG soubor, následovaný “_A” (jako 
“Audio”). Ve výše uvedeném případě byste měli 
přejmenovat “WAMOZA_A” na “WAMOZART_A.” 

 
 

Přehrávání se nespustí, když 
stisknete SEQUENCER START/ STOP 
 

Není MIDI Clock (Global P1: MIDI) nastaven na 
Internal nebo Auto? 

 
 

Nelze nahrávat v režimu Sequencer 
 

Použili jste Track Select k volbě MIDI stopy nebo 

audio stopy, kterou chcete nahrávat? 
Je značka Memory Protect u Song (Global P0) 
zrušena? 
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Problémy a potíže Set Listy 
 

 

 
Není MIDI Clock (Global P1: MIDI) nastaven na 
Internal nebo Auto? 

 
EXi programy nehrají v Songu 
správně. 

 

Má číslo Stopy šedou barvu na pozadí, namísto 
modré? A objeví se za názvem Programu v Infu 
zvolené stopy [Inactive]? 
• Programy v Songu požadují více, než je maximum 

dostupných EXi fixních zdrojů. Odstraňte jeden 
nebo více EXi Programů, které používají fixní 
zdroje. 
Více informací najdete v “CX-3 & other EXi: 
Limitations on EXi fixed resources” na str. 424 
Parameter Guide. 

 
 

KARMA nenahrává správně po použití 
“Copy From Combi” 

 

Je Multi REC (Sequencer P0: Play/REC) 

označeno? 
Jsou nastavení v dialogovém boxu Copy From 
Combination správná? 

• V dialogovém boxu Copy From Combination označte 

volbu Multi REC standby, než spustíte kopírování. 

Tím se provede nastavení automaticky. 

 
Nelze nahrávat hru pomocí Tone 
Adjust 

 

Změny, které provedete pomocí Tone Adjust, jsou 
nahrány jako systémová exclusive data. Označili jste 
Global mode MIDI Filter Enable Exclusive? 

 
RPPR se nespouští 

 

Nelze nahrávat na audio stopu 
 

Zrušili jste zaškrtnutí boxu Memory Protect Internal 
HDD Save (Global P0)? 
Nastavili jste Track Select na audio stopu, kterou 

chcete nahrávat? 
Pokud chcete provádět vícestopé nahrávání (Multi 
REC zaškrtnuto), je Play/Rec/Mute nastaveno na 

REC? Jsou nastavení audio vstupů správná? 
• Blíže viz Audio vstup a výstup a Audio vstupy 

nefungují správně. 
Je dostatek místa na disku? 
• Vymažte nepotřebné WAVE soubory. 
• Uložte kopie důležitých WAVE souborů na externí 

medium a poté je vymažte z disku. 
Jsou nastavení REC Source správná? 

Objeví se zpráva “File already exists” a nelze 
nahrávat. 
• Na stránce P0: Play/REC– Preference změňte název 

WAVE souboru, který se chystáte nahrávat. 
• Vymažte soubory ve složce TEMP. 

 
 

Nelze importovat WAVE soubory do 
oblasti audio stopy 
 

V dialogovém boxu Import Region/WAVE jste zvolili 
WAVE soubor, ale nelze stisknout tlačítko OK. 
• Lze importovat pouze 44.1 kHz a 48 kHz WAVE 

soubory. 
• Přímo můžete importovat pouze WAVE soubory z 

interního disku. Chcete-li použít soubory z CD nebo z 
externích USB zařízení, musíte je nejdříve zkopírovat 
na interní disk a poté importovat zkopírovaný soubor 
do songu. 

 

Je nastavení u Sequncer P0: Play/REC RPPR 
značka? (Blíže viz “Použití RPPR (Realtime Pattern 
Play/Record)” na str. 112). 
Jsou Assign, Pattern Select a Track nastaveny 
správně? Blíže viz “Použití RPPR (Realtime Pattern 
Play/Record)” na str. 112. 
Není MIDI Clock (Global P1: MIDI) nastaven na 
Internal, Auto MIDI nebo Auto USB? Viz “MIDI Clock 
(MIDI Clock Source)” na str. 773 Parameter Guide. 

Šum v samplovaném audiu 
 

Jestliže používáte COMPARE nebo změníte typ EXi 
Instrumentu v EXi Programu, zatímco nahráváte 
sample, může to způsobit chybu ve výsledném 
samplu. 

 
 

Set Listy 
 
 

COMPARE neovlivňuje ovládací panel 
(Control Surface) 

 

Když jste v režimu Set List, tlačítko COMPARE působí 
na editace Set List, jako například zvolené zvuky pro 
každý Slot, časy zadržení, popisky, atd. 
Editace ovládacího panelu jsou v režimu Set List 
aplikovány na Program, Kombinaci nebo Song Slotu, 
ne však na samotný Set List. To znamená, že 
stisknutím COMPARE v režimu Set List takové editace 
nevrátíte. 
Chcete-li vrátit editace ovládacího panelu, které jste 
provedli v režimu Set List: 
1. Přejděte na původní režim zvuku. 

Například, jestliže Slot obsahuje Program, přejděte do 
režimu Program. 

2. Stiskněte COMPARE. 

Editace ovládacího panelu se vrátí. Poté se můžete 
vrátit do režimu Set List, chcete-li. 

263 



 
 

 
 

Appendix 
 

 

 
 

 

Samplování 
 
 

Nelze samplovat 
 

Jsou nastavení audio vstupů správná? 
• Viz “Audio vstupy nefungují správně” na str. 260. Je 
dosta paměti RAM pro samplování? 
Je v paměti volné místo? Více informací viz “0–1f: Free 
Sample Memory/Locations” na str. 686 Parameter 
Guide, a "0-9: Media Information” na str. 822 
Parameter Guide. 
• Chcete-li samplovat do RAM paměti, musíte alokovat 

dostatek místa pro samplování. 
• Jestliže samplujete na disk, zvolte jiný disk. Blíže viz 

“Select Directory/File for Sample To Disk” na str. 
151 Parameter Guide. 

• Smažte nepotřebné samply. Více informací najdete v 
“Quantize Window” na str. 727 v Parameter Guide a 
“0-4: Sample Management” na str. 766 v Parameter 
Guide. 

• Uložte důležité samply na disk, a pak je vymažte z 
paměti. 

Jestliže samplujete na interní disk, zrušili jste označení 
dialogového boxu “Internal HDD Save” v Memory 
Protect? (Global P0) 
Jestliže samplujete na externí USB paměťové zařízení, 
zvolili jste medium, na které lze zapisovat. 
Je nastavení Trigger správně? Blíže viz “Trigger” na 

str. 19 Parameter Guide. 
V režimu Sampling, je-li Resample nastaven na Auto, 

je sample pro přesamplování přiřazen klaviatuře, a 
parametr Key nastaven správně? Aplikace insert 

efektu na sample a následné resamplování výsledku 
na str. 146. 
Je nastavení Source Bus správně? 

Jestliže se často zobrazuje zpráva “buffer overrun 
error occurred”, když samplujete na disk, spusťte 
příkaz Check Medium (stránka Disk– Utility) z menu 

stránky, kterým najdete a opravíte jakékoliv chyby na 
zvoleném médiu MS-DOS formátu. Blíže viz “Check 
Medium” na str. 854 Parameter Guide. 

 
Stereo sampl nelze přehrát ve stereo 

 

Je multisampl stereo? 
• Spusťte příkaz “MS Mono To Stereo” nabídky stránky 

a konvertujte multisampl do stereo. Pro více 
informací viz “MS Mono To Stereo/MS Stereo To 
Mono (Change Multisample Type)” na str. 731 
Parameter Guide 

Je název samplu správně přiřazen? (Viz “Stereo” na 
str. 683 Parameter Guide). 

 
 

Hlasitost nahraného samplu je příliš 
slabá/vysoká 

 

Samply, resamplované na úrovni Recording Level 

cca 0.0 (dB) mají nižší hlasitost, než když byly 
resamplovány. 

• Zapnuli jste nastavení Auto +12 dB On během 

resamplování? Viz “Auto +12 dB On” na str. 138. 
• Pokud jste resamplovali s vypnutým Auto +12 dB 

On, zapněte pro tento sample +12 dB (na stránce 

Loop Edit v režimu Sampling). 

 
 

Přehrávání songu nebo CD se během 
samplování občas zastavuje 
 

Je označeno Auto Optimize RAM? 

• Pokud je zaškrtnuto, RAM se automaticky 
optimalizuje, jakmile samplování končí, což 
způsobí, že se zvuk v daném bodě zastaví. Pokud 
přehráváte song v režimu Sequencer nebo když se 
přehrává CD, také toto přehrávání se zastaví. 

 
 

AIFF soubor nelze načíst 
 

Ujistěte se, že přípona je z těchto tří znaků: .AIF. 
Některé počítačové aplikace vytvářejí soubory se 
čtyřmi znaky přípony, jako .AIFF, což KRONOS 
nerozezná. 

 
 

Časová prodleva mezi stisknutím 
přepínače SAMPLING REC a vstupu 
do režimu standby pro samplování 
 

Délka času, než vstoupíte do režimu standby pro 
samplování, závisí na stavu volného místa na disku 
(tedy, zda je volné místo souvislé nebo 
fragmentované). 
• Když samplujete na disk, stisknutí přepínače 

SAMPLING REC způsobí, že místo, určené pomocí 
Sample Time, bude na disku alokováno. 

• Nastavte Sample Time pouze trochu delší, než je 

délka, kterou skutečně samplujete, čímž se vyhnete 
určování nepřiměřeně dlouhého samplovacího 
času. 

 
 

Snap (praskání)/click (cvakání) ruchy 
v nahraném samplu 
 

Některé věci mohou způsobit, že se systém krátce 
pozastaví uprostřed nahrávání samplu, což vytvoří 
ruch v podobě praskání nebo cvakání. To se týká i 
stisknutí tlačítka COMPARE, změny typu EXi 
parametru na stránce EXi Program P4: Program Basic, 
nebo přijetí hromadného výpisu systémových 
exclusive zpráv. Těmto operacím se během 
samplování vyhýbejte. 
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KARMA 

Problémy a potíže s KARMA 

 
 

KARMA se nespouští 
 

Je přepínač KARMA ON/OFF zapnutý (svítí)? 
Pokud se KARMA modul nespouští v režimu 
Combination nebo Sequencer, je označen Run Check 
Box pro tento modul? Nebo jsou nastavení Input 
Channel a Output Channel vhodná? 

Není MIDI Clock (Global P1: MIDI) nastaven na Internal nebo 
Auto? 
Je na stránce Global P0: Basic Setup, označeno All 

KARMA Off? 

Svítí LEDka KARMA LINKED? Pokud ano, KARMA je 
spojena s Drum Track. Spusťte Drum Track a spustí 
se i KARMA. Pro více informací viz “Použití KARMA a 
Drum Track dohromady” na str. 255. 

 
 

Bicí stopa 
 
 

Drum Track se nespouští 
 

Je přepínač DRUM TRACK ON/OFF zapnutý (svítí)? 
Bliká přepínač DRUM TRACK [ON/OFF]? Trigger 
Mode je nastaveno na Wait KBD Trig. Šablona Drum 
Track se spustí, jakmile zahrajete na klávesy, nebo 
když je přijata zpráva MIDI Note-on. Viz “Za/vypnutí 
Drum Track” na str. 252. 
Obsahuje aktuální šablona Drum Track data? Jestliže 
v šabloně žádná data nejsou, Drum Track nebude hrát. 
Jestliže jste v režimu Combination, je správné 
nastavení Output Channel (výstupní kanál)? Viz 
“Použití Drum Track v režimu Combination” na str. 
252. 

Jestliže jste v režimu Sequencer, jsou správná 
nastavení Input Channel a Output Channel (vstupní a 
výstupní kanál)? Viz “Nastavení Drum Track v režimu 
Sequencer” na str. 254. 
Je parametr MIDI Clock správně nastaven? Viz 
“Synchronizace MIDI hodin” na str. 170. 
Je na stránce Global P0: Basic Setup, označeno Drum 
Track Off? Viz “Globální deaktivace KARMA a Drum 
Track” na str. 169. 
Jestliže se Drum Track zastaví, když přepnete scénu 
KARMA Master, není zaškrtnut box DT Run (Drum 
Track Run) scény KARMA Master? 

 
 

Vektor 
 
 

Nelze ovládat hlasitost 
 

Je označen box Enable Volume Control? 
Je nastavení VJS Assign režimu Combination nebo 

Sequencer správné? 
Zaškrtli jste box Enable Program Vector Volume, 

takže ovládání hlasitosti programu lze reprodukovat v 
režimu Combination nebo Sequencer? 

 
Ovládání CC nefunguje 

 

Je označen box Enable CC Control? 
Jsou správně nastavení režimů VJS X mode a VJS Y 

mode? 

V režimu Combination nebo Sequencer, jsou boxy 
Enable Combi Vector CC nebo Enable Song Vector 
CC zaškrtnuty? 
Zaškrtli jste box Enable Program Vector CC, takže 

ovládání CC programu lze reprodukovat v režimu 
Combination nebo Sequencer? 

