
    
JV-2080
64-voice Synthesizer Module
Bedankt voor uw aankoop van de Roland JV-2080 synthesizermodule. Lees deze handleiding best eens volledig 
door, zo leert u meteen alle mogelijkheden van uw nieuwe aanwinst kennen.
1



 

JV-2080 

 

Handleiding

 

 

  
Voorzorgsmaatregelen
■ Voeding
• Schakel de JV-2080 en de overige instrumenten altijd uit 

voordat u ze op elkaar aansluit.

• Sluit het netsnoerde adapter van de JV-2080 nooit aan op 
een stopcontact waar andere apparaten, die brom of ruis 
veroorzaken (b.v. dimmers, motoren enz.) of veel vermogen 
trekken, op zijn aangesloten.

• Let, bij het aansluiten van de adapterhet netsnoer op het 
lichtnet, op het voltage.

• Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoersnoer van de 
adapter en zorg dat er niemand over kan struikelen. Trek, 
bij het verbreken van de aansluiting op het lichtnet, altijd 
aan de stekker zelf en nooit aan het snoernetsnoer om de 
draden niet te beschadigen. 

• Als u de JV-2080 lange tijd niet wenst te gebruiken, ver-
breekt u best de aansluiting op het lichtnet of verwijdert u 
de batterijen.

• Het zou kunnen gebeuren dat de JV-2080 niet naar behoren 
werkt wanneer u hem onmiddellijk na uitschakelen weer 
inschakelt. Wacht dus telkens een paar seconden voordat u 
hem weer inschakelt.

■ Plaatsing
• Om problemen te vermijden, dient u de JV-2080 te be-

schermen tegen direct zonlicht, hitte, vochtigheid en stof.

• Plaats de JV-2080 niet te dicht in de buurt van een neon-
licht, een fluorescerende lamp, een TV-toestel of ander, ge-
lijkaardig materiaal dat enerzijds ruis door interferentie, en 
anderzijds allerlei fouten kan veroorzaken.

• Stel de JV-2080 niet bloot aan overmatige trillingen terwijl 
de disk drive werkt.

■ Onderhoud
• Gebruik, voor het reinigen van het instrument, enkel een 

zachte, droge of lichtjes bevochtigde doek. Om hardnekkig 
vuil te verwijderen, gebruikt u een neutraal reinigingsmid-
del. Wrijf de JV-2080 daarna droog met een zachte doek.

• Gebruik nooit oplosmiddelen zoals bv. verfverdunners 
want deze kunnen de behuizing beschadigen.

■ Geheugenbatterij
• Dit apparaat is uitgerust met een batterij die ervoor zorgt 

dat de opgeslagen data ook na uitschakelen niet gewist wor-
den. De levensduur van deze batterij bedraagt ongeveer 5 
jaar. Het zou iets langer kunnen zijn, maar het verdient aan-
beveling de batterij om de 5 jaar te laten vervangen.

• Zodra de spanning van de batterij niet meer voldoende is, 
beeldt het display onderstaande prompt af: Battery 
Low. Laat de batterij dan zo snel mogelijk vervangen.

• Probeer nooit zelf de geheugenbatterij te vervangen. Laat 
dit werk over aan de Roland hersteldienst. Denk eraan dat 
de data in het interne geheugen kunnen worden gewist. Dat 

is met name het geval als het geheugen of een daarmee sa-
menhangend onderdeel wordt hersteld of niet meer werkt. 

■ Andere voorzorgsmaatregelen
• Behandel de JV-2080 zachtjes.

• Laat geen voorwerpen (muntstukken, metalen draad enz.) 
of vloeistoffen (water, alcohol, sap enz.) in het inwendige 
terechtkomen.

• Neem contact op met de dichtstbijzijnde Roland herstel-
dienst voordat u de JV-2080 in het buitenland gebruikt.

• Als de JV-2080 niet naar behoren werkt, schakel hem dan 
onmiddellijk uit en neem contact op met uw dealer of de 
Roland hersteldienst.De JV-2080 werkt ook op batterijen, 
waarvan u er 6 nodig hebt. Vindt u dat niet “professioneel”, 
dan kunt u een optionele adapter (ACA) kopen. Gebruik 
nooit oude en nieuwe batterijen tegelijk en zorg dat ze altijd 
van hetzelfde type zijn.

■ Batterijen
• Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen door elkaar. Ver-

vang dus steeds alle batterijen.

• Let, tijdens het vervangen van de batterijen, op de juiste po-
lariteit (+ naar + en – naar –).

• Als u de JV-2080 langere tijd niet wenst te gebruiken, ver-
wijder dan de batterijen uit het vakje.

■ Behandeling van diskettes
• Gebruik de drive nooit op vochtige plaatsen omdat een ho-

ge vochtigheidsgraad de werking van de drive in de war kan 
brengen. Soms leidt dit zelf tot een beschadiging van de dis-
kette.

• Wacht, wanneer u de JV-2080 van een koude plaats (bv. een 
auto) naar een warme brengt, ongeveer één uur voordat u 
de drive gebruikt.

• Verwijder de diskette nooit uit de drive wanneer de indica-
tor van de drive oplicht.

• Haal de diskette uit de drive voordat de JV-2080 in- of uit-
schakelt.

• Diskettes zijn heel gevoelig voor vet en stof. Raak daarom 
nooit het magnetisch oppervlak aan en open nooit zelf het 
metalen klepje.

• Diskettes kunnen na verloop van tijd onleesbaar worden. 
Sla uw belangrijke data daarom altijd op twee verschillende 
floppies op en bewaar één van de twee op een veilige plaats.

• Stel uw floppies nooit bloot aan temperaturen beneden de 
10° en boven de 50°C.

• Kleef altijd de bijgeleverde sticker op de daarvoor voorziene 
plaats en noteer er de inhoud van de floppy op om uw data 
zo snel mogelijk terug te kunnen vinden.
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1. Eerste kennismaking

1.1 Voornaamste kenmerken

Afgeleid van de JV-1080 module
De Roland JV-1080 hoeven we natuurlijk niet meer 
voor te stellen, want deze module heeft zich de laatste 
jaren tot een soort industriestandaard ontpopt. In de 
JV-2080 herkent u uiteraard de familietrekjes van de 
JV-reeks, maar dan in de overtreffende trap en 
gecombineerd met het bedieningsgemak van bij-
voorbeeld een XP-80. Belangrijkste feiten in dit ver-
band:

☛ Polyfonie van 64 stemmen en een multitimbrale 
weergave van maximaal 16 Parts.

