راهنمای بکاپ  BHبرای کیبورد EA7
لطفا با دقت این راهنما را مطالعه بفرمایید و سواالت تکراری نپرسید

بعد از دانلود :
اگر  BHرا بصورت فشرده ( )RARدانلود و دریافت کردید ابتدا باید آن را با اخرین نسخه نرم افزار  WINRARاز حالت فشرده خارج کنید.
توسیه می شود این کار را با کامپیوتر یا لبتاپ انجام بدهید.
دانلود آخرین نسخه  WINRARبرای ویندوز 10
دانلود آخرین نسخه  WINRARبرای آندروید

BACKUP

BEHRANG

BH

قبل از نصب :
.1

پوشه  BACKUPرا بدون هیچ دستکاری به همان شکل داخل فضای اولیه ) (ROOTفلش مموری کپی کنید.

.2

دکمه  Menuرابزنید و از مسیر  P2 > Utility > Versionچک کنید  OSدستگاه باید نسخه  2.0به باال باشد وگرنه بکاپ نصب نمیشود.

دانلود آخرین نسخه  OSدستگاه بهمراه آموزش

روش نصب بکاپ روی کیبورد :
 -1فلش را به کیبورد متصل کنید.
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دکمه

 Menuرا بزنید( .سمت راست کیبورد  ،پایین دکمه روشن/خاموش)

 -3با دکمه های زیر نمایشگرِ سمت راست  P2 ،را بزنید.
 -4گزینه  Utilityرا بزنید.
 -5گزینه  Restoreرا زده و از پیام ظاهر شده  Yesرا بزنید.
 -6صبر کنید تا عملیات نصب تمام شود و در نهایت دستگاه را خاموش و روشن کنید.


توجه  :قبل از نصب بکاپ اگر فایل های مهمی داخل  USERکیبورد دارید  ،از آنها کپی بگیرید چون با
نصب بکاپ پاک می شوند.

عملکرد دکمه های  Assignableدر : BH
 -1روشن و خاموش کردن آکورد )(Arr.Hold
 -2ثابت نگه داشتن صدای پارت دست چپ )(Lower Hold
 -3روشن و خاموش کردن افکت  MFXصدا ()MFX Switch
 -4اجرای مولتی پد شماره (Pad1) 1
 -5اجرای مولتی پد شماره (Pad2) 2
 -6اجرای مولتی پد شماره (Pad3) 3
 -7روشن خاموش کردن حالت  Monoبرای پارت های دست راست )(Mono/Poly

دسترسی به ریتم های : BH
 -1دکمه عدد  0را در کنار نمایشگر سمت چپ فشار دهید(User) .
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در گوشه باال و سمت راست نمایشگر نگاه کنید گزینه  Intدر حالت انتخاب باشد(.اگر نبود با باالترین دکمه سمت راست نمایشگر اینکار را انجام دهید)

 -3اگر ریتم ها را هنوز نمی بینید  ،با دکمه های سمت چپ نمایشگر پوشه  My Styleرا انتخاب کنید.
 -4حاال با دکمه های زیر نمایشگر صفحه های  8تایی ریتم رو عوض کنید و با دکمه های دور نمایشگر ریتم ها را انتخاب کنید.

دسترسی به  User Programها :


دکمه  ( Lزیر دکمه  ) Menuرا می توانید یک یا دو بار فشار دهید و به باالی نمایشگر سمت راست توجه کنید.



اگر عبارت  UPS Listنوشته شده بود به این معنا است که شما لیست بانک های  UPSرا می بینید.



اگر عبارت  UPG Listنوشته شده بود ،به این معنا است که شما محتویات و صداهای داخل هر  UPSرا می بینید.



روش تغییر صفحه های : UPG List



در حالتی که لیست محتویات  UPGرا روی نمایشگر مشاهده می کنید  ،با دکمه های زیر نمایشگر صفحه ها را عوض کنید.



دکمه  Bرا بزنید و با دکمه های +

 -یا با دکمه های اعداد  1تا  10بانک ها را عوض کنید.

پیشنهاد و راهنمایی :
 -1بعد از روشن کردن دستگاه و انتخاب اولین ریتم از بکاپ  BHبهتر است یکی از دکمه های  One Touchرا فشار دهید تا بهترین تنظیمات
بهمراه صدای مناسب

اعمال شود(.فقط بار اول انتخاب ریتم)

 -2برای جلوگیری از تغییرات ناخواسته ریتم و تمپو(سرعت) و ترانسپوز و ربع پرده باید دکمه  Lockدر کنار دکمه های  User Programراروشن
کنید .هر چند بکاپ  BHطوری طراحی شده که در صورت خاموش بودن دکمه  Lockهنگام انتخاب صداهای  UPGریتم تغییر نکند و به
همین علت روی نمایشگر سمت چپ پیام  Style not foundرا برای چند ثانیه خواهید دید.
 -3برای ویرایش یا ایجاد تغییرات در ریتم های  BHابتدا یک نسخه کپی از ریتم اصلی بگیرید و بعد روی آن کار کنید چون با ورود به منو ی
 Style Composerبرخی از تنظیمات  Makeup Toolsبر روی آن ریتم خراب می شود.
 -4برخی از صداهای  User Toneدر  BHمختص به ساخت آکورد و سکوانس درست شده اند و ممکن است برای نوازندگی ملودی لذت بخش
نباشند .پیشنهاد می شود از آنها برای ساختن آکورد و بیس در آهنگسازی یا ریتمسازی استفاده کنید.
 -5برای دسترسی به لیست بانک های  UPSباید دکمه

 UPG/UPS List Lرا دو بار فشار دهید و اگر خواستید به لیست  UPGبرگردید

میتوانید مجددا این دکمه را فشار دهید.
 -6در رولند  EA7امکان ذخیره تنظیمات  Mono/Polyو  MFXروی صدا در حافظه  User Toneو  Favoriteوجود ندارد .از این جهت شما برای
نوازندگی با صداهای کامل شده ی  BHبهتر است به حافظه های  UPGو  One Touchمراجعه کنید .صدای  User Toneرا برای صداسازی
و ریتمسازی و آهنگسازی استفاده کنید.
 -7در نامگذاری صداهای  User Toneعبارت  Ptبه معنای "نیاز به پورتامنتو" و عبارت  Lgبه معنای "نیاز به لگاتو" است.
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