 
 

Obálka (envelope) nefunguje tak, jak 
je nastavena 
 

Je vektorový joystick na předním panelu nastaven na 
středovou pozici? Operace obálky je odchylka o pozici 
vektorového joysticku. 
• Podržte tlačítko RESET CONTROLS a pohněte 

vektorovým joystickem, čímž jej vrátíte na střed. 

 
 

Bicí sady 
 

 

Výška samplu bicí sady se nemění 
 

Ponechali jste neoznačený box u Assign a chcete 

hrát bicí sampl na sousední klávese o půltón níže, ale 
výška se nemění. 
• Jestliže jste zvolili bicí program v režimu Program 

a pak chcete editovat bicí sadu v režimu Global, 
jděte na stránku Program P2: Edit-Pitch, OSC1 
Pitch Mod. a nastavte Pitch Slope na +1.0, než 

vstoupíte do režimu Global. 
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Wave sekvence 
 

 

 

Wave sekvence nepostupuje 
 

Je označen box Run? 

Swing nepracuje správně 
 

Je Mode u wave sekvence nastaveno na Tempo? 
Je Swing Resolution u wave sekvence nastaveno 

správně? 

 
 

Efekty 
 
 

Efekty se neaplikují 
 

Zvolili jste efekt u programu 000? 
• Zvolte efekt jiný než 000: No Effect (žádný efekt) pro 

IFX1–12, MFX 1, 2 nebo TFX 1, 2. 
Jsou označena nastavení pro Effect Global SW IFX 
1–-12 Off, MFX1&2 Off, nebo TFX1&2 Off (na 

stránce Global P0: Basic Setup)? 

Pokud jste v režimu Combination nebo Sequencer 
a master efekty se neaplikují při zvýšení Send1 nebo 
Send2 u timbru/stopy, musí se zvýšit Return 1 nebo 
Return 2 u master efektu? 
Popř., stáhli jste Send 1 nebo Send 2 pro každý 

oscilátor programu využitý u timbru/stopy? 
Pozn.: Aktuální úroveň sendu je určena vynásobením 

hodnoty sendu každého oscilátoru v programu, 
hodnotou sendu u timbrálu/stopy. 
Nasměrovali jste výstup do inzertního efektu? 

 
 

MIDI 
 

 

 

KRONOS nereaguje na příchozí MIDI 
data 

 

Jsou MIDI kabely propojeny správně? 
Jsou přijímaná MIDI data na kanálu, kde se vysílá? 

KRONOS nereaguje správně na 
příchozí MIDI data 
 

Na stránce Global P1: MIDI, jsou označena všechna 

nastavení MIDI Filter Enable Program Change, Enable 
Bank Change, Enable Control Change, Enable 
AfterTouch a Enable Exclusive? 
Podporuje KRONOS typy zpráv, které do něj posíláte? 
 

Nesprávná odezva na zprávy Program Change 
Je nastavení Bank Map správné? 

 
 

Disky, CD a USB Media 
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Interní disk a externí USB zařízení 
 

Externí MIDI zařízení nejsou rozpoznána 
Je disk zformátován? 
Je externí zařízení připojeno správně? 
Počkali jste několik vteřin, než se rozpozná nově 
připojené USB zařízení? 
 

Zpráva “Error in writing to medium” se často 
objevuje, když ukládám data 
Pomocí příkazu Check Medium z menu stránky 

(stránka Disk– Utility) detekujte a opravte chyby na 
médiu. Blíže viz “Check Medium” na str. 854 
Parameter Guide. 
 

Operace uložení (Save) nebo načtení (Load) 
nelze dokončit 
Jestliže již není místo na interním disku (parametr 
Free Space na stránce Media Info v režimu Disk 

ukáže nulové volné místo), pak operace Write (zápis), 
Save (uložení) nebo Load (načtení) nelze dokončit. 

CD-R/RW 
 

CD-R/RW disk není rozpoznán nebo nelze 
zapsat (Can’t write) 
Byl disk vystaven fyzickému otřesu nebo vibracím, 
zatímco byla data zapisována? 
Jestliže nelze uložit data jako PCG nebo SNG 
soubory, byl disk zformátovaný? 
Jestliže zapisujete audio stopy za účelem vytvoření 
audio CD, není nutné formátovat disk. 
Používáte v mechanice doporučená media? 
Jestliže zapisujete z externí USB mechaniky na CD- 
R/RW, je možné, že přenosová rychlost není 
dostatečná. 
• Zápis bude v pořádku, pokud snížíte rychlost zápisu. 
• Zápis může být úspěšný, jestliže nejprve zkopírujete 

data z externího USB disku na interní disk a poté 
spustíte operaci zápisu z interního disku. 

Používáte prázdné disky? 



 
 

Problémy a potíže Ostatní problémy 
 

 

 
• Pokud používáte CD-R, volte nová media. Pokud 

používáte CD- RW, pomocí příkazu Erase CD-RW 

(Disk– Make Audio CD) z menu stránky vymažte 
obsah media, než spustíte Save. 

 

KRONOS CD-R/RW není rozpoznáno externím 
zařízením 
CD-R/RW, zapsané nebo zkopírované v KRONOS 
pomocí paketového zápisu, nebude v počítači vidět. 
• Jestliže nainstalujete UDF verzi 1.5 kompatibilního 

UDF readeru nebo SW pro paketový zápis do 
počítače, pak budou disky vidět. 

• V případě CD-R je možné zařídit, že disk bude vidět 

spuštěním příkazu Convert to ISO9660 Format 

nabídky stránky (stránka Disk–Utility), který 
konvertuje disk na ISO9660 formát. Ovšem podle 
stavu, ve kterém byl disk uložen, i když bude 
konvertován do ISO9660 level 3 formátu, stejně 
nebude vidět. V tom případě nenainstalujte 
ISO9660 level 3 kompatibilní verzi readeru nebo 
SW pro paketový zápis do počítače, pak budou 
disky vidět. 

CD-R/RW, uložené nebo zkopírované v KRONOS 
pomocí paketového zápisu, nebude vidět v TRITON/ 
TRITON pro/TRITON proX/ TRITON- Rack/TRITON 
Le. 
• Tyto modely nepodporují UDF verzi 1.5 a proto 

nebudou takový disk vidět. 
• V případě CD-R je možné zařídit, že disk bude vidět 

spuštěním příkazu Convert to ISO9660 Format 

nabídky stránky (stránka Disk–Utility), který 
konvertuje disk na ISO9660 formát. Ovšem podle 
stavu, ve kterém byl disk uložen, i když bude 
konvertován do ISO9660 level 3 formátu, stejně 
nebude vidět. 

 

Nelze zapisovat audio stopy 
Na CD-R/RW discích nejsou možné další zápisy, 
pokud byly již finalizovány. 

 

Nelze přehrát disk v audio CD přehrávači 
Je disk finalizovaný? 

• Pokud chcete finalizovat disk po zápisu přidaných 

dat, označte box Execute finalize too při spuštění 

příkazu “Write to CD” nabídky stránky (stránka Disk– 
Make Audio CD), takže disk bude dokončen - 
finalizován. 

Blíže viz “Write to CD” na str. 855 Parameter Guide. 
• Pokud chcete pouze finalizovat disk, zvolte příkaz 

Finalize Audio CD z menu stránky (stránka Disk– 

Make Audio CD) a stiskněte tlačítko OK, čímž 
finalizujete disk. Více informací viz “Finalize Audio 
CD” na str. 855 Parameter Guide. 
Používáte CD-R media? 

• Jelikož některé CD přehrávače ještě neumí přehrát 
CD-RW media, doporučujeme používat CD-R media. 
Zkusili jste použít jiný typ media? 

• Některá CD-R/RW media nelze přehrát v CD 
přehrávači. Zato jiné typy (značky) CD-R/RW medií 
půjdou přehrát snadno. 

 
 

WAVE soubory 
 

Nelze načíst 
Je WAVE soubor ve formátu, který může KRONOS 
načítat? 
• Pouze WAVE soubory 48 kHz nebo 44.1 kHz lze 

vložit do audio stopy v Songu, nebo do Track CD 
List. 

 

Nelze spustit náslech 
Je WAVE soubor ve formátu, který může KRONOS 
načítat? 
• Pouze WAVE soubory 48 kHz nebo 44.1 kHz lze 

poslouchat stisknutím tlačítka Play v okně adresáře. 

 
 

Některá Global nastavení se ukládají 
automaticky, a nikoliv do PCG 
souborů 
 

Některá nastavení v režimu Global se ukládají 
automaticky, a nikoliv v sekci Global, do souborů PCG. 
Chcete-li duplikovat nebo obnovit tato nastavení, 
musíte tak učinit, a to ruční editací parametrů. 
To zahrnuje: 
• Parametr Auto Power-Off (pro ty modely, jež 

podporují tuto funkci) 
• Fan Control nastavení 
Stejně jako nastavení na následujících stránkách: 
• 0-3: KSC Auto-Load 
• 0-5: Network 

 
 

Jiné problémy 
 

 

Datum a čas nejsou správně 
 

Uložené soubory nebo samplované WAVE soubory 
mají nesprávné datum nebo čas. 
• Použijte příkaz na stránce menu Set Date/Time 

(Disk– Utility page) a nastavte aktuální datum a čas. 
Více viz “Nastavení data a času” na str. 209. 

Objevila se zpráva “The clock battery voltage is low. 
Please replace the battery, and set the date and time 
in Disk mode”? Pokud ano, je potřeba vyměnit záložní 
baterii kalendáře. Váš Korg Distributor pomůže najít 
servisní středisko, kde vám baterii vymění. 
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Chybové zprávy a potvrzení 
 

 

A (ADC–Are You Sure) 
 
 

ADC Overload 
 

Význam: Pokud se objeví indikace ADC OVERLOAD! 

nad ukazatelem úrovně nahrávání Recording Level, 
signál bude zkreslený z důvodů přetížení na audio 
vstupu AUDIO INPUT. Řešení problému: 

• Nastavte přepínač volby gain MIC/LINE, knob LEVEL 
nebo výstupní úroveň externího audio zdroje. 

 
 

Are you sure? 
 

Význam: Tato zpráva vyžaduje potvrzení spuštění. 

Spustíte ji stiskem tlačítka OK. Chcete-li operaci zrušit, 
stiskněte Cancel. 

 
 

B (Buffer) 
 
 

Buffer overrun error occurred 
 

Význam: Když samplujete na externí USB medium, 

zpracování nestíhá samplování. Řešení problému: 

• Spusťte příkaz Check Medium nabídky stránky Disk 

Utility. Pak zkuste provést operaci znovu. Jestliže 
není problém vyřešen, zkopírujte několik souborů z 
media na jiné medium, smažte je a pak zkuste 
operaci samplování znovu. 

Pozn.: Samplování nemusí být možné díky použitému 

mediu. Používejte pouze doporučené typy medií. 

Pozn.: Jestliže se objeví chybová hláška “Buffer 
overrun error occurred”, pak data, až do bodu, kdy se 
objevila chyba, byla samplována, ale data v místě 
chyby možná nepůjdou správně přehrát. 

 
 

Buffer underrun error occurred 
 

Význam: Při přehrávání souboru WAVE z externího 

USB media nemusí být data při přehrávání čtena 
dostatečně rychle. 
• Zkopírujte soubor, který chcete přehrát, do jiné 

složky a spusťte operaci znovu. 
Pozn.: Samplování nemusí být možné díky 

použitému mediu. Používejte doporučené typy médií 
(viz “Typy podporovaných médií u KRONOS”, na str. 
280). 

 
 

C (Can’t calibrate–Completed) 
 
 

Can’t calibrate 
• Zrušte označení u položky Internal HDD Save a 

zkuste nahrávání znovu. 
Význam: Kalibrace nebyla provedena správně.
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• Zkuste to znovu. 

 
Can’t execute Audio Track recording 
 

Význam: Pokusili jste se nahrát audio stopy, když je 
Recording Setup nastaveno na Loop All Tracks 

• Nelze provést nahrávání audio stopy s Loop All 
Tracks. Zvolte jiné nastavení nahrávání (Recording 
Setup) a poté zkuste nahrávání znovu. 

Význam: Pokusili jste se nahrát audio stopy s MIDI 
Clock nastaveným na External MIDI/USB nebo Auto 

MIDI/USB v režimu Global a externí zařízení (jako 
například počítač nebo další MIDI zařízení) se chová 
jako řídící zařízení MIDI hodin (MIDI clock master) 
• Nelze provést nahrávání audio stopy, když je externí 

zařízení řídící pro MIDI hodiny. Nastavte MIDI 
Clock na Internal, takže KRONOS bude master 

zařízení pro MIDI hodiny. 
Význam: Jestliže je parametr Internal HDD Save v 

Memory Protect v režimu Global označen, zápis na 
interní disk je zakázán. Tato chybová hláška se objeví, 
jestliže se pokusíte nahrávat na audio stopy v tomto 
stavu. 

Can’t insert event in stereo track 
 

Význam: V režimu Sequencer jste editovali audio 

událost na audio stopě, která je přiřazena jako stereo 
pár a nebylo možné vložit audio událost, protože 
párová stopa již audio událost obsahovala. 
• Vymažte nepotřebnou audio událost z párové audio 

stopy a poté požadovanou událost vložte. 