☛ In een Performance (die tot 16 Parts bevat) kunt u 
nu 3 EFX types (effecten) tegelijk gebruiken.

☛ Keuze uit 768 Patches (klanken), waaronder 
natuurlijk ook een GM set.

☛ Patches zijn niet enkel compatibel met de JV-1080, 
maar ook met de XP-50/80.

Eenvoudige en intuïtieve bedie-
ning
☛ Groot, overzichtelijk display (LCD).

☛ Om tussen de talloze Patches uw weg te vinden 
hebben we de “Patch Search” functie ontworpen.

☛ “Phrase Preview” speelt korte melodietjes waar-
mee u de Patches kunt beluisteren als u toevallig 
even geen MIDI-klavier in de buurt hebt.

Enorme uitbreidingsmogelijkhe-
den
☛ De JV-2080 biedt plaats aan maar liefst 8 Wave 

Expansion Boards (SR-JV80 serie) voor een totaal 
van zo’n 2000 (!) Patches.
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1.2 Voorzieningen op de panelen

Frontpaneel

A
• [VOLUME]-regelaar. Met deze knop bepaalt u het 

volume van de MIX OUT en PHONES uitgangen. 
Let wel: het volume van DIRECT1 en DIRECT2 kunt 
u met deze regelaar niet instellen.
Door op deze regelaar te drukken hoort u een muzi-
kaal fragmentje in de muzikale stijl die perfect bij de 
gekozen Patch past.

• PHONES-aansluiting. Dit is de aansluiting voor de 
8~150Ω hoofdtelefoon. Gebruik liefst een stereo-
hoofdtelefoon van degelijke kwaliteit (bv. de RH 
serie van Roland), zodat het geluid ook in de hoofd-
telefoon goed is.

B
• Display. Het display is uw belangrijkste gespreks-

partner tijdens het werken met de JV-2080. Hier 
komt u te weten welke Patch of Performance u geko-
zen hebt en welke waarden u voor de verschillende 
parameters hebt ingesteld.

C
• [UTILITY]-knop. Druk op deze knop wanneer u 

bepaalde instellingen wilt opslaan, kopiëren of in de 
vorm van SysEx-data wilt verzenden.

• [F1]~[F6]. Dit zijn softwareknoppen: Hun functie 
verschilt naar gelang de pagina waar u ze gebruikt.

• [EXIT]-knop. Druk op deze knop om terug te gaan 
naar de vorige display-pagina of om een lijst in het 
display te sluiten.
Door op [▼] te drukken terwijl u [EXIT] ingedrukt 
houdt start u de weergave van de demosongs (zie 
blz. 10).

D
• [VALUE]-regelaar. Met deze regelaar kunt u de 

waarde van de geselecteerde parameter veranderen 
of Patches enz. kiezen. Om een en ander sneller te 

laten verlopen, kunt u deze regelaar indrukken ter-
wijl u eraan draait. Zo springt u telkens naar de vol-
gende of vorige groep.

• [INC]/[DEC] knoppen. Ook deze knoppen dienen 
voor het instellen van waarden. Met [INC] stelt u tel-
kens een grotere waarde in, terwijl u de waarde met 
[DEC] vermindert. Dit gebeurt dan wel in stappen 
van 1 waarde-eenheid, wat enerzijds nauwkeuriger 
is, maar anderzijds ook iets langer duurt. Als u één 
van deze knoppen ingedrukt houdt en daarbij ook 
tegenoverliggende knop indrukt stapt u versneld 
door de waarden.

• [▲][▼] [√][®] knoppen. Met deze knoppen ver-
plaatst u de cursor. 

E
• [PERFORM] (of [GM]) knop. Druk op deze knop 

om de Performance mode te selecteren. Wanneer u 
[SHIFT] ingedrukt houdt, terwijl u op deze knop 
drukt, activeert u de GM mode.

• [PATCH]-knop. Druk op deze knop om de Patch 
mode te selecteren.

• [RHYTHM]-knop. Hiermee activeert u de Rhythm 
Set mode.

• [SYSTEM]-knop. Druk op deze knop om toegang te 
hebben tot de functies die voor de JV-2080 in z’n 
geheel gelden.

• [SHIFT]-knop. Als u deze knop indrukt, verandert u 
de functie van bepaalde andere knoppen. Vergelijk 
hem met de bovenkasttoets op een computer e.d. Op 
zich heeft [SHIFT] dus geen functie: u moet hem 
altijd samen met een andere knop indrukken.

• [UNDO]-knop. Hiermee kiest u opnieuw de origi-
nele waarde van een parameter die u net hebt gewij-
zigd (met andere woorden: u heft de wijziging op).

• EFFECTS ON/OFF. Met de [EFX]-, [CHORUS]- en 
[REVERB]-knop schakelt u de overeenkomstige 
effectblokken in of uit (blz. 37, 127).

(GM PATCH)

A D IC G H J

E

B F
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• Klankgroepknoppen. Met deze knoppen kiest u een 

Tone groep (een bepaalde bank van klanken): User, 
Card, Preset, Expansion.

• [CATEGORY]. Druk op deze knop als u van de 
zoekfunctie gebruik wilt maken (zie blz. 15).

G
De functie van deze acht knoppen hangt af van het 
display waarin u ze gebruikt. Vandaar de verschillen-
de opdrukken boven en onder de knoppen.

• TONE SWITCH [1]~[4]. Hiermee schakelt u Tones 
in en uit.

• TONE SELECT [1]~[4]. Hiermee kiest u de Tone 
waarvoor u instellingen wilt maken.

• PART SELECT [1]~[4]. Hiermee kiest u de Part 
waarvoor u instellingen wilt maken. U kunt hiermee 
ook Parts in- en uitschakelen en het MIDI-ont-
vangstkanaal voor de Patch mode specifiëren.

• [A]~[H]. Hiermee kiest u klankgroepen.

H
• [1-8/9-16] knop. Met deze knop kiest u de benodig-

de groep van Parts (multitimbrale kanalen). Aange-
zien u telkens maar toegang hebt tot 8 Parts (terwijl 
er 16 zijn), dient u deze knop te gebruiken om de 
groep 1~8 of 9~16 te kiezen.