 
 

Can’t load divided PCG file 
 

Význam: Příkaz Load PCG (RAM) and Samples z 

menu stránky nelze provést na rozděleném souboru 
PCG. 

 
 

Can’t open pattern Continue? 
 

Význam: Když dokončíte nahrávání, není možné 

alokovat dostatek paměti pro otevření šablony, která 
byla vložena (Put) do stopy. (V případě automatického 
otevření). Stisknete-li tlačítko OK, data šablony budou 
smazána a nahraný nebo editovaný obsah bude 
uložen. Pokud stisknete tlačítko Cancel, dříve nahraný 
záznam bude vyřazen. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Chybové zprávy a potvrzení D (Destination-Disk) 
 

 

 
 

CLIP! 
 

Význam: Indikace “CLIP!” se objeví, jestliže úroveň 

signálu překročí 0 dB. 
• Samplovaný signál nebo signál nahrávaný na audio 

stopu je přetížený; pomocí slideru Recording Level 

upravte úroveň. 
Pozn.: Když používáte analogové audio vstupy, 

získáte nejširší možný dynamický rozsah, pokud 
nastavíte přepínač volby gain MIC/LINE a knoby 
LEVEL co nejvýše, než se objeví zpráva “ADC 
OVERLOAD!”. Navíc byste měli nastavit Level (0–2a) 
na 127 a také Recording Level co nejvýše, než se 

objeví “CLIP!”. 

 
CLOCK ERROR! 

 

Význam: Global System Clock je nastaveno na S/P 

DIF, ale hodiny na digitálním vstupu nejsou 
detekovány správně. 
• Kdykoliv používáte digitální audio zapojení, ujistěte 

se, že všechny zapojené systémy jsou nastaveny 
tak, že je pouze jeden a jediný časový zdroj master. 
Word Clock umí KRONOS také využít, na stránce 
Global, díky parametru System Clock. 

Blíže viz “System Clock” na str. 756 v manuálu 
Parameter Guide. 

• Externí zařízení musí správně vysílat digitální signál. 
• Ověřte, že nastavení vzorkovací frekvence externího 

zařízení je 48 kHz. 
• Zkontrolujte, že je kabel v pořádku. 

 
 

Completed 
 

Význam: Spuštěný příkaz byl ukončen normálně. 

 
 

Could not execute Capture Random 
Seed, because the selected Start 
Seed is assigned as an RTParam 
 

Význam: Jestliže byl parametr “Start Seed” modulu 

KARMA přiřazen jako realtime parametr hry, pak se 
taková zpráva objeví, když se pokusíte spustit příkaz 
Capture Random Seed; příkaz nelze spustit. (Stiskem 
tlačítka OK zavřete zprávu.) 
• Na stránce Perf RTP zrušte přiřazení realtime 

parametru performance pro Start Seed. 

 
 

D (Destination–Disk) 
 
 

Destination and source are identical 
 

Význam: Pro kopírování nebo slučování jste zvolili 

stejný song, stejnou stopu nebo šablonu jako zdroj i 
cíl. Řešení problému: 
• Zvolte jiný song, stopu nebo šablonu pro zdroj a cíl. 

 
 

Destination from-measure within the 
limits of source 

 

Význam: Při spuštění příkazu Move Measure pro 

všechny stopy nebo na stejné stopě jste zadali cílový 
takt v rozmezí zdroje. Řešení problému: 
• Nastavte cílový takt, který je mimo rozsah taktů 

zdroje. 

 
Destination is empty 

 

Význam: Když editujete, tak stopa nebo šablona, 

určené jako cíl, neobsahují žádná hudební data. 
Řešení problému: 
• Zvolte stopu nebo šablonu, která obsahuje hudební 
data. 

 
Destination measure is empty 

 

Význam: Takt, určený jako cílový, neobsahuje žádná 

data. 
• Zadejte cílový takt, který obsahuje data. 

 
Destination multisample already 
exists 

 

Význam: V cílovém místě (místě uložení) již existuje 

multisampl. 

• Buď smažte tento multisampl v cílovém místě pro 
uložení, nebo změňte číslo cílového multisamplu. 

 
 

Destination multisample and source 
multisample are identical 
 

Význam: Zvolili jste stejný multisampl jako zdroj i cíl. 

• Vyberte jiné multisamply jako zdroj a cíl. 

 
 

Destination sample already exists 
 

Význam: V cílovém místě (místě uložení) již existuje 

sampl. 
• Buď vymažte tento sampl v cílovém místě pro 

uložení, nebo změňte číslo cílového uložení samplu. 

 
 

Destination sample data used in 
source sample 
Can’t overwrite 
 

Význam: Jelikož data samplu v cílovém místě (pro 

uložení) jsou již využita jako zdrojový sampl, nelze je 
přepsat. 
• Zadejte jiný sampl jako cílové místo (pro uložení), 

bez použití přepsání (Overwrite). 

 
 

Destination sample is empty 
 

Význam: Sampl určený k editaci je prázdný. 
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Directory is not empty Cleanup 
directory  
Are you sure? 

 

Význam: Když mažete adresář, jsou uvnitř tohoto 

adresáře soubory nebo složky. 
• Stiskem OK vymažte všechny soubory a/nebo složky 

v této složce. 

 
Disc full 

 

Význam: Když používáte příkaz Write to CD na 

stránce Make Audio CD v režimu Disk, nezbývá na 
zapsání dat dostatek místa na CD-R/RW. 

• Zvolte k zápisu jiné medium, nebo vymažte 
nepotřebné stopy. 

 
 

Disk not formatted 
 

Význam: Snažíte se provést rychlý (high-level) 

formát media, které ještě nebylo fyzicky 
zformátováno. Řešení problému: 

• Použijte příkaz Format z menu stránky Utility v 

režimu Disk k fyzickému zformátování media 
(kompletní formát). 

 
 

E (Error–Exceeded) 
 

 

 

Error in formatting medium 
 

Význam: Vyskytla se chyba při fyzickém formátování 

(kompletní formát) nebo při rychlém (high-level) 
formátování (quick format) tohoto media. Řešení 
problému: 
• Použijte jiné medium. 
Význam: Když spouštíte příkaz Convert to ISO9660 
Format z menu stránky Utility v režimu Disk, objevila 

se chyba při přepisu UDF oblasti. Řešení problému: 

Error: invalid option file 
 

Význam: Při přípravě na instalaci s volbou (např. 

EXs), systém detekoval v souboru poškozená data. 
Řešení problému: 
• Zkopírujte soubor znovu na USB disk, nebo pokud 

operace havaruje, stáhněte data znovu. 

• Použijte jiné medium. 

 
 

Error in mount process (chyba v 
procesu načtení). Please backup 
files (zálohujte soubory) 

 

Význam: Našla se chyba na CD-R/RW or DVD-R/RW 

disku UDF formátu. Řešení problému: 
• Zálohujte data a zastavte práci s diskem, který 

způsobil chybu. 

 
Error in reading from medium 

 

Význam: Během čtení z media se vyskytla chyba. 

Error loading Drumsamples. Error 
loading Multisamples. 
 

Význam: Když spouštíte “Change load method”, 

sample nelze správně načíst. 

 
 

Error: not enough disk space for the 
installation 
 

Význam: Při přípravě na instalaci s volbou (např. 

EXs), systém vyhodnotil, že je interní SSD příliš 
zaplněný. Řešení problému: 
• Chcete-li uvolnit místo, vymažte data z SSD a 

zálohujte je na USB disk. 

Tato chyba se může objevit také tehdy, když jsou data 
zapisována na medium operací Save nebo Copy. 
Řešení problému: 
• Spusťte operaci čtení znovu. Pokud se stane totéž, je 

možné, že data na disku jsou poškozena. 

 
Error in writing to medium 

 

Význam: Chyba verifikace se objeví při zápisu dat na 

interní disk nebo USB disk. Řešení problému: 
Pomocí příkazu Check Medium z menu stránky Disk 

Utility, detekujte a opravte chyby na médiu. Blíže viz 
“Check Medium” na str. 854 Parameter Guide. 

• Je možné, že medium je fyzicky poškozené. Zkuste 
jiné úložné zařízení, a nepoužívejte ta, která 
způsobují chybu. 

Error unloading Drumsamples. 
Error unloading Multisamples. 
Error unloading Exs 
Error unloading RAM 
 

Význam: Když spouštíte Change load method nebo 
Unload all data from selected bank, sampl nelze 

načíst správně. 

 
 

Exceeded 1000 measure limit 
 

Význam: Délka standardního MIDI souboru pro 

načtení, překročila maximum 1000 taktů. 

 
 

Exceeded 16 Programs 
 

Význam: Překročili jste limit 16 programů, zatímco jste 

prováděli Advanced Conversion Load. Když je načten 
AKAI Program, bude převeden na více programů a 
jednu kombinaci, podle své struktury. 
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Chybové zprávy a potvrzení F (File-Front) 
 

 

 
V tu chvíli je maximální počet KRONOS programů, 
podle této konverze omezen na 16, což je také 
maximální počet programů, které lze využít v 
kombinaci. Řešení problému: 
• Načtěte AKAI programy jednotlivě a editujte je v 

KRONOS. 

• Namísto využití Advanced Conversion Load, 
natáhněte multisamply nebo samply a editujte je 
v KRONOS. 

 
 

F (File–Front) 
 
 

Failed. Source device not found 
Failed. Bad install.info invalid SOURCE  
Failed. Bad install.info VERSION 
missing 
Failed. Bad install.info CRC fails 

 

Význam: Když spouštíte příkaz Update System 
Software v režimu Global, tyto zprávy se objeví, 

jestliže aktualizace nemohla být provedena správně. 
Řešení problému: 
• Proveďte aktualizaci znovu. Nebo to můžete 

zkusit pomocí jiného CD/DVD nebo jiné USB 
flash paměti. 

 
File already exists 

 

Význam: Když spouštíte operaci Create Directory 
nebo File Rename, adresář nebo soubor stejného 

názvu již na disku existuje. 
Nebo když spustíte v režimu Disk, příkaz Copy bez 

použití náhradních znaků, je v cílovém místě obsažen 
soubor stejného jména jako zdroj. 
Nebo když spouštíte v režimu Disk, příkaz Save 
Sampling Data pro All, All Multisamples, All Samples 

nebo One Multisample, ale taková složka na mediu již 
existuje, se stejným jménem jako složka, kterou chcete 
vytvořit v KRONOS. 
Nebo když samplujete na disk, a identicky 
pojmenovaný soubor již existuje v cílovém adresáři. 
Chcete-li řešit některý z problémů: 
• Buď vymažte existující složku nebo soubor, nebo 

zadejte jiné jméno. 
Význam: Když nahráváte audio stopu a stejně 

pojmenovaný WAVE soubor již existuje v cílovém 
místě uložení na disku. 
• Buď vymažte existující soubor, nebo pomocí stránky 

Sequencer P0– Preference zadejte jiný název. 
Význam: Jestliže audio stopa, kterou jste nahráli před 

posledním vypnutím přístroje, nebyla uložena jako SNG 
soubor, pak se při zapnutí přístroje objeví následující 
zpráva. 

/TEMP folder detected. 
Tato složka může obsahovat neuložené soubory 
WAVE z předchozí nahrávky audio stopy. 
Chcete je obnovit ze složky /TEMP, nebo je 
vymazat z disku? 
[Restore] [Delete] 

Jestliže zvolíte Restore, složka pojmenovaná TEMP 
zůstane na interním disku. Jestliže poté v tomto stavu 
nahrajete audio stopy a použijete standardní název na 
stránce Preference, název může být identický s již 
existujícím WAVE souborem, což způsobí, že se objeví 
tato zpráva. 
• Zadejte jiné jméno. (Na stránce Sequencer P0: 

Play/Rec Preference) 

• Pomocí příkazu Delete na stránce Disk Utility 
vymažte složku TEMP. 

Význam: Když ukládáte .SNG soubor, vytvoří se 

oddělený adresář pro audio soubory Songu. Název 
adresáře se skládá z názvu .SNG souboru a “_A” 
(jako “Audio”). Jestliže se při ukládání .SNG souboru 
objeví tato chyba, může to znamenat, že adresář s 
tímto název již existuje. Řešení problému: 
• Změňte název .SNG souboru na něco jiného, než je 

název existujícího adresáře a poté uložte data 
znovu. 

 
 

File contains unsupported data 
 

Význam: Snažíte se načíst AIFF, WAVE nebo KSF 

soubor, který je ve formátu nepodporovaném 
KRONOS. 
• V případě souboru AIFF nebo WAVE použijte 

počítač (je-li možno) a zkonvertujte soubor do 
formátu, který KRONOS podporuje a ten načtěte. 

 
 

File is read-only protected 
 

Význam: Snažíte se zapsat soubor nebo smazat 

soubor, který má atribut Jen ke čtení. 
Význam: Snažíte se uložit soubor na medium, které 

obsahuje soubor jen ke čtení pod stejným jménem. 
• Uložte soubor pod jiným jménem. 
Význam: Snažíte se uložit soubor nebo adresář v 

uzamčeném adresáři. 