• [RX]. Hiermee kunt u Parts in- en uitschakelen en 
het MIDI-ontvangstkanaal voor de Patch mode (zie 
blz. 31) kiezen.

I
• DATA CARD-poort. Sluit hier een optionele RAM 

kaart (zie blz. 11) aan. Op die kaart kunt u uw eigen 
Patches wegzetten. Bovendien hebt u rechtstreeks 
toegang tot de Patches op een RAM kaart.

J
• MIDI MESSAGE-indicator. Deze indicator licht op 

wanneer de JV-2080 MIDI-commando’s ontvangt. 
Op die manier weet u dus meteen of de MIDI-aan-
sluitingen kloppen.

• [POWER]-knop. Hiermee schakelt u de JV-2080 in 
en uit.

Achterpaneel

K
• AC-aansluiting. Sluit hier het bijgeleverde netsnoer 

aan.

L
• MIDI IN, OUT en THRU. Via deze connectors kunt 

u de JV-2080 op andere MIDI-instrumenten aan-
sluiten. Hiervoor hebt u uiteraard MIDI-kabels 
nodig (zie blz. 9).
MIDI IN: dient voor het ontvangen van MIDI-com-
mando’s van andere instrumenten.
MIDI OUT: dient voor het zenden van MIDI-data 
van de JV-2080 (vooral SysEx).
MIDI THRU: zendt de via MIDI IN ontvangen data 
onveranderd uit naar andere instrumenten.

M
• DIRECT 1- en DIRECT 2-aansluitingen. Deze uit-

gangen zijn stereo en zenden enkel de droge signalen 
(zonder effecten) of enkel het effectsignaal (EFX) uit.

N
MIX OUT-aansluitingen. Ook dit zijn stereo-uit-
gangen, die het totaalsignaal uitsturen. Verbind deze 
dus met de versterker of het mengpaneel. Is uw ver-
sterker mono, dan hoeft u enkel de MIX OUT L/
Mono uitgang te gebruiken (zie blz. 9).

K L M N
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1.3 Aansluitingen

De JV-2080 heeft geen eigen versterker of luidspreker. U bent dus aangewezen op externe versterking of een hoofd-
telefoon als u iets wilt horen.

Opmerking:  Kabels om de JV-2080 met een versterker/mengtafel te verbinden worden niet bijgeleverd.

1) Schakel alle instrumenten in uw systeem uit.

Zet ook alle volumes in hun minimumstand, zo 
voorkomt u schade aan luidsprekers en andere appa-
raten.

2) Verbind het bijgeleverde netsnoer met de AC aan-
sluiting achterop de JV-2080 en sluit het aan op een 
stopcontact.

3) Sluit de audiokabels aan (zoals op de afbeelding 
hierboven te zien is). Wilt u met een hoofdtelefoon 
werken, sluit die dan aan op de PHONES connector 
van de JV-2080. Vergeet natuurlijk ook niet de 

MIDI OUT van uw MIDI-klavier met de MIDI IN 
van de JV-2080 te verbinden.

Over de uitgangen
De OUTPUT-aansluitingen dienen natuurlijk voor 
het uitsturen van het audiosignaal. U kunt ze dus 
verbinden met actieve luidsprekers, een PA of andere 
audio-apparaten. In de regel hebt u genoeg aan de 
MIX OUT-uitgangen. Sluit ze allebei aan, zodat u de 
JV-2080 in stereo kunt beluisteren en dus niets van 

ATTENTION: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION

Actieve luidsprekers
HiFi-keten enz.

Eindtrap

Mengpaneel enz.

Hoofdtelefoon

Cassetteradio

Verbinden met
MIX OUTPUT 

PHONES

MAXMIN

VOLUME

(PUSH)

UTILITY F1

PHRASE PREVIEW

MIDI-klavier

MIDI-sequencer enz.

MIDI IN

MIDI OUT

MIDI OUT

Naar een stopcontact
9
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de effecten enz. mist. Werkt u met een monoverster-
ker, dan mag u enkel de L/Mono uitgang gebruiken.

Inschakelen
4) Druk op de [POWER] knop om de JV-2080 in te 

schakelen.

5) Schakel nu de stereo-versterker of het mengpaneel 
in (eerst het mengpaneel en dan pas de eindtrap).

De JV-2080 is uitgerust met een veiligheidscircuit dat 
moet voorkomen dat de JV-2080 met een grote knal 
opstart. Daarom hoort u pas enkele seconden na 
inschakelen geluid.

6) Speel een paar noten op het aangesloten MIDI-kla-
vier en stel het gewenste volume in. Als u geen kla-
vier bij de hand hebt, drukt u gewoon op de 
[VOLUME]-regelaar. Die is namelijk met een Pre-
view-functie uitgerust waarmee u verschillende 
noten of muzikale lijntjes kunt spelen.

U kunt voor een deel zelf bepalen wat de JV-2080 
speelt wanneer u gebruik maakt van de Preview-
functie.

Opmerking:  Begin altijd op laag volume om uw versterker 
niet op te blazen. Verhoog dan, terwijl u iets speelt, geleidelijk 
aan het volume.

Uitschakelen
7) Voordat u de JV-2080 uitschakelt, moet u even het 

volgende nagaan:

Hebt u de volumeregelaars van de versterker, het 
mengpaneel en de JV-2080 op 0 gezet?
Hebt u alle gewijzigde Patch- en Performance-instel-
lingen opgeslagen?

8) Schakel eerst de eindtrap, het mengpaneel enz. uit.

9) Schakel tenslotte de JV-2080 uit.

1.4 Demosongs beluisteren

De JV-2080 bevat drie demosongs die u een indruk geven van de mogelijkheden die u met dit instrument hebt. De 
weergave van deze demosongs heet op de JV-2080 ROM Play.

(10)Houd de [EXIT] knop ingedrukt terwijl u op [▼] drukt.

U komt nu op de ROM Play-pagina terecht.

11)Kies met de [▲][▼] knoppen de song die u wilt 
horen. U zou echter ook Chain of Songs kunnen 
kiezen, zodat alle demosongs na elkaar worden 
weergegeven.

Deze demosongs zijn louter bedoeld voor eigen 
gebruik en voor demonstratiedoeleinden. Elk ander 
gebruik (openbare uitvoering, het sampelen ervan, 
de transcriptie enz.) is ten strengste verbonden 
omdat het een inbreuk vormt op het auteursrecht.

12)Druk op [F6] (Start) om de weergave te starten.

13)Om de weergave te stoppen en terug te keren naar 
de tweede stap drukt u op [F6] (Stop).

14)Druk op [EXIT] (na de weergave gestopt te hebben) 
om de ROM Play-pagina weer te verlaten.

Opmerking:  Met uitzondering van de zonet beschreven 
bedieningsorganen zijn alle knoppen enz. tijdens de weergave 
van de demosongs inactief. Er wordt geen informatie via 
MIDI IN ontvangen. Houd er ook rekening mee dat de data 
van de demosongs niet via MIDI OUT worden verzonden.

ROM PLAY

GM

9 1  6 
1  8  

1/9 2/10 3/11 4/12

5/13 6/14 7/15 8/16
PART SELECT

PERFORM

PHONES

MAXMIN

VOLUME

(PUSH)

UTILITY F1 F2 F3 F4 F5 F6 EXIT

DEC INC

VALUE

(PUSH)
SOUND LIST

RHYTHM

UNDO

SYSTEM

SHIFT EFX CHORUS REVERB

A B C D

E F G H

RX

(GM PATCH)

CATEGORYUSER CARD PRESET EXP

EFFECTS ON/OFF

1 3 42
TONE SWITCH

1 3 42
TONE SELECT

PATCH

PHRASE PREVIEW

3,4 5 21
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1.5 Voorbereiding

Wave Expansion Boards
Misschien hebt u al meteen één of meerdere SR-JV80 
Wave Expansion Boards bij uw JV-2080 gekocht en 
wilt u die meteen horen. Hieronder laten we zien hoe 
u ze kunt installeren. Als u nog geen uitbreidings-
kaarten hebt, mag u dit stukje uiteraard overslaan.

De JV-2080 biedt plaats aan maximaal acht uitbrei-
dingskaarten. Deze kaarten bevatten zowel PCM-
data (samples) als gebruiksklare klanken voor deze 
data (Patches en Rhythm Sets).

Om een uitbreiding te installeren moet u eerst de 
bovenplaat van de JV-2080 verwijderen. Meer 
instructies hieromtrent vindt u in de handleiding 
van de kaart.

Hieronder geven we u nog enkele aanwijzingen 
waarmee u rekening moet houden wanneer u zo’n 
kaart in de JV-2080 installeert.

Zoals gezegd zijn er acht plaatsen (we spreken hier 
van slots) waarin u een uitbreidingskaart kwijt kunt: 
EXP A~EXP H. Deze letters komen overeen met de 
groepen XP-A~XP-H, waarmee u de klanken van de 
overeenkomstige Wave Expansion Boards kunt 
selecteren.

Opmerkingen
• Vooraleer u Wave Expansion Boards installeert moet 

u de JV-2080 uitschakelen en de verbinding met het 
lichtnet verbreken.

• Probeer nooit een Wave Expansion Board te installe-
ren dat geen deel uitmaakt van de SR-JV80 groep. 
Verwijder enkel de schroeven waarvan in de handlei-
ding sprake is.

• Statische elektriciteit kan de inwendige onderdelen 
van uw JV-2080 beschadigen. Neem daarom bij het 
omgaan met een uitbreidingskaart steeds het volgen-
de in acht:
Neem voor u de kaart aanraakt steeds een metalen 
voorwerp (bijvoorbeeld een buis van de waterlei-
ding) vast. Op die manier wordt u “ontladen” van 
eventueel aanwezige statische energie.
Neem de kaart enkel vast bij de rand. Raak nooit aan 
de circuits of connectors.

• Probeer het Wave Expansion Board nooit op zijn 
plaats te forceren. Lukt het niet meteen, haal dan de 
print uit het slot en probeer het nog eens van vooraf-
aan.

• Controleer na het installeren of de kaart wel goed zit.

1.6 Werken met een DATA-
kaart

De DATA CARD sleuf van de JV-2080 kan twee 
types geheugenkaarten lezen:

Geheugenkaarten: M-512E, M-256E
Dit zijn kaarten waarop u zowel kunt schrijven als 
lezen. Als dusdanig zijn ze geschikt om de Perfor-
mance, Patch en Rhythm Set data van de JV-2080 op 
te slaan. Dat kunt u doen wanneer het interne geheu-
gen niet meer uitreikt of wanneer u data naar een 
andere JV-2080 wilt “transporteren”.

Voordat u een geheugenkaart kunt gebruiken, moet 
u ze eerst formateren (zie hieronder).

Kaarten met voorgeprogrammeerde klan-
ken: PN-JV80 serie
Deze kaarten kunt u enkel lezen. Ze bevatten Preset 
(voorgeprogrammeerde) Performances, Patches en 
Rhythm Sets.

Voordat u DATA-kaarten ge-
bruikt
• Bij nieuwe kaarten is de batterij nog niet geïnstal-

leerd. Dat moet u dus even doen voordat u de kaart 
in gebruik neemt (instructies hieromtrent vindt u in 
de gebruiksaanwijzingen bij de kaart).

• Op de M-512/M-256 kaarten bevindt zich een PRO-
TECT-schakelaar. Als deze is ingeschakeld (ON) 
kunt u niet op de kaart schrijven, dit ter bescherming 
van de reeds aanwezige data. Om nieuwe data weg te 
schrijven moet u deze schakelaar dus eerst in de 
stand OFF zetten.

• Als het display “Data Card Battery Low” afbeeldt 
weet u dat de batterij van de datakaart bijna leeg is. 
Vervang deze zo snel mogelijk (volg de instructies 
die bij de kaart worden geleverd).

• Tijdens het vervangen van de batterij van de kaart is 
het niet uitgesloten dat er data verloren gaan. Voor 
alle veiligheid kopieert u vooraf best de inhoud van 
de kaart naar de USER-groep van de JV-2080 (zie 
blz. 66) of naar een externe MIDI-sequencer (zie 
blz. 68). Als u de batterij vervangt terwijl de kaart 
zich in een ingeschakelde JV-2080 bevindt worden 

UitAan
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JV-2080 Handleiding 
de data normaal niet gewist. (Maar u loopt beter 
geen risico.)