• Pomocí příkazu Lock/Unlock z nabídky stránky 

odemkněte tento adresář. 

 
 

File name conflicts 
 

Význam: Při ukládání souboru .SNG, v adresáři, kam 

chcete uložit soubor WAVE, použitý pro tuto oblast, je 
již podadresář se stejným jménem, jako soubor .SNG, 
následovaný “_A”, a tento adresář obsahuje setjně 
pojmenovaný soubor WAVE. 
Význam: Když ukládáte .SNG soubor, některé z 

ukládaných WAVE souborů mohou mít stejné názvy 
jako soubory v cílové místě uložení. 
• Pomocí textového pole editace pod “Rename” 

editujte název WAVE souboru, který je ukládán, 
takže nevznikne konflikt. Poté stiskněte “OK”. 
Jestliže stisknete “Cancel”, daný WAVE soubor 
nebude uložen, takže byste měli normálně editovat 
název a uložit data. 

 
 

File unavailable 
 

Význam: Snažíte se načíst nebo otevřít soubor, jehož 

formát je nesprávný. 
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File/path not found 
 

Význam: Při načítání souboru samplu v režimu Disk, 
spuštěním příkazu Delete, nebo výběrem disku či 

adresáře v dialogovém boxu, neexistuje soubor se 
zadaným jménem. 
Nebo když spouštíte příkaz Copy v režimu Disk na 

stránce Utility a využijete náhradní znaky při zadání 
jména souboru pro kopírování, nebyl zadaný soubor 
nalezen. 
Význam: V režimu Disk, když využijete tlačítko Open 

pro vstup do složky, délka cesty včetně jména zvolené 
složky překročila 76 znaků. 
Popř. když použijete příkaz Copy v režimu Disk, délka 
cesty ke zdroji překročila 76 znaků. 
• Přejmenujte soubor a/nebo složky, takže se cesta 

souboru vejde do 76 znaků. To zahrnuje název 
souboru a názvy všech výchozích složek až k 
základní úrovni disku. 

Význam: Při spuštění Insert v režimu Disk na stránce 

Make Audio CD se snažíte využít Insert All button pro 
vložení souboru WAVE, ale soubor WAVE se 
samplovací frekvencí 44.1 kHz nebo 48 kHz již ve 
zvolené složce existuje. 
• Zkontrolujte soubor nebo složku. 
Význam: V režimu Disk, při načítání souboru .KCD, 

nebyl soubor WAVE 
uvedený v seznamu Audio Track List, nalezen. 
• Zkontrolujte velikosti souborů na stránce Make Audio 

CD. Pokud zde není uvedena velikost souboru, 
zřejmě není na disku. Zkontrolujte soubor nebo 
složku, nebo je vymažte z výpisu Audio Track List. 

 
 

Front sample data used in rear 
sample 
Can’t overwrite 
 

Význam: Když spouštíte Link v režimu Sampling na 

stránce Sample Edit, sample data předního samplu 
jsou používána také zadním samplem a tudíž není 
možné je přepsat. Řešení problému: 

• Namísto Overwrite zadejte jiný sampl jako cíl 
pro uložení. 

 
 

H 
 

 

HD Protected 
 

Význam: Interní SSD je chráněno. Řešení problému: 

• Na záložce Global-Basic, pod Memory Protect, 
vypněte (zrušte označení) box Internal HDD Save. 

 
 

I (Illegal–Index) 
 

 

 

Illegal file description 
 

Význam: Název souboru, který jste zadali při uložení 

souboru nebo vytváření složky, obsahuje neplatné 
znaky. Řešení problému: 
• Změňte jméno zadaného souboru. Jména souborů, 

nepovolená v MS-DOS, takto nelze použít. 

 
Illegal SMF data 

 

Význam: Snažíte se načíst soubor, který není typu 

Standard MIDI File. 

 
Illegal SMF division 

 

Význam: Snažíte se načíst Standard MIDI File, který 

je časově kódovaný. 

 
Illegal SMF format 

 

Význam: Snažíte se načíst standardní MIDI soubor 

ve formátu, jiném než MIDI 0 nebo MIDI 1. 

Inconvertible file exists 
 

Význam: Soubor, který nelze použít pod formátem 

ISO9660, existuje na tomto mediu. Řešení problému: 
• Media, která byla zformátována nebo zapsána 

v zařízení jiném než KRONOS, nemusí KRONOS 
umět zkonvertovat do formátu ISO9660. Chcete-li 
provést konverzi, použijte paketový zápisový 
software, kterým bylo medium zformátováno či 
zapsáno. 

 
 

Index number over limit 
 

Význam: Při samplování do RAM v režimu 

Combination, Program nebo Sequencer je příliš 
mnoho indexů, konvertovaných současně do 
multisamplu. 
• Buď zkonvertujte samply do jiného programu nebo 

multisamplu, nebo využijte režim Sampling 
k vymazání některých indexů, než budete 
pokračovat v samplování. 
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K 
 

 

KRONOS system version … update 
complete. Please restart the system. 

 

Význam: Tato zpráva se objeví, když jste použili 
příkaz Update System Software z menu stránky 

Global P0, po dokončení aktualizace. Restartujte 
systém, abyste používali aktualizovaný software. 
• Vypněte a znovu zapněte nástroj. 

Chybové zprávy a potvrzení K 

 
 

M (Master–Multisample) 
 

 

 

Master Track can’t be recorded alone 
 

Význam: Když nahráváte jednotlivou stopu v reálném 

čase, pokusili jste se spustit nahrávání s master 
stopou zvolenou, jako aktuální stopa. 
• Zvolte MIDI nebo Audio Track pro nahrávání, namísto 

Master Track. 

 
Master Track is empty 

 

Význam: Nelze otevřít Audio Event Edit, protože je 

Master Track prázdná. Řešení problému: 
• Spusťte příkaz Set Song Length z menu stránky 

Sequencer P4– Track Edit s vhodnou délkou, čímž 
vytvoříte master stopu a poté otevřete Audio Event 
Edit. 

 
Measure number over limit 

 

Význam: Editační operace, kterou jste se pokusili 

provést, možná způsobila, že délka stopy překročila 
999 taktů. 
• Vymažte nepotřebné takty. 

 
Measure size over limit 

 

Význam: Při natažení souboru Standard MIDI File, 

počet událostí po taktech překročil maximum (cca 
65,535 událostí). 
Význam: Pokus o operaci editace by způsobil 

překročení maximálního počtu událostí v taktu (cca 
65,535). 
Řešení problémů: 
• Editací událostí vymažte nadbytečná data. 

 
Medium changed 

 

Význam: Při spuštění příkazu Copy v režimu Disk 
na stránce Utility jste vyměnili nebo vyjmuli 
medium a není možné kopírovat na jiné medium 

ve stejné mechanice. 

 
Medium unavailable 

 

Význam: Zvolili jste medium, na které nelze zapisovat. 

Medium write protected 
 

Význam: Jiné cílové medium je chráněno proti zápisu. 

• Vypněte ochranu proti zápisu na mediu a spusťte 
příkaz znovu. 

 
 

Memory full 
 

Význam: V režimu Sequencer při editaci songu, stopy 

nebo šablony celková data všech songů zaplnila celou 
sekvenční datovou paměť a další editace tak není 
možná. Řešení problému: 
• Vymažte některá data songu atd., tím zvýšíte velikost 

volné paměti. 
Význam: Zatímco nahráváte v reálném čase v režimu 

Sequencer, není dostatek volné paměti pro uložení 
nahraných dat, takže je nahrávání donuceno zastavit. 
Řešení problému: 
• Vymažte některá data songu atd., tím zvýšíte velikost 

volné paměti. 

 
 

Memory overflow 
 

Význam: Zatímco přijímáte exclusive data 
v režimu Disk příkazem Save Exclusive, veškerá 
zbývající interní paměť je využita. Řešení 

problému: 
• Pokud přijmete dvě či více sad exclusive dat, 

odešlete je do KRONOS odděleně. 
Význam: V režimu Disk jste se pokusili načíst více dat 

vzorků samplu, než je kapacita volného místa v 
paměti. Řešení problému: 
• V režimu Sampling spusťte Delete sample a uvolněte 

místo v oblasti pro vzorky samplů a načtěte data 
znovu. 

 
 

Memory Protected 
 

Význam: Interní program, kombinace, song, sada 

bicích, wave sekvence, KARMA GE, nebo Internal 
HDD Save je chráněn. 
Význam: Když jste spouštěli song, byl chráněn. 

• V režimu Global vypněte ochranu proti zápisu 
a spusťte zápis nebo operaci načtení znovu. 
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MIDI data receiving error 
 

Význam: Při přijímání MIDI System Exclusive dat je 

formát přijímaných dat neplatný, např. protože velikost 
dat není správná. 

 
Mount Error 

 

Význam: Tato zpráva se objeví, když spustíte příkaz 
Update System Software v režimu Global a práce s 

CD nemůže probíhat úspěšně. Řešení problému: 

• Zkuste to znovu. Nebo zkuste použít jiné CD. 

 
 

Multisample L and R are identical 
 

Význam: Jelikož cílová čísla (pro uložení) L a R 

multisamplu jsou stejná, operace editace nelze spustit. 
Řešení problému: 
• Zvolte jiné číslo multisamplu pro L a R cíle (pro 

uložení). 

 
 

N (No data–Not enough song memory) 
 
 

No data 
 

Význam: Snažíte se načíst standardní MIDI soubor, 

který neobsahuje žádné události. 
Význam: Když spustíte Samples in One Multisample 

příkazem “Export Samples as AIF/WAV” v režimu Disk 
na stránce Save, nejsou zde žádné samply. 
Řešení problémů: 
• Vytvořte data samplu. 

 
No medium 

 

Význam: Při spuštění příkazu v režimu Disk není 

vloženo medium do mechaniky. Řešení problému: 
• Vložte medium, které mechanika akceptuje. 

 
No recording track specified 

 

Význam: Když provádíte vícestopé nahrávání v 

reálném čase, pokusili jste se spustit nahrávání a 
neměli jste žádné stopy nastavené na REC. Řešení 
problému: 
• Nastavte požadované stopy pro nahrávání na REC. 

 
No Selected Item 

 

Význam: Když jste se pokusili uložit jednotlivý 
efekt pomocí příkazu Save Effect Preset a nebyl 

zvolen žádný efekt k uložení. 
• Jestliže chcete uložit jednotlivý efekt, zvolte buď box 

Preset nebo User, než spustíte operaci uložení. 
Význam: Když spouštíte Add KSC na záložce Global - 
Basic KSC Auto-Load a stiskli jste Add, aniž byste 

zvolili soubor. 
• Nejprve zvolte KSC, které chcete přidat a poté 

stiskněte Add. 
Význam: Když spouštíte Insert Track na záložce 
Media - Audio CD - Make Audio CD a stiskli jste Insert, 

aniž byste zvolili soubor. 
• Nejprve zvolte WAVE soubor, který chcete přidat a 

poté stiskněte Insert. 

 
No space available on medium 

 

Význam: Když jste se pokusili uložit nebo zkopírovat 

soubor, nebo vytvořit složku, nebyl dostatek volného 
místa na jiném mediu. Řešení problému: 

• Vymažte existující soubor, nebo vyměňte medium za 
prázdné či volnější. 

 
 

No space available on medium 
Do you want to make a divided file? 
 

Význam: Když ukládáte .PCG nebo .KSF soubor, není 

dostatek volného místa na mediu. Zadejte zda chcete 
uložit soubor rozdělený. 
• Stiskem tlačítka OK uložíte data na více svazků 

medií, nebo stiskem tlačítka Cancel ukládání zrušíte. 

 
 

Not enough Drum Track pattern 
locations available 
 

Význam: Když konvertujete uživatelské šablony songu 

na uživatelské šablony stopy bicích, byl překročen 
povolený počet uživatelských šablon stopy bicích. 
Řešení problému: 
• Podle potřeby spusťte v režimu Disk příkaz Save 

PCG a uložte uživatelské šablony stopy bicích. Poté 
v režimu Sequencer použijte příkaz Erase Drum 
Track Pattern z menu, čímž uvolníte více 

uživatelských šablon stopy bicích. Poté zkuste 
konverzi znovu. 

 
 

Not enough Drum Track pattern 
memory 
 

Význam: Když konvertujete uživatelské šablony songu 

na uživatelské šablony stopy bicích, není dostatek 
volné paměti. Řešení problému: 

• Podle potřeby spusťte v režimu Media příkaz Save 

PCG a uložte tak uživatelské šablony stopy bicích. 
Poté použijte v režimu Sequencer příkaz Erase 
Drum Track Pattern z menu, čímž vymažete jiné 

uživatelské šablony stopy bicích a uvolníte tak více 
paměti. Poté zkuste konverzi znovu. 