• Steek de kaart steeds helemaal in de sleuf, tot ze niet 
meer verder kan.

• Raak nooit aan de contactpunten van de kaart. Zorg 
ook dat deze niet vuil worden.

• Nog even herhalen: PN-JV80 kaarten kunt u enkel 
lezen – u kunt op deze kaarten niets schrijven.

• Een aantal kaarten met Preset klanken doet beroep 
op samples (golfvormen) die zich op de (los verkrijg-
bare) uitbreidingskaarten bevinden. Om de Presets 
van zo’n kaart te kunnen gebruiken moet u natuur-
lijk de nodige uitbreidingskaart(en) in de JV-2080 
hebben geïnstalleerd.

• De JV-2080 kan Performance, Patch en Rhythm Set 
data lezen van DATA kaarten die voor de JV-1080 
werden gemaakt.

• De JV-2080 kan ook Patch en Rhythm Set data lezen 
van DATA kaarten die voor de JV-1000/JV-90/JV-
80/JV-880 werden gemaakt. Let wel: de datastruc-
tuur van deze instrumenten wijkt op een aantal pun-
ten af van die van de JV-2080. Vandaar dat de data 
op de JV-2080 iets anders kunnen klinken dan op de 
originele instrumenten.

DATA-kaart formateren
Met Format initialiseert u de DATA kaart die zich in 
de DATA CARD sleuf bevindt. Dat laat o.m. toe om 
een DATA kaart, die u eerst op een ander Roland 
instrument gebruikt hebt, klaar te maken voor het 
gebruik met de JV-2080.

U kunt zelfs een naam aan de te formateren DATA-
kaart geven. Deze naam mag maximaal 12 tekens 
bevatten. Als de datakaart al een naam heeft, wordt 
die tussen haakjes afgebeeld.

Formateren gaat als volgt (vergeet niet eerst de PRO-
TECT schakelaar op OFF te zetten):

15)Steek de geheugenkaart in de kaartsleuf.

16)Druk op [UTILITY] (de indicator licht op).

17)Druk op [F6] (Menu) op Menu 2 te selecteren.

18)Druk op [F1] (Card).

19)Druk op [F1] (Format). U komt terecht op de For-
mat-pagina.

20)Kies een naam voor de geheugenkaart. Druk daar-
voor nogmaals op [F1] (Format).

U krijgt u een lijst met beschikbare karakters te zien.

21)Plaats de cursor met de [VALUE]-regelaar of met 
[F3] (←Prev) [F4] (Next→) op de plaats waar u een 
teken wilt invoeren.

22)Kies met de [VALUE]-regelaar, de [INC]/[DEC] 
knoppen of de cursorpijltjes het gewenste karakter.

Met [F5] (Insert) voegt u spaties in.

Met [F6] (Delete) wist u het karakter op de cursor-
positie.

23)Herhaal stap 7 en 8 tot de naam volledig is.

24)Druk op [F1] (Format) of op [EXIT] om terug te 
keren naar de normale Format-pagina.

25)Druk op [F6] (Execute).

Het display vraagt om bevestiging van uw keuze (wilt 
u wel degelijk formateren?).

26)Druk op [F5] (OK) om de kaart te formateren.

De PR-A Performance, Patch en Rhythm Set infor-
matie wordt automatisch op de kaart geschreven.

Opmerking:  U kunt vanaf stap 5 ook verdergaan zonder 
de lijst met beschikbare karakters af te beelden (met andere 
woorden: u mag stap 6 overslaan). U gebruikt dan de 
[√][®] knoppen om naar de gewenste positie te gaan en de 
[VALUE]-regelaar of de [INC]/[DEC] knoppen om het 
gewenste karakter te kiezen. Dit zijn de opties:
spatie, A~Z, a~z, 0~9,
!”#$%&’()*+,-./:;<=>?@[\]^_‘{|}

Opmerking:  Zodra u een datakaart aansluit, wordt tussen 
haakjes het type aangegeven:
Ongeformateerde kaart → (unknown type)
Geformateerd voor een JV-1080 → JV-1080 type)
Geformateerd voor een ander JV instrument→ (JV80 type)
Kaart met Presets (JV80 type)

Nieuwe naam geven aan een kaart

1) Steek de geheugenkaart in de kaartsleuf.

(2) Druk op [UTILITY] (de indicator licht op).
(3) Druk op [F6] (Menu) om naar Menu 2 te gaan.
(4) Druk op [F1] (Card).

Het label van de kaart moet 
zich aan de kant van het 
display bevinden.
12



Eerste kennismaking, Luisteren naar de klanken
(5) Druk op [F2] (Rename).
U komt terecht op de Rename-pagina.

(6) Druk nogmaals op [F2] (Rename).
U krijgt u een lijst met beschikbare karakters te zien.

(7) Volg de werkwijze van hierboven om de gewens-
te naam in te voeren.

(8) Druk op [F2] of op [EXIT] om terug te keren 
naar de Rename-pagina.

(9) Druk op [F6] (Execute) om de nieuwe naam in te 
voeren.

1.7 Luisteren naar de 
klanken

Opnieuw de fabrieksinstellingen 
laden

Voordat we aan de slag gaan, is het misschien een 
goed idee om uw JV-2080 even te initialiseren. Dit 
houdt in dat alle fabriekswaarden opnieuw worden 
geladen. Op die manier bent u zeker dat de uitleg in 
deze handleiding steeds overeenkomt met wat u op 
het scherm te zien krijgt (hoewel dat bij een kersverse 
JV-2080 normaal het geval zou moeten zijn).

Opmerking:  Houd er rekening mee dat bij het initialiseren 
alle data die u zelf hebt gemaakt verloren gaan. Hebt u dus al 
een en ander geprogrammeerd voor u deze handleiding open-
slaat, bewaar dit dan op een DATA kaart (los verkrijgbaar) 
of zend het naar een externe MIDI-sequencer (zie blz. 68).

1) Druk op [UTILITY] (de indicator licht op).

2) Druk tweemaal op [F6] (Menu) om Menu 3 te selec-
teren.

3) Druk op [F1] (Factory).

U komt terecht op de Factory Preset-pagina.

4) Druk op [F6] (Execute) om opnieuw de fabrieks-
klanken te laden.