 
 

Not enough empty slot to copy 
 

Význam: Tato zpráva se objeví, když spustíte Copy 

Insert Effect nebo Copy From Program a není dostatek 
volných insert efektů v cíli kopírování. Řešení 
problému: 
• Nastavte nevyužité insert efekty v cíli kopírování na 

000: No Effect, takže bude dostatek volných insert 
efektů. 
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Chybové zprávy a potvrzení  N (No data–Not enough song memory) 
 

 

 

 

Not enough memory 
 

Význam: Když spustíte nahrávání v reálném čase 

v režimu Sequencer, ani minimální hodnotu volné 
paměti (tedy paměti pro BAR události až do místa 
spuštění nahrávání) nelze alokovat. Řešení problému: 
• Vymažte některá data songu atd., tím zvýšíte velikost 

volné paměti. 
Význam: Když spouštíte “Load Exclusive”, pokoušíte 

se načíst .EXL soubor, který vyžaduje více než 
1,048,576 bajtů. Takový soubor nelze načíst 
prostřednictvím KRONOS. 
Význam: Pokud se v režimu Disk pokusíte načíst 

soubor EXL z media jiného, než je interní disk, pak 
dočasná paměť nemůže být alokována na interním 
disku. Řešení problémů: 
• Na interním disku vytvořte volný prostor, který je větší 

než .EXL soubor. 

Not enough region locations available 
 

Význam: Povolený počet oblastí byl překročen během 

nahrávání v reálném čase, nebo když jste se pokusili 
načíst celý .SNG soubor, 1 Song nebo Stopy s 
přidávanými oblastmi. 
• Na stránce Sequencer P4– Track Edit zvolte audio 

stopu a pomocí příkazu Region Edit z menu 

stránky vytvořte dostatečně velké prázdné místo 
následující poslední oblast, takže povolený počet 
oblastí nebude překročen. Pak zkuste operaci 
znovu. 

 
 

Not enough relative parameter memory 
 

Význam: Není dostatek místa v paměti pro související 

(relative) parametry. (Počet samplů v multisamplech 
by překročil maximum 16.000). 
• Vymazáním multisamplů nebo indexů multisamplů 

zvětšíte volnou paměť. 

 

 

Not enough memory to load 
 

Význam: Když jste se pokusili načíst .SNG soubor 

nebo standardní MIDI soubor v režimu Media, nebyl 
dostatek volného místa v paměti sekvence. Řešení 
problému: 
• Vymažte některá data songu atd., tím zvýšíte velikost 

volné paměti. 

 
Not enough memory to open pattern 

 

Význam: Není dostatek sekvenční paměti k otevření 

šablony, takže editace není možná. 
• Buď vymažte nepotřebná data songu, stopy, nebo 

šablony nebo neotevírejte šablonu. 

 
Not enough multisample memory 

 

Význam: Není dostatek multisamplové paměti. (Počet 

multisamplů by překročil maximum 
4,000) Řešení problému: 
• Vymažte multisamply a zvětšíte volnou paměť. 

 
Not enough pattern locations 
available 

 

Význam: Spuštěním Load Drum Track Pattern se 

snažíte provést natažení, které by překročilo zbývající 
počet user patternů u zvoleného songu. Řešení 
problému: 
• Vytvořte nový song a načtěte znovu šablony do 

uživatelských šablon nového songu. Můžete načíst 
až 100 uživatelských šablon do každého songu. 
Jestliže potřebujete načíst více, než tento počet 
stop bicích nebo šablon, můžete je rozdělit mezi 
dva nebo více songů. 

Význam: Když používáte Auto Song Setup, nový 

song nebylo možné automaticky vytvořit, protože 
nebyl k dispozici song s počátečními nastaveními. 

Jestliže jste spustili příkaz Change all bank 

references v režimu Global na songu, všechny songy 

se budou od počátečních nastavení lišit, což způsobí, 
že pro systém nebude přítomen žádný song s 
počátečními nastaveními. 

Not enough sample memory 
 

Význam: Nedostatek samplovací paměti (např. 

parametrů nebo dat vzorků samplu). 
• Vymazáním samplů zvětšíte volnou paměť. 

 
 

Not enough sample/multisample 
locations available 
 

Význam: Data, která se snažíte natáhnout, by 

překročila maximální počet multisamplů nebo samplů. 
Řešení problému: 

• V režimu Sampling spuštěním Delete Multisample 
nebo Delete Sample uvolněte dostatek paměti 

a natáhněte data znovu. 

 
 

Not enough song locations available 
 

Význam: Při načítání souboru .SNG se zadaným 

Append se snažíte natáhnout více songů, než je 
možné. 
Význam: Když spouštíte Auto Song Setup, nový song 

nemůže být zvolen automaticky, protože není přítomen 
žádný song se standardními nastaveními. To může být 
způsobeno příkazem “Change all bank references” v 
režimu Global se zvolenou možností Song, jelikož 
modifikuje nastavení všech song mimo ta standardní; 
poté systém nerozezná tyto songy jako prázdné a 
dostupné. 
• V režimu Sequencer pomocí příkazu Initialize Song 

z menu stránky zvyšte počet Songů, které lze 
použít, potom natáhněte song znovu. 

 
 

Not enough song memory 
 

Význam: Když spustíte v režimu Sampling příkaz Time 

Slice nebo Save, celková data všech songů zabírají 
veškeré místo sekvenční datové oblasti, takže uložení 
není možné. 
Význam: Při samplování do RAM v režimu Sequencer 

není možné současně vytvořit data stopy. 
• Zvětšete volnou paměť, například vymazáním jiného 

songu. 
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No unused WAVE files found 
 

Význam: Když jste spustili příkaz Delete Unused 
WAVE files z menu stránky Utility v režimu Disk, 

nebyly nalezeny žádné nevyužité WAVE soubory. 

 
 

O (Obey copyright rules–Oscillator) 
 

 

 

Obey Copyright Rules 
 

Význam: Když spustíte v režimu Disk na stránce Make 

Audio CD příkaz Write to CD, nebo když spustíte 

příkaz Destination v režimu Sampling na stránce 

Audio CD z nabídky Destination. 
Přečtěte si “COPYRIGHT WARNING” na str. 3 Quick 
Start Guide, než použijete tato data. 

Oscillator Mode conflicts (Check 
PROG P1) 
 

Význam: V režimu Sampling, když jste spustili 
Convert MS To Program a je označeno Use 

Destination Program Parameters, nastavení konverze 
cílového programu Oscillator Mode nesedí. 

• V režimu Program nastavte Oscillator Mode 

cílového programu konverze. Pokud konvertujete 
mono multisampl, zvolte Single. Pokud konvertujete 
stereo multisampl, zvolte Double. 

 
 

P (Pattern–Program) 
 

 

 

Pattern conflicts with events 
 

Význam: Nebylo možné spustit operaci Bounce, jelikož 

jedna ze stop obsahuje šablonu a ten samý takt u 
druhé stopy obsahuje události nebo šablonu. 
• Aktivujte šablonu. 

 
 

Pattern exists across destination to-
end-of-measure or source from-
measure 

 

Význam: Pokud přesouváte takt, pak editační operace 

byste neměli spouštět, protože šablona je vložena na 
koncový takt cíle nebo na první takt a nelze ji aktivovat. 
• Aktivujte šablonu. 

 
 

Pattern exists in destination or source 
track Open pattern? 

 

Význam: Šablona je umístěna na stopu, kterou jste 

zadali jako cílovou nebo zdrojovou pro editaci. Pokud 
chcete otevřít šablonu a spustit ji (události šablony se 
zkopírují), stiskněte tlačítko OK. Pokud se rozhodnete 
neotevírat šablonu, stiskněte tlačítko Cancel. 

Pattern used in song Continue ? 
 

Význam: Při editaci byla určená šablona umístěna na 

stopu. Pokud se rozhodnete spustit operaci, stiskněte 
tlačítko OK. Pokud se rozhodnete nespouštět, 
stiskněte tlačítko Cancel. 

 
 

Program Bank Type conflicts 
 

Význam: Když přijímáte výpis individuální banky nebo 

jednotlivého programu, KRONOS přijal program, který 
neodpovídal typu banky. Jestliže typ banky nesedí, 
program nebude přijat. 
Význam: Když přijímáte výpis All Programs, KRONOS 

přijal banku, jejíž typ nesedí. Pouze banky 
odpovídajícího typu budou přijaty. 

• Příkazem Set Program Bank Type (na stránce 

Global P0 Basic Setup) změníte typ banky, takže 
bude stejná, jako ta, kterou vysíláte, a pak zkuste 
operaci znovu. 

 
 

Program Type conflicts 
 

Význam: Tato zpráva se objeví, když spustíte Copy 

Tone Adjust, jestliže jsou zdroj kopírování a typ 
programu cíle kopírování různé. Nelze kopírovat mezi 
HD-1 a EXi Programy, nebo mezi různými typy EXi 
Programů. 

 
 

R (Rear sample–Root) 
 

 

 

Rear sample is empty 
 

Význam: Když jste spustili Link v režimu Sampling na 

stránce Sample Edit, pak sampl, který jste zadali jako 
zadní sampl, je prázdný. 
• Zadejte sampl, který obsahuje data jako zadní sampl 

a spusťte operaci znovu. 

Root directory is full 
 

Význam: Pokusili jste se vytvořit soubor nebo složku v 

základním adresáři media, ale to by překročilo 
maximální počet záznamů v základním adresáři. 
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• Buď vymažte existující soubor nebo složku, nebo 

vstupte do složky o úroveň níže, než budete znovu 
provádět příkaz. 

Chybové zprávy a potvrzení S (Sample–Source) 

 
 

S (Sample–Source) 
 

 

Sample data used in other sample(s) 
Continue? 

 

Význam: Další samply využívají stejná data samplu 

jako sampl, který editujete. Chcete-li pokračovat s 
editací, stiskněte tlačítko OK. 

 
Sample L and R are identical 

 

Význam: Operaci editace byste neměli spouštět, 

protože cílová čísla samplů L a R (pro uložení) jsou 
identická. 
• Zvolte jiné číslo samplu pro L a R cíle (pro uložení). 

 
Sample length is shorter than 
minimum 

 

Význam: Snažíte se o spuštění operace editace, která 

by zkrátila data samplu na méně než 8 samplů. 
• Změňte editační rozsah, takže data samplu budou 

delší než 8 samplů. 

 
 

Sample data used in other sample(s) 
 

Význam: Editovaný sampl je využíván i jinými 

multisamply. Chcete-li pokračovat s editací, stiskněte 
tlačítko OK. 

 
Selected file/path is not correct 

 

Význam: Při načítání rozděleného .PCG souboru se 

snažíte o načtení souboru .PCG se stejným jménem 
jako má nerozdělený soubor, nebo má jiný obsah. 
• Načtěte správný soubor .PCG. 
Význam: Při načítání souboru KSF, který byl rozdělen 

na více medií, nerespektujete správné pořadí načítání 
jednotlivých souborů. 
• Načtěte soubor KSF ve správném pořadí. Chcete-li 

vidět čísla pořadí, ve kterém byly KSF soubory 

uloženy, spusťte příkaz Translation nabídky 
stránky. 

(Jméno samplu a číslo prvního KSF souboru se 
zobrazí). 

 
 

Slice point over limit 
Can’t divide 
 

Význam: Použijete-li v režimu Sampling příkaz Time 
Slice nebo Time Stretch, pak nastavení Slice by 

mělo rozdělit sampl do více samplů, než je maximální 

povolený počet (1000), takže příkaz Divide nelze 

spustit. 
• Pomocí Link napojte položky Index, které 

nevyžadujete a poté spusťte Divide. 

 
 

Source file is not 44100Hz or 48000Hz 
Can’t convert 
 

Význam: Při spuštění příkazu Rate Convert v režimu 

Disk v menu stránky Utility jste zvolili WAVE soubor se 
vzorkovací frekvencí jinou, než 44.1 kHz, 48 kHz. 
• Nelze konvertovat soubory WAVE, jiné než 44.1 kHz 

nebo 48 kHz. 

 
 

Source IFX is all empty 
 

Význam: Tato zpráva se objeví, když spustíte Copy 

Insert Effect nebo Copy From Program a není 
přítomen žádný insert efekt ke kopírování. 

 
 

Source is empty 
 

Význam: Na stopě nebo v šabloně, které jste zadali 

jako zdroj, neexistují data. 
• Zvolte stopu nebo šablonu, která obsahuje hudební 
data. 

 
 

Source sample is empty 
 

Význam: Když spustíte Insert, Mix nebo Paste, 

zdrojový sampl je prázdný. 
• Spusťte operaci Copy než spustíte Insert, Mix nebo 

Paste. 

 
 

T (The clock–/TEMP folder detected) 
 

 

 

The clock battery voltage is low. 
Vyměňte baterii a nastavte datum a 
čas v režimu Disk. 

 

Význam: Baterie pro hodiny/kalendář je vybitá a je 

potřeba ji vyměnit. Váš Korg Distributor pomůže najít 
servisní středisko, kde vám baterii vymění. 

The data on the medium will be lost (data na 
mediu budou ztracena). Are You Sure? 
 

Význam: Když formátujete disk, veškerá data na kartě 

budou vymazána. Ujistěte se, že máte jakákoliv data 
zálohovaná, než budete pokračovat! Chcete-li 
pokračovat s formátováním disku, stiskněte OK. 
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There is no readable data 
 

Význam: Buď je velikost souboru 0 nebo soubor 

neobsahuje data, která lze načíst nebo otevřít. Data 
mohou být také zničená a nelze je načíst či zpřístupnit. 

 
This file is already loaded 

 

Význam: Při načítání rozděleného souboru .PCG se 

snažíte o načtení části, která již byla načtena. 
• Načtěte soubory .PCG, které ještě nebyly načteny. 

 
Track is full 

 

Význam: V režimu Disk na stránce Make Audio CD se 

snažíte o vložení stopy, jenže tím překročíte 
maximální počet 99 stop. 

• Omezte nepotřebné stopy a pak spusťte operaci 
Insert znovu. 

 
 

/TEMP folder detected. 
Tato složka může obsahovat 
neuložené soubory WAVE z předchozí 
nahrávky audio stopy. 
Chcete je obnovit ze složky /TEMP, 
nebo je vymazat z disku? 
[Restore] [Delete] 
 

Význam: WAVE soubory vytvořené nahráváním audio 

stop před vypnutím přístroje nebyly uloženy jako data 
songu a zůstanou ve složce TEMP interního disku. 
Jelikož data nebyla uložena jako data songu, všechny 
audio události a data oblasti byly smazány, ale pokud 
je to nutné, můžete tyto WAVE soubory uložit a použít 
je k vytvoření nového songu. 
• Chcete-li tato data zachovat, stiskněte Restore. 

Pokud chcete data vymazat, stiskněte Delete. 

 
 

U (Unable to create directory–USB Hub) 
 
 

Unable to create directory 
 

Význam: Snažíte se vytvořit složku, ale tím překročíte 

maximální délku jména (76 znaků na celou cestu ve 
jménu). To zahrnuje název souboru a názvy všech 
výchozích složek až k základní úrovni disku. 
• Přejmenujte soubor a/nebo složky, takže se cesta 

souboru vejde do 76 znaků. 

 
Unable to save file 

 

Význam: Pokud ukládáte soubor v režimu Disk, 

příkazem Copy v režimu Disk, nebo samplujete na disk 
soubor WAVE, cesta k výslednému souboru překročí 
76 znaků. 
Řešení problému: 
• Přejmenujte soubor a/nebo složky, takže se cesta 

souboru vejde do 76 znaků. 

To zahrnuje název souboru a názvy všech 
výchozích složek až k základní úrovni disku. 

Význam: Používáte-li příkaz Copy v režimu Disk, 

nebylo k dispozici dostatek místa pro dočasné uložení. 

 
 

USB HUB Power exceeded 
Please disconnect USB device 
 

Význam: Spotřeba energie USB zařízení překročila 

kapacitu hubu, do kterého je zapojené. USB hub 
v tomto stavu správně rozeznán. Řešení problému: 
• Pokud používáte USB hub nebo zařízení, které může 

být samostatně napájeno, využijte tento režim. 
• Jestliže používáte více než jeden USB hub, zkuste 

zařízení zapojit do jiného USB hubu. 

 
 

W (Wave) 
 

 

 

.WAV already exists. Overwrite? 
 

Význam: Když importujete WAVE soubor, který 

vyžaduje konverzi na 48kHz/mono a na disku již 
existuje soubor se stejným názvem. Řešení problému: 
• Buď vymažte existující soubor nebo jej přejmenujte 

před importováním. 

WAVE soubory na tomto externím 
mediu nebudou přehrávány 
sekvencerem audio stopy. Zkopírujte 
SNG a WAVE složku na Interní HDD a 
načtěte SNG z interního HDD 
 

Význam: WAVE soubor, použitý SNG daty, která 

načítáte v režim Disk, existuje na externím mediu a 
nebude po načtení správně přehrán. Nahrávání a 
přehrávání audio stopy je dostupné pouze na interním 
disku. Řešení problému: 
• Zkopírujte .SNG soubor a složku pro daný .SNG 

soubor (adresář obsahující WAVE soubory, které 
používá) do stejného adresáře interního disku a 
poté data načtěte znovu. 
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WAVE file size over limit 
 

Význam: Když editujete audio stopu v režimu 

Sequencer, přesáhli jste maximální počet 230,400,000 
samplů (80 minut na vzorkovací frekvenci 48 kHz, 16-
bit), povolený ve WAVE souboru. 

Chybové zprávy a potvrzení Y (You) 

 
 

Y (You) 
 

 

You can’t undo this operation 
Are you sure? 

 

Význam: Jakmile spustíte editaci události (dokonce i 

když neprovedete žádnou úpravu události), nebude již 
možné spustit příkaz Compare předchozí editace. 
Chcete-li editovat událost, stiskněte tlačítko OK. 
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte Cancel. 

 
You can’t undo last operation 
Are you sure? 

 

Význam: Jakmile opustíte nahrávání nebo editaci 

události v režimu Sequencer, paměťová oblast pro 
Undo (funkce Compare) nebude alokována. Pokud 
chcete zachovat právě nahraná nebo editovaná data, 
stiskněte tlačítko OK. Pokud se chcete vrátit 
k předchozím datům (např. smazat data, která jste 
nahráli nebo editovali), stiskněte tlačítko Cancel. 
Význam: Během editace v režimu Sequencer nelze 

alokovat oblast v paměti, vyhrazenou pro Undo (funkci 
Compare). Pokud se rozhodnete spustit editaci, 
stiskněte tlačítko OK. (Nebude možné se vrátit do 
stavu před editací). Pokud se rozhodnete nespouštět 
editaci, stiskněte tlačítko Cancel. 
• Aby bylo možné alokovat paměť pro Undo (funkci 

Compare), vymažte nadbytečná data, jako jsou 
songy, stopy nebo šablony. Doporučujeme, abyste 
si uložili data na media ještě před zahájením 
editace. 
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Informace o disku a mediích 
 

 

Typy medií, podporované KRONOS 
 

Interní disk 
Normálně můžete číst a zapisovat data pomocí 
vestavěného disku. 

 

Externí USB úložná media 
KRONOS podporuje USB externí paměťová zařízení, 
včetně harddisků, flash disků, magneto-optických 
disků, disket, atd. Jak MS-DOS FAT16, tak FAT32 
formát je podporován, s následujícími kapacitami: 

FAT32: až 2 Terabajty (2,000 Gigabajtů) FAT16: až 
4 Gigabajty 

Více informací, včetně požadavků na externí USB 
úložná media a detaily k připojení USB zařízení 
najdete v “5. Zapojení USB zařízení” na str. 23. 
 

USB CD-R/RW a DVD 
Při použití USB CD-R/RW mechaniky, KRONOS může 
číst a zapisovat CD-R/RW disky UDF formátu. Více 
informací, viz “CD-R/RW disks on the KRONOS: UDF 
a paketový zápis” na str. 1156 v Parameter Guide. 
KRONOS může také přehrávat a nahrávat audio CD 
(CD-DA), číst ISO9660 (úroveň 1) CD a číst DVD disky 
s UDF formátem. 

 
 

Operace, které lze provádět s medii 
 
 

Funkce dostupné u všech medií 
 

• Ukládání a načítání souborů (režim Disk) 
Můžete ukládat a natáhnout libovolná data v paměti. 
Blíže o typech souborů v KRONOS viz “Files, 
directories, and icons” na str. 815 Parameter Guide. 
Načítání nebo uložení rozdělených souborů je pro 
USB media podporováno rovněž. 

• Utility operace (v režimu Disk) Můžete kopírovat nebo 
formátovat media. 

• Samplování/resamplování (režimy Program, 
Combination, Sampling a Sequencer) 

Je-li Save to = DISK, 
samplované/resamplované Wave soubory 
budou zapsána přímo na media. 

• Přehrávání Wave souborů (režimy Sequencer, Disk) 
Platí některá omezení. *2 

• Vytvoření Audio CD (režim Disk) 
Můžete vytvářet audio CD ze souborů WAVE, 
pomocí interní nebo USB CD-R/RW mechaniky. 

• Konverze do formátu ISO9660 (režim Disk) 
Vlastní formát KRONOS CD-R/RW je UDF, který 
umožňuje zapisovat opakovaně na stejné CD. UDF 
je standardní formát, ale můžete také tyto disky 
konvertovat na běžnější (ale ne tak univerzální) 
ISO9660 formát. 

 
 

Funkce dostupné pouze na interním 
disku 
 

• Audio nahrávání a přehrávání (režim Sequencer) 
Můžete nahrávat a přehrávat audio stopy. 

• Editace audio stop (režim Sequencer) 
Můžete editovat WAVE soubory použité audio 
stopami. 

 
 

 
Funkce 

 

Interní disk 
USB HD, 

Flash 
Drives, MO 

USB 
Floppy 
Disky 

USB CD-R/RW 
(UDF Packet 

Write) 

 

USB CD-R/RW 
(ISO9660) 

 

USB DVD-ROM 
(ISO9660, UDF) 

Uložení l l l l x x 

Načtení l l l l l l 

Samplování/Přesamplování l l x –*1 –*1 x 

Přehrání souboru WAVE l l x x x l 

Vytvoření audio CD l (zdroj) l (zdroj) x l l (zdroj) x 

Konverze na formát ISO9660 – – – l – x 

Nahrávání Audio stop l x x x x x 

Editace Audio stopy l x x x x x 

l : 
podporován
o 
x : nepodporováno 
– : nelze aplikovat 

*1: CD-DA (audio CD) můžete ripovat v režimu 

Sampling. 
Pozn.: Máte-li otázky ohledně medií, která můžete 
využít, kontaktujte lokálního distributora Korg. Můžete 
také navštívit webovou stránku Korg 
(http://www.korg.com). 
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Obnovení nastavení z výroby 

Informace o disku a mediích Vrácení nastavení z výroby 

 

 

 

Vrácení původních zvuků 
 

Můžete snadno vrátit Programy, Kombinace, sady 
bicích, Wave sekvence, Set Listy a EXs samply do 
jejich původního stavu, jak byly nastaveny ve výrobě. 
To se provádí načtením souboru PRELOAD.PCG, 
který je součástí interního disku i Accessory Disku 3. 

 Tato operace vymaže všechny interní zvuky 
KRONOS. Jestliže jsou nějaké ne-tovární zvuky, 
které si chcete zachovat, uložte je nyní na disk! 
Blíže viz “Ukládání dat”, na str. 191. 

 

Ujistěte se, že je funkce Memory Protect 
vypnutá 
Než začnete načítat, ujistěte se, že je funkce 
Memory Protect vypnutá: 
1. Stiskněte tlačítko GLOBAL na předním panelu. 
2. Přejděte na záložku Basic stránky Basic Setup. 
3. Ujistěte se, že všechny boxy Memory Protect 

nejsou zaškrtnuty. 
 

Načítání z interního disku 
Obecně, bude pohodlnější načítat zvuky z interního 
disku: 
1. Stiskem tlačítka DISK vstoupíte do režimu Disk. 
2. Přejděte na záložku Load na stránce File. 

 

 
 

3. Pomocí Drive Select zvolte HDD. 

LCD obrazovka zobrazí soubory a složky na interním 
disku. 
4. Dotkněte se složky FACTORY a tím ji zvolíte. 
5. Stiskněte na obrazovce tlačítko Open. 

LCD nyní zobrazí obsah FACTORY 
složky. 
6. Zvolte soubor PRELOAD.PCG. 
7. Stiskněte tlačítko Load. 

Objeví se dialogový box Load PCG. 

 
 

8. Pomocí “.PCG Contents” zadejte data, která 
chcete načíst. Chcete-li kompletně vrátit tovární 
zvuky, zvolte All. 

“All” načte všechny tovární zvuky, včetně Programů, 
Kombinací, Set Listů, sad bicích, Wave sekvencí a 
šablon Drum Track. 
Více informací o zvucích z výroby najdete v “Obsah 
banky programů” na str. 31, “Obsah banky kombinací” 
na str. 63, “Struktura paměti sady bicích (Drum Kit)” na 
str. 186 a “Banky Wave sekvencí” na str. 178. 
9. Nastavte .KSC Allocation na Clear All. 
10. Nastavte metodu načtení pro EX a User sample 

banky do nastavení KSC. 
11. Stiskem tlačítka OK načtete data. 

Dále se ujistěte, že se KSC automaticky načte při 
spuštění: 
12. Vstupte na stránku Global Basic – KSC Auto-
Load. 
13. V seznamu KSC zaškrtněte box Auto-load vedle 

PRELOAD.KSC. 
14. Zrušte zaškrtnutí u všech ostatních KSC. 

 

Načítání z Accessory Disku 3 
Jestliže byly zvuky nějakým způsobem vymazány z 
interního disku, můžete je opět načíst z Accessory 
Disku 3: 
1. Vložte přiložený Accessory Disk 3 do připojené 

USB DVD mechaniky. 
2. Stiskem tlačítka DISK vstoupíte do režimu Disk. 
3. Počkejte několik vteřin a dejte tak KRONOS čas 

rozpoznat disk. 
4. Přejděte na záložku Load na stránce File. 
5. Pomocí Drive Select zvolte CDD. 

LCD obrazovka zobrazí soubory a složky na interním 
disku. 
6. Postupujte dle pokynů v kroku 4 až 14, od 

“Načítání z interního disku” výše. 