Wilt u de Factory Preset-pagina verlaten zonder de 
fabrieksinstellingen te laden, druk dan op [EXIT].

Opmerking:  Het is mogelijk dat u “Write Protect ON” te 
zien krijgt. Dat betekent dat het geheugen beschermd is tegen 
overschrijven. Deze bescherming moet u uitschakelen voordat 
u iets in dit geheugen kunt schrijven. Dat doet u door op 
[DEC] te drukken, zodat er “Write Protect OFF” verschijnt. 
Vervolgens drukt u op [F6] (OK) om deze pagina te verlaten 
en dan nogmaals op [F6] (Execute) om de data weg te schrij-
ven (zie blz. 71).

Opmerking:  Als het display moeilijk leesbaar is, ligt dat 
aan de invalshoek waarmee u ernaar kijkt. Initialiseren biedt 
in dit verband geen soelaas, u moet gewoon het contrast van 
het display aanpassen (zie blz. 142).

Klanken beluisteren (Phrase Pre-
view)

Om een eerste indruk te krijgen van de klankrijkdom 
die de JV-2080 aan boord heeft hebt u zelfs geen 
MIDI-klavier nodig. Voor iedere categorie Patches 
(klanken) hebben we namelijk een korte muzikale 
frase voorgeprogrammeerd die aansluit bij de klank-
inhoud van die categorie. Deze frases kunt u als volgt 
weergeven:

1) Druk op [PATCH] (de indicator licht op).

2) Druk op de VOLUME-regelaar (PHRASE PRE-
VIEW) en houd deze ingedrukt tot de frase is afge-
lopen.

Als u de JV-2080 net hebt geïnitialiseerd, hoort u nu 
de Patch USER:001 2 0 8 0.

Opmerking:  Blijkt het octaaf waarin de frase wordt weer-
gegeven niet zo’n gelukkige keuze voor de betreffende Patch, 
kies dan met [▲] of [▼] een ander octaaf (zie blz. 36).

MIDI-ontvangstkanaal instellen
Natuurlijk hoeven we u niet te vertellen dat u de 
JV-2080 alleen maar kunt aansturen als zijn MIDI-
ontvangstkanaal overeenkomt met het zendkanaal 
van het MIDI-klavier. In dit voorbeeld zetten we het 
ontvangstkanaal van de JV-2080 op “1” (dat is trou-
wens ook de fabrieksinstelling).

3) Zorg dat het zendkanaal van de zender op 1 is inge-
steld.

4) Druk op de [PATCH]-knop (de bijbehorende indi-
cator moet oplichten). Hierdoor activeert u de 
Patch mode (verderop komt u te weten wat die 
mode precies inhoudt).
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GM
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1/9 2/10 3/11 4/12

5/13 6/14 7/15 8/16
PART SELECT
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5) Druk vervolgens op de [SYSTEM]-knop (bijbeho-
rende indicator moet eveneens oplichten).

6) Druk op [F3] (MIDI) om naar de MIDI Param 1-
pagina te gaan.

Komt u in de MIDI Param 2-pagina terecht, druk 
dan nogmaals op [F3] (MIDI).

7) Breng de cursor nu met de [▲][▼] en [√][®] 
knoppen naar de “Patch Rx-Ch” waarde.

8) Stel vervolgens met de de [VALUE]-regelaar de 
waarde “1” in.

9) Als u klaar bent, drukt u op [EXIT] om deze pagina 
weer te verlaten.

Het MIDI-ontvangstkanaal wordt nu rechtsboven in 
het display afgebeeld.

Patches kiezen
Zoals u ongetwijfeld al weet, is de JV-2080 met een 
indrukwekkend aantal geluiden uitgerust. Die zijn 
onderverdeeld in de volgende groepen:

USER, PR-A~C, E en PR-D (GM) bevatten elk 128 
Patches.

Opmerking:  XP-A~H Patches kunt u uiteraard enkel 
selecteren als u in het betreffende slot een Wave Expansion 
Boards hebt geïnstalleerd (zie blz. 11).

Opmerking:  CARD Patches kunt u enkel selecteren als u 
een DATA-kaart in de daarvoor voorziene kaartsleuf hebt 
gestoken (zie blz. 11).

Laten we eens een Patch beluisteren, bijvoorbeeld 
PR-A:056 Purple Spin.

10)Druk op [PATCH] (zodat de bijbehorende indica-
tor oplicht).

U komt in de PATCH Play-pagina terecht.

11)Kies de gewenste groep. Druk op [PRESET], 
gevolgd door [A] (de indicator licht op).

12)Kies met de [VALUE]-regelaar het nummer 056.

13)Speel een paar noten op het aangesloten MIDI-kla-
vier. Vergeet natuurlijk niet de audio-uitgangen 
van de JV-2080 aan te sluiten op een versterker e.d. 
of een hoofdtelefoon te gebruiken.

Als u geen MIDI-klavier hebt aangesloten kunt u ook 
op de VOLUME regelaar (PHRASE PREVIEW) 
drukken om de Patch te beluisteren.

Opmerking:  Een overzicht van de interne Patches vindt u 
op blz. 151 ff.

Waarden aanpassen in grote stappen
Waarden wijzigen op de JV-2080 kunt u met de 
[VALUE]-regelaar of met de [INC]/[DEC] knop-
pen. Voor elk van deze opties bestaat er een trucje 
om de waarde sneller te wijzigen.

Wilt u in stap 2 u een andere Patch kiezen, druk dan 
op [USER], [CARD], [PRESET] of [EXP] (de indica-
tor licht op). Kies met [A]~[H] de gewenste groep 
(om GM Patches te kiezen moet u naar groep PR-D 
gaan).

USER
Het interne geheugen waar u 
eigen creaties kunt opslaan.

PR (Preset) A~C, E
Voorgeprogrammeerde Patches 
(vier banken)

PR-D (GM) General MIDI (GM) compatibel

XP A~H
Patches op een Wave Expansion 
Board

CARD Patches op een RAM kaart.

MIDI-ontvangstkanaal

VALUE 
regelaar

U kunt het proces versnellen door, terwijl 
u aan de [VALUE]-regelaar draait, op de 
regelaar zelf of op de [SHIFT] knop te 
drukken.

[INC]/
[DEC]

Om de waarde sneller te verhogen houdt 
u de [INC]-knop ingedrukt en drukt u 
op de [DEC]-knop. Om de waarde snel-
ler te verlagen doet u het omgekeerde.
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Sound List functie
Het display van de JV-2080 is wat ruimer bemeten 
dan dat van zijn voorgangers. Om deze extra ruimte 
optimaal te benutten hebben we hem de mogelijk-
heid meegegeven om “Sound Lists” af te beelden. 
Dat zijn lijsten van telkens 10 opeenvolgende Patch-
es, die u een snel overzicht bieden om uw keuze te 
maken.

1) Zorg dat u zich op de PATCH Play-pagina bevindt.

2) Druk op de [VALUE]-regelaar om de Patch-lijst af 
te beelden.

In het display worden nu de 10 Patches afgebeeld 
waartussen het geselecteerde Patch-nummer zich 
bevindt.

3) Andere Patch groepen kiezen doet u met [F2] 
(-Group) en [F3] (+Group).

Met de [F5] (-10) of [F6] (+10) knoppen kiest u 
hogere of lagere tientallen.

4) Met de de [VALUE]-regelaar kunt u een andere 
Patch kiezen.

U kunt hiervoor ook de [INC]/[DEC], [▲][▼] en 
[√][®] knoppen gebruiken.

5) Druk op de [VALUE]-regelaar (SOUND LIST) om 
terug te keren naar het normale display.

Opmerking:  Door op [F4] (Catgry) te drukken haalt u het 
Category-display te voorschijn. Het geselecteerde klanknum-
mer blijft linksboven in het display zichtbaar. Druk nogmaals 
op [F4] (Catgry) om terug te keren naar het Sound List dis-
play.

Patches zoeken volgens categorie
Een JV-2080 met acht geheugenuitbreidingen heeft 
duizenden Patches aan boord. Het leek ons wat 
onverantwoord om u tegenover zo’n overmacht 
ongewapend in de strijd te sturen, dus hebben we de 
JV-2080 met een zoekfunctie uitgerust. Deze stelt u in 
staat om alle Patches van een bepaalde categorie uit 
het immense aanbod te plukken. Laten we, om een 

en ander te illustreren, eens op zoek gaan naar orgel-
klanken.

1) Zorg dat u zich in de PATCH Play-pagina bevindt.

2) Druk op [CATEGORY] (de indicator licht op).

U krijgt nu een overzicht van de beschikbare hoofd-
categorieën (10 stuks) te zien.

3) Kies met de [VALUE]-regelaar de optie 
“KEYS&ORGAN”.

4) Druk op de [VALUE]-regelaar.

U ziet nu de categorieën die deel uitmaken van 
“KEYS&ORGAN”.

5) Kies met de [VALUE]-regelaar de gewenste catego-
rie, in ons geval “ORGAN”.

6) Druk op de [VALUE]-regelaar.

U krijgt nu de orgel-Patches te zien, in groepen van 
10.

Opmerking:  De categorieën “DRUMS” en 
“BEAT&GROOVE” maken geen deel uit van een niet-uitge-
breide JV-2080.

7) Met [F2] (-Group) en [F3] (+Group) kunt u andere 
Patch-groepen kiezen.

Met de [F5] (-10) of [F6] (+10) knoppen kiest u 
hogere of lagere tientallen.

8) Met de de [VALUE]-regelaar kunt u een andere 
Patch kiezen.
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JV-2080 Handleiding 
Als u de VOLUME-regelaar ingedrukt houdt, kunt u 
de Patches beluisteren terwijl u ze kiest.

9) Druk op de [VALUE]-regelaar (SOUND LIST) om 
terug te keren naar het PATCH Play-display.

In het display verschijnen nu de groep, de categorie 
en de naam. Linksboven ziet u het Patch-nummer.

Opmerking:  Door op [F4] (Catgry) te drukken haalt u 
opnieuw het Category-venster te voorschijn en kunt u een 
andere categorie kiezen.

10)Druk op [CATEGORY] (de indicator dooft) om 
terug te keren naar het “normale” PATCH Play-
display.

Opmerking:  Zolang de [CATEGORY]-indicator oplicht 
heeft de [F6] knop de (Category)functie. Om in dat geval de 
normale functie (Effect) voor deze knop te kiezen moet u op 
[SHIFT] drukken.

Opmerking:  Met [F4] (←Back) kunt u terugkeren naar 
de vorige display-pagina.

Opmerking:  U kunt ook op [F6] (Close) drukken om het 
zoeken af te sluiten en terug te keren naar de Patch Play-pagi-
na.

Opmerking:  In stap 4 en 6 kunt u op [F5] (Select) druk-
ken.

Opmerking:  In stap 3, 5 en 8 kunt u ook de [INC]/[DEC], 
[▲][▼] en [√][®] knoppen gebruiken.

Ziehier een volledig overzicht van de categorieën waaruit u kunt kiezen.

Groep Categorie NaamNummer

Groep Categorie Inhoud

--- NO ASSIGN Patch is aan geen categorie toegewezen

PIANO
PNO Ac. Piano Akoestische piano

EP El. Piano Elektrische piano

KEYS & ORGAN

KEY Toetseninstrumenten Klavecimbel, Clavinet enz.

BEL Bell Klokken, bellen, beltapijten

MLT Mallet Melodische percussie

ORG Organ Elektrisch en kerkorgel

ACD ACCORDION Accordeon, bandoneon enz.

HRM Harmonica Mondharmonika, Blues Harp enz.

GUITAR

AGT Ac. Guitar Akoestische gitaar

EGT El. Guitar Elektrische gitaar

DGT Dist Guitar Vervormde gitaar

BASS
BS Bass Akoestische & elektrische bassen

SBS Synth Bass Synthesizerbassen

ORCHESTRAL

STR Strings Strijkers

ORC Orchestra Orkestgeluiden

HIT HIT & STAB Orkestslagen, blazerssyncopen enz.

WND Wind Houtblazers (hobo, klarinet enz.)

FLT Flute Fluit, piccolo enz.

BRASS

BRS AC. Brass Akoestische koperblazers

SBR Synth Brass Synthesizerkopers

SAX SAX Saxofoon
16



Eerste kennismaking, Luisteren naar de klanken
Opmerking:  Patches die van een Sound Library Card (PN-JV80 serie) komen vallen allemaal onder de categorie “NO ASSIGN”.