 Během načítání dat nikdy nevyjímejte medium. 
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Specifikace 
 

Pracovní teplota +5–+40 °C (bez kondenzace) 

 
Systém/Klaviatura System KRONOS Systém verze 2.0 

Klaviatura 61 kláves Natural Touch Semi Weighted 
73 kláves RH-3 (Real Weighted Hammer Action 3) 

88 kláves RH-3 (Real Weighted Hammer Action 3) 

*1: * Vyvážené klávesy RH3 klaviatury se liší ve čtyřech stupních v rozsahu výšek (u nižších 
tónů jsou těžší a u vyšších lehčí), což velmi připomíná hru na reálné křídlo. 

Zvukový generátor Typy Syntézy: 9 HD-1 High Definition Synthesizer (PCM) HD-1 
AL-1 Analog Synthesizer (Analog Modeling) EXi 

(rozšíření 
nástrojů) CX-3 Tonewheel Organ (Tonewheel Organ Modeling) 

STR-1 Plucked String (Physical Modeling) 
“MS-20EX: Component Modeling Technology (Analog Modeling) 
“PolysixEX: Component Modeling Technology (Analog Modeling) 
MOD-7 Waveshaping VPM Synthesizer (VPM Synthesis) 
SGX-2 Premium Piano (Acoustic Piano) 
EP-1 MDS Electric Piano (Electric Piano) 

Maximální polyfonie *2*3 HD-1 140 zvuků 
AL-1 80 zvuků 
CX-3 200 zvuků 
STR-1 40 zvuků 
“MS-20EX: 40 zvuků 
“PolysixEX: 180 zvuků 
MOD-7 52 zvuků 
SGX-2 100 hlasů *4 
EP-1 104 zvuků 
*2: V určitých případech, kdy je současně aktivní větší počet efektů, zatěžujících procesor 

(např. více než 14x O-Verb), se snižuje polyfonie. 
*3: Část vícejádrového procesoru v KRONOS je vyhrazena pro generování zvuků a další 

část je vyhrazena generování efektů. KRONOS dynamicky alokuje zpracování zvuku 
mezi procesory podle potřeby. Udávaný maximální počet hlasů se týká 100% zvuku, 
výkon zpracování má na starosti jeden procesor. 

*4: 100 dual-stereo noty (ekvivalent ke 400 mono hlasů) 
Presety PCM 314 MB (ROM 1505 multisamplů, 1388 bicích samplů) 
Zabudované expanzní 
PCM knihovny 

EXs1 ROM Expansion 
EXs2 Concert Grand Piano 
EXs3 Brass & Woodwinds 
EXs4 Vintage Keyboards 
EXs5 ROM Expansion 2 
EXs6 SGX-1 German D Piano 
EXs7 SGX-1 Japanese C Piano 
EXs8 Rock Ambience Drums 
EXs9 Jazz Ambience Drums 
EXs17 SGX-2 Berlin D Piano 
EXs18 Korg EXs kolekce 

PCM RAM paměť cca 2GB*5 
*5: Dostupná paměť pro režim Sampling se mění podle použitých expanzních PCM knihoven 
a User Sample bank. 

Wave sekvence Načtených 187 Wave sekvencí 
Uživatelská paměť 598 Wave sekvencí 
Podporuje stereo multisamply, synchronizaci jednotlivých not a nastavení tempa. 
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 HD-1 Program Pokročilá vektorová syntéza Ovládání hlasitosti oscilátorů a syntézy parametrů efektů pomocí vektorového joysticku a 
synchronizované vektorové obálky k tempu. 

Struktura Single: pouze OSC1, Double: OSC1 a OSC2. 
Double režim umožňuje vrstvit dva zcela oddělené hlasy syntezátoru, každý se svým 
vlastním dynamicky spínaným oscilátorem, duálními filtry, EG, LFO, atd. 
Bicí: Jedna bicí sada, Double Drums: dvě bicí sady. 

Oscillator Virtual Memory Technology (VMT ) přehrává velké samply přímo z interní SSD. 
8 dynamických zón na oscilátor, s přepínáním, crossfaderem a vrstvením. 
Každá zóna může hrát mono nebo stereo multisamply nebo wave sekvence. 

Filtry Dva vícerežimové filtry na hlas (low-pass, high-pass, band-pass a band-reject), 4-režimové 
směrování filtru (single, serial, parallel a 24dB). 

Driver Nelineární ovladač zvuku a zesilovací obvod pro basy. 
EQ 3-band, s posouvatelnými středy 
Modulace Tři generátory obálek, dva LFO na zvuk, společný LFO, 4 key tracking generátory, AMS 

(Alternate Modulation Source), dva AMS mixy. 
EXi Program 

Common 
Pokročilá vektorová syntéza Ovládání hlasitosti oscilátorů a syntézy parametrů efektů pomocí vektorového joysticku a 

synchronizované vektorové obálky k tempu. 
Modulace Společný Step sekvencer, AMS (Alternate Modulation Source), společný LFO, 2 Key 

Tracking generátory. 
EQ 3-band, s posouvatelnými středy 

AL-1 Program Oscilátory Ultra-low-aliasing oscilátory 
OSC1, OSC2, Sub-oscilátor a Noise generátor; kruhový modulátor, FM a Sync 

Audio Input Externí audio lze zpracovat v kruhovém modulátoru, filtru, ovladači, zesilovači a EQ. 
Filtry Dva multi-mode filtry (low-pass, high-pass, band-pass a band-reject) se 4 typy směrování 

filtru (single, serial, parallel a 24dB), MultiFilter režim (jen Filter-A; mix s modulací Low Pass, 
High Pass, Band Pass a dry vstupu, tvorba variací s jedinečným filtrem typy a efekty). 

Driver Nelineární ovladač pro zvuk na hlas a posílení dolního pásma. 
Modulace 5 generátorů obálek, 4 LFO na hlas, dva key-track generátory, dva AMS Mixy; Per-voice 

krokový sekvencer. 
CX-3 Program Tonewheel Organ Modeling Fázově synchronní kolečka (clean a vintage režim), perkuse, key click, brzda. 

Režim EX čtyři další, uživatelsky definovatelná táhla a rozšířená perkuse. 
Interní efekty Rotary speaker, vibrato/chorus, amp modeling s overdrive, 3-band EQ. 
Ovládání táhel Ovládání devíti slidery na čelním panelu (s Tone Adjust). 
Split Upper, Lower 
Modulace Dva AMS mixy. 

STR-1 Program Fyzikální modelování strun Obsahují fyzikálně modelovaná tlumítka, vymizení, rozptyl, nelinearitu, harmonické, duální 
snímače a další. 
Většinu parametrů strun lze ovládat v reálném čase. 

Vybuzení struny Tři nezávislé zdroje vybuzení lze použít současně: Pluck, Noise a PCM. 
16 presetových “pluck” typů, s modulací šířky a náhodností. 
Šumový generátor s vyhrazeným lowpass filtrem a saturací. 
PCM Oscilátor Technologie Korg s ultra nízkým rušením, viz úvod HD-1. 

4 zóny dynamiky na oscilátor. 
Využívá jakékoliv mono multisamply, vč. ROM, EX, User Sample 
Banku, nebo režim Sampling. Podpora Virtuální paměti: 
PCM můžete využít buď jako signál vzruchu, nebo jej vrstvit 
s výstupem strun. 

Filtr vzruchů Vyhrazený 2-pole vícerežimový filtr pro tvarování vybuzení struny. 
Filtr lze povolit/zablokovat nezávisle pro každý zdroj vzruchu. 
Režimy: Low Pass, High Pass, Band Pass a Band Reject 

Audio vstup a zpětná vazba Spouští audio signál přes smyčce v reálném čase, včetně zpětné vazby, do efektů. 
Modelovaná zpětná vazba zahrnuje i úpravu vzdálenosti nástroje od komba a jeho natočení. 

Filtry Duální rezonanční filtry pro hlas; Single, sériové, paralelní (s rozděleným stereo výstupem) a 
24dB (4-pole) konfigurace. Režimy: Low Pass, High Pass a Band Reject 
Režim Multi Filter (pouze Filter A). 
Mix s modulací a Low Pass, High Pass, Band Pass a dry vstupy, umožňuje tvořit množství 
jedinečných typů filtrů a efektů. 

Modulace 5 obálek, 4 LFO / hlas, 2 Key Tracking generátory, String Tracking generátory a 4 AMS 
Mixy. 
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 MS-20EX 
Program 

Oscilátory Ultra-low-aliasing oscilátory. 
VCO1, VCO2, kruhový modulátor, generátor růžového a bílého šumu. 

Audio Input Spouští audio signál v reálném čase přes syntezátorový engine a ESP (External Signal 
Processor). 

Filtry Filtry High Pass a Low Pass, s vlastní rezonancí a strmostí 12dB/oktávu. 
ESP sekce: Filtry Low Cut a High Cut pro hlas, se strmostí 24dB/oktávu. 

Patch Panel Možnost propojení audio signálů a jejich modulace v audio frekvencích. 
Body sloučení 

 

 
 
 
* Nové body sloučení u 
originálního MS-20 nelze 
realizovat. 

Klaviatura: Keyboard CV Out, Keyboard Trigger Out, VCO1+VCO2 CV In, VCO2 CV In 
VCO: VCO1+VCO2 External Frequency Control In, VCO1 Out*, VCO2 Out* 
VCF: External Signal In, External HP Filter Cutoff Frequency Control In, External LP Filter 
Cutoff Frequency Control In, HPF Out*, LPF In*, LPF Out* 
VCO+VCF: Total External Modulation In 
VCA: External Initial Gain Control In, VCA In 
EG: EG1 Envelope Signal Normal Out, EG1 Envelope Signal Reverse Out, EG1+EG2 
Trigger In, EG1 
Trigger In, EG2 Envelope Signal Reverse Out 
MG: Triangle Out, Rectangle Out 
Noise Generator: Pink Noise Out, White Noise Out 
Sample and Hold: Clock Trigger In, Sample Signal In, S/H Out 
Modulation VCA: Control Voltage In, Signal In, Signal Out 
Manual Controller: Control Wheel Out, Momentary Switch 
ESP: Signal In, AMP Out, BPF In, BPF Out, F-V CV Out, Envelope Out, Trigger Out 
Ostatní: EXi Audio In*, Mixer 1 In*, Mixer 1 Out*, Mixer 2 In*, Mixer 2 Out* 

ESP (External Signal 
Processor) 

Využívá příchozí audio ke spouštění a/nebo jako CV zdroj. 

Modulace MS-20: Původní DAR a HADSR EG 1 & 2, původní MG (s MIDI synchronizací), Sample-and-
Hold, MVCA. 
KRONOS: 4 přídavné, vícestupňové obálky, 4 přídavné per-voice LFO a 4 AMS Mixy. 

PolysixEX 
Program 

Oscilátory VCO: Saw, Pulse, PWM 
Sub Oscilátor: Off, o 1 a 2 oktávy níže 

Filter 24dB (4-Pole) Low Pass samorezonanční filtr 
Efekty Integrovaný Polysix Chorus, Phase a Ensemble. 
Arpeggiator Integrovaný arpeggiator, synchronizovaný k MIDI, s nastavením rozsahu, režimu a blokování 

(Latch). 
Modulace Polysix: Původní ADSR EG a MG (s MIDI synchronizací). 

KRONOS: 2 přídavné, vícestupňové obálky, 2 přídavné per-voice LFO a 4 AMS Mixy. 

MOD-7 Program Waveshaping 
VPM syntezátor 

Kombinuje Variable Phase Modulaci (VPM), tvarování vzorku kruhovým modulátorem, 
přehrávání PCM samplů a subtraktivní syntézu. Schopnost konvertování a načítání SYX 
souborů. 

Oscilátory 6 
VPM/Waveshaper/ 
Oscilátory kruhové 
modulace 

Fáze a modulace výšky na oscilátor. 
101 tabulek tvarů vzorků plus modulovatelný Drive a Offset. 
Využijete jako oscilátory nebo jakop tvarovače či kruhové modulátory 
jiných signálů. 

PCM Oscilátor Technologie Korg s ultra nízkým rušením, viz úvod HD-1. 
4 zóny dynamiky na oscilátor. 
Využívá jakékoliv mono multisamply, vč. ROM, EX, User Sample 
Banku, nebo režim Sampling. Podpora Virtuální paměti: 
PCM můžete využít jako FM modulátor a/nebo vrstvy VPM 
Oscilátorů. 

Šumový generátor se saturací a vyhrazeným low pass filtrem. 
Audio vstup Spouští audio přes VPM Oscilátory a filtry v reálném čase. 
Filtry Dva multi-režimy filtrů na hlas (low pass, high pass, band pass, band reject). 

Dva typy směrování filtru (parallel, 24 dB (4-pole)). 
Režim Multi Filter (pouze Filter A): 
Mix s modulací a Low Pass, High Pass, Band Pass a dry vstupy, umožňuje tvořit množství 
jedinečných typů filtrů a efektů. 

Patch Panel Podporuje oba algoritmy (78 typů) a volné slučování. 
Tři 2-in, 1-out for měření a sjednocení audio signálů, plně modulovatelné, s inverzí fáze. 

Hlavní 6-in stereo mix, s modulovatelným pan a hlasitostí, s inverzí fáze. 
Modulace 10 obálek, 4 LFO / hlas, 9 generátorů se sledováním kláves, krokový Per-voice sekvencer, 4 

standardní AMS Mixy plus 4 jednoduché AMS Mixy. 
SGX-2 Program Premium Piano Virtual Memory Technology (VMT ) přehrává velké samply přímo z interní SSD. 

Chromaticky samplované na 12 úrovních dynamiky, bez smyček. 
Damper rezonance a mechanický šum. Modelin String Resonance. 
Podpora Una Corda samplů. 

PCM EXs6 SGX-1 German D Piano, EXs7 SGX-1 Japanese C Piano a volitelně EXs12: SGX-1 
Austrian D Piano (8 úrovní dynamiky, žádné Una Corda samply); EXs17 Berlin D Piano (12 
úrovní dynamiky, vč. Una Corda samplů) 

Piano Type 64 nebo více 
Ovládání oscilátoru Damper Resonance, Damper Noise, Mechanical Noise, Note Release, String Resonance 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

284 

Appendix 



 
 

 EP-1 Program MDS Electric Piano Zoubkové i jazýčkové typy elektrických pian, se zvukem Multi-Dimensional syntézy (MDS) a 
vintage efekty. 

6 typů elektrického piana: Tine EP I, Tine EP II, Tone EP V, Tine EP DMP, Reed EP200, Reed EP200A 

Ovládání oscilátoru Harmonic Sound Level, Attack Noise Level, Release Noise Level, Attack Brightness, 
Hammer Width 

Ovládání na panelu Tine Type Preamp Volume, Tone (Treble, Bass), Vibrate (On/Off, Intensity, 
Speed), Amp/Cabinet (On/Off, Drive)*5 

Reed Type Preamp Volume, Tone (Treble, Bass), Vibrate (Intensity, Speed), 
Amp/Cabinet (On/Off, Drive) 

Typy efektů: 9 Small Phase, Orange Phase, Clack Phase, Vintage Chorus, Black Chorus, EP Chorus, 
Vintage Flanger, Red Comp, VOX Wah 

Kombinace Počet timbrálů 16 maximálně 
Funkce Master keyboardu Rozdělení klaviatury a dynamiky, vrstvy a crossfading až 16 programů a/nebo externích 

MIDI zařízení. 
Pokročilá vektorová syntéza Ovládání hlasitosti oscilátorů a syntézy parametrů efektů pomocí vektorového joysticku a 

synchronizované vektorové obálky k tempu. 
Bicí sada Programovatelné stereo/mono samply s 8 dynamickými zónami na oscilátor (s crossfade funkcemi). 
Počet 
programů/Kombi
nací/Bicích sad 

Programy v User paměti 2560 (1792 a více [896 a více HD-1+896 a více EXi] je načteno předem) 
Kombinace v User paměti 1792 (78 a více je načteno do paměti) 
Bicí sady v User paměti 264 (78 a více je načteno do paměti) 
256 GM Level2 presetových programů + 9 GM Level2 bicích presetových programů 

Set listy Počet Set listů/slotů 128 set listů, 128 slotů na Set list 
Každý Set list nabízí 9-band grafický EQ a funkci Tone Adjust, která umožňuje nastavení programu upravit. 
Nastavení Hold Time u Smooth Sound Transition (SST), podporováno pro každý slot. 

Samplování System Open Sampling System (přesamplování, In-Track Samplování) 
Bit/Frekvence RAM: 16bit/48kHz Stereo/Mono Sampling 

Disk: 16 nebo 24 bitů/48kHz 
Doba samplování RAM: Závisí na velikosti dostupné paměti  

PCM RAM DISK: Maximálně 80 minut stereo záznamu (879 MB: 16bit) 
Samply 16.000 samplů/4.000 Multisamplů (Max. 128 indexů na Multisample). 
Stahování Direct sampling (ripping) z audio CD (CD-DA) 
Formáty Korg formát, AKAI S1000/S3000 data (s pokročilou konverzí parametrů Programu); 

SoundFont 2.0, AIFF a WAVE formáty 
Editace Time Stretch, Time Slice, Crossfade Loop a další standardní editační vlastnosti. 

Efekty Inzertní efekty 12, Stereo In / Stereo Out 
Master efekty 2, Stereo In / Stereo Out 
Total efekty 2, Stereo In / Stereo Out 
Timbre/Track EQ Jeden 3-band EQ pro každý timbrál/stopu 
Typy efektů 197 libovolných typů efektů (lze použít pro Insert, Master nebo Total efekty). 
Modulace Dynamická Modulace a společný LFO 
Řídící sběrnice efektů Stereo řetězení kompresorů, gate, vokodérů, atd. 
Efektové presety 738, maximálně 32 na 1 efekt (Preset User) 

KARMA KARMA moduly 1 modul v režimu Program, 4 moduly v režimech Combination a Sequencer. 
Generované efekty (GE) 2048 presetů, 1536 User (96 připravených) 
Kontrolery On/Off, Latch, Chord Assign, Module, Control 

KARMA Realtime Control slidery [1] – [8], KARMA Scene [1] – [8], KARMA spínače [1] – [8], 
KARMA Wave-sekvencer, GE Sub Category, Freeze Randomize, Time Signature Control, 
Tempo Synchronize, Auto RTC (Real Time Control) setup 
Auto RTC (Real Time Control) setup 

Bicí stopa Presetové předlohy 718 presetů (společně s presetovými patterny MIDI sekvenceru) 
User předlohy 1 000 patternů 

Patterny vytvořené v režimu Sequencer lze konvertovat na user patterny rytmické stopy. 
Nastavení Trigger Mode / Sync / Zone je možné zadat. 

Sekvencer/HDR Stopy 16-stopý MIDI sekvencer + 16-stopý harddisk rekordér + master stopa. 
Počet songů 200 songů 
Resolution q = 480 
Tempo 40.00–300.00 bpm (1/100 bpm rozlišení) 
Maximální paměť 400000 MIDI událostí (jen MIDI data) nebo 300000 Audio událostí (jen Audio data) 
MIDI stopy 16 stop plus master stopa 

718 presetů/100 user patternů (na song) 
18 presetových, 16 user šablon songů 
Formát: Korg (KRONOS, OASYS) formát, SMF formáty 0 a 1. 

Audio stopy 16-stopé přehrávání, 4-stopé současné nahrávání; formát souboru WAV, 16bit/24bit 
Automatizace: Volume, Pan, EQ, and Send1/2 
10000 oblastí (max.), Event Anchors, BPM Adjust 

Ostatní funkce RPPR (Realtime Pattern Play and Record): 1 sada patternů na song. Funkce Auto Song 
Setup 
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Obecně Režim Disk Load, save, utility, vypálení a přehrávání audio CD, ukládání dat (save/load MIDI System 
Exclusive data), CD-R/RW (UDF formát read/write), ISO9660 Level 1. 

Kontrolery Vektorový joystick, joystick, ribbon controller, spínače 1 & 2 
Ovládání Přiřaditelné přepínače: Přiřazuje ovládacímu panelu timbrál/stopu, 

Audio, External, Realtime Knoby/KARMA, nebo Tone Adjust 
Spínací knoby mixu: Přiřadí knobům Mixu kanálu funkci Pan, Reset 
Control spínače, Solo spínače, knobů 1-8, spínačů 1-8 (horní řádek), 
spínačů 1-8 (dolní řádek), sliderů 1-8, Master slideru Ovládání 
KARMA: On/Off, Latch, Module Control 

Sekce kontrolerů 
KARMA 

Přepínače = ON/OFF, LATCH, MODULE CONTROL 

Sekce kontrolerů 
DRUM TRACK 

Vypínač = ON/OFF 

Displej TouchView grafické rozhraní, 8" TFT, SVGA (800x600 bodů), nastavitelný jas. 
Hlavní specifikace Frekvenční odezva 20 Hz – -22 kHz ± 1.0 dB, 10 kΩ zatížení 

THD+N: 20 Hz – -22 kHz 0.01%, 10 kΩ zatížení (typicky) 

Odstup signálu od 
šumu 

95 dB (typicky) 

Dynamický rozsah 95 dB (typicky) 

Crosstalk 95 dB @ 1 kHz (typicky) 

Audio výstupy  (analogové) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Digitální) 

AUDIO OUTPUT 
(MAIN) L/MONO, R 

 
AUDIO OUTPUT 
(INDIVIDUAL) 
1–4 

1/4" TRS symetrický 

Výstupní Impedance: 350 Ω stereo, 175 Ω mono (pouze L/Mono) 

Nominální úroveň: +4,0 dBu 

Maximální úroveň: +16,0 dBu 

Impedance zatížení: 600 Ω a více 

Knob MAIN VOLUME ovládá pouze AUDIO OUTPUT (MAIN) L/MONO 
a R 

Sluchátka 1/4" stereo phone jack 
Výstupní Impedance: 33 Ω 
Maximální úroveň: 60+60 mW @ 33 Ω 
Knob MAIN VOLUME (spojený s AUDIO OUTPUT (MAIN)) 

Optický S/P DIF Formát: 24 bit, S/P DIF IEC60958 EIAJCP-1201 
Vzorkovací frekvence: 48 kHz 
Digitální výstup stejných signálů jako AUDIO OUTPUT (MAIN) L/MONO 
a R 

USB B Formát: 24 bit 
Vzorkovací frekvence: 48 kHz 
Digitální výstup stejných signálů jako AUDIO OUTPUT (MAIN) 
L/MONO a R) 

Audio vstupy (Analogové) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Digitální) 

Audio vstupy 1, 2 1/4" TRS symetrický 
Spínače MIC/LINE vstupní úrovně, LEVEL knoby 
Impedance na vstupu: 10 kΩ 
Nominální úroveň: LINE 
+4 dBu (LEVEL knob = min), –36 dBu (LEVEL knob = max) 
Nominální úroveň: MIC 
-22 dBu (LEVEL knob = min), -62 dBu (LEVEL knob = max) 
Maximální úroveň: LINE 
+16 dBu (LEVEL knob = min), -24 dBu (LEVEL knob = max) 
Maximální úroveň: MIC 
-10 dBu (LEVEL knob = min), -50 dBu (LEVEL knob = max) 
Impedance zdroje: 600 Ω 
Odstup signálu od šumu: 95 dB (typicky) 
Dynamický rozsah: 95 dB (typicky) 
Crosstalk: 95 dB @ 1 kHz (typicky) 

Optický S/P DIF Formát: 24 bit, S/P DIF IEC60958 EIAJCP-1201 
Vzorkovací frekvence: 48 kHz 

USB B Formát: 24 bit 
Vzorkovací frekvence: 48 kHz 
2 kanály 

Řídící vstupy DAMPER (podpora half damper pedálu) 
ASSIGNABLE SWITCH, ASSIGNABLE PEDAL 

MIDI IN, OUT, THRU 
USB USB A (TYPE A) x2 Pro zapojení QWERTY klávesnice, MIDI kontrolerů, ethernet adaptérů 

a paměťových zařízení 
USB B (TYPE B) x1 MIDI/audio převodník 

MIDI: 1 (16 kanálů) vstup / 1 (16 kanálů) výstup 
Audio: 2 kanály vstup / 2 kanály výstup 

2 USB 2.0 High-Speed porty (podpora 480 Mbps) 
Disk 60 GB SSD (2.5”); volitelná instalace druhého interního SSD 
Napájení Konektor napěťové šňůry, vypínač POWER On/Off 
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 Rozměry (Š x H x V): KRONOS2-61: 1040 x 364 x 134 (mm) / 40.94”× 14.33” × 5.28” 
KRONOS2-73: 1,221 x 371 x 148 (mm) / 48.07”× 14.61” × 5.83” 
KRONOS2-88: 1,433 x 371 x 148 (mm) / 56.42”× 14.61” × 5.83” 

Hmotnost KRONOS2-61: 14,3 kg / 31,53 lbs 
KRONOS2-73: 21,1 kg / 46,52 lbs 
KRONOS2-88: 24,1 kg / 53,13 lbs 

Spotřeba 60W 
Příslušenství AC kabel, Quick Start Guide, Accessory DVD Disky 1-3 (DVD včetně KRONOS Operation 

Guide, Parameter Guide a souborů Voice Name List v PDF; Video Manuál; KORG USB-
MIDI Driver; System Restore Data, atd.) 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volitelné 

Specifikace Hardware 

 

Hardware Expression/Volume pedál XVP-10 
Nožní kontroler EXP-2 
Damper Pedal DS-1H 
Pedálový spínač PS-1, PS-3 
Ostatní MIDI kabel 

Software EXs Expansion Samples řada, KRS KRONOS Professional Sounds řada 
 

Specifikace a vzhled produktu jsou předmětem změn bez předchozího upozornění. 
Jelikož postranní panely nástroje jsou z přírodního dřeva, mohou být drobné rozdíly v kresbě dřeva. 
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[Music Workstation] 

 
KRONOS 

 

 

Tabulka MIDI implementace 

Datum: 2011. 1. 18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Více informací získáte od svého 
distributora Korg. 
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