Effecten toevoegen
Om uw geluiden wat extra finesse mee te geven heeft 
de JV-2080 drie ingebouwde effecten aan boord:

Effecten in- en uitschakelen
Patch PR-B:121 BluesHarp berust voor een groot 
deel op het EFX 2:OVERDRIVE, terwijl Patch PR-
C:031 Doos uitvoerig gebruik maakt van Chorus en 
Reverb. Als u bij deze Patches de effecten in- en uit-
schakelt, merkt u meteen hoe bepalend ze kunnen 
zijn voor de klankkleur van een Patch.

1) Kies Patch PR-B:121 BluesHarp (zie blz. 14).

2) Met de [EFX] knop schakelt u de effecten in (de 
indicator licht op) of uit (de indicator dooft).

Druk op de VOLUME regelaar om te horen hoe de 
Patch met en zonder de effecten klinkt.

3) Kies Patch PR-C:031 Doos (zie blz. 14).

4) Druk op [CHORUS] of [REVERB] om deze effecten 
in (de indicator licht op) of uit (de indicator dooft) 
te schakelen.

Door de effecten één voor één in en uit te schakelen 
en telkens op de VOLUME regelaar te drukken kunt 
u makkelijk de klankkleur van elk van deze effecten 
apart beoordelen.

Welke effecten zijn ingeschakeld kunt u zien aan de 
EFX-, CHO- en REV-iconen rechtsboven in het dis-

SYNTH

HLD Hard Lead Bijtende solosynthesizerklanken

SLD Soft Lead Ronde solosynthesizerklanken

TEK Techno Synth Dance/House/Techno-geluiden

PLS Pulsating Tremolo-achtige synthesizerklanken

FX Synth FX Synthesizer-geluidseffecten (ruis, wind enz.)

SYN Other Synth Varia (maar allemaal synthesizerklanken)

PAD

BPD Bright Pad Heldere synthesizerklanken

SPD Soft Pad Ronde synthesizerklanken

VOX Vox Synthesizerstemmen, koor e.d.

ETHNIC

PLK Plucked Snaarinstrumenten (harp enz.)

ETH Ethnic Andere etnische klanken

FRT Fretted Snaarinstrumenten met frets (mandoline enz.)

RHYTHM&SFX PRC Percussion Percussie

SFX Sound FX Geluidseffecten

BTS Beat&Groove Loops (drum, percussie, stemmen enz.)

DRM Drums Drum Sets

CMB Combination Patches die Splits of Layers bevatten

Groep Categorie Inhoud

EFX
Dit is een multi-effectprocessor die u een 
keuze biedt uit 40 effecttypes, waaronder 
vervorming en Rotary.

Chorus
Dit effect maakt het effect dieper en ruimte-
lijker.

Reverb
Dit effect bootst de geluidsreflecties na van 
een concertzaal, waardoor het geluid ruim-
telijker gaat klinken.
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SHIFT EFX CHORUS REVERB

A B C D

E F G H

RX

(GM PATCH)

CATEGORYUSER CARD PRESET EXP

EFFECTS ON/OFF

1 3 42
TONE SWITCH

1 3 42
TONE SELECT

PATCH

PHRASE PREVIEW

2 4
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JV-2080 Handleiding 
play. Als de effecten zijn uitgeschakeld worden deze 
iconen in het grijs afgebeeld.

Diepte van de effecten
We kunnen ook de diepte van de effecten aanpassen. 
Laten we dat eens proberen met de Patches van daar-
net.

EFX Depth

1) Kies Patch PR-B:121 BluesHarp (zie blz. 14).

2) Druk op [EFX] (de indicator licht op).

Schakel de [CHORUS]- en [REVERB]-indicators 
uit, zodat u duidelijk kunt horen wat de EFX-effec-
ten toevoegen.

3) Druk op [F6] (Effects).

4) Druk op [F1] (General).

U komt nu op de General-pagina terecht.

Zorg dat linksboven in het display “Tone 1” is gese-
lecteerd. Is dat niet het geval, druk dan op TONE 
SELECT [1].

5) Plaats de cursor op de EFX Send-niveauparameter 
en kies met de [VALUE]-regelaar de gewenste 
waarde.

Kiest u de waarde “0”, dan hoort u geen EFX. Terwijl 
u deze parameter instelt kunt u het resultaat beoor-
delen door op de VOLUME regelaar te drukken.

6) Druk op [EXIT] om terug te keren naar de Patch 
Play-pagina.

Het is u waarschijnlijk niet ontgaan dat er links van 
de Patch groep een asterisk (*) is verschenen. Die 
geeft aan dat u instellingen hebt gewijzigd die u nog 
niet hebt opgeslagen. Kiest u op dit moment een 
andere Patch of schakelt u de JV-2080 uit, dan gaan 
de gewijzigde instellingen verloren. Wilt u ze bewa-
ren, sla ze dan op in het interne geheugen of op een 
optionele RAM-kaart (zie blz. 66).

Chorus en Reverb Depth

1) Kies de Patch PR-C:031 Doos (zie blz. 14).

2) Druk op [CHORUS] (de indicator licht op).

Schakel de [EFX]- en [REVERB]-indicators uit, 
zodat u duidelijk kunt horen wat het Chorus effect 
toevoegen.

3) Druk op [F6] (Effects).

4) Druk op [F1] (General).

U komt nu op de General-pagina terecht.

Zorg dat linksboven in het display “Tone 1” is gese-
lecteerd. Is dat niet het geval, druk dan op TONE 
SELECT [1].

5) Plaats de cursor op Mix/EFX Send Level en kies met 
de [VALUE]-regelaar de gewenste waarde.

Kiest u de waarde “0”, dan hoort u geen Chorus. Ter-
wijl u de Chorus Depth instelt kunt u het resultaat 
beoordelen door op de VOLUME regelaar te druk-
ken.

6) Druk op [REVERB] (de indicator licht op).

Schakel de [EFX] en [CHORUS] indicators uit, 
zodat u duidelijk kunt horen wat het Reverb effect 
toevoegen.

7) Druk op [▲] om de cursor op Reverb Send Level te 
plaatsen en kies met de [VALUE]-regelaar de 
gewenste waarde.

Kiest u de waarde “0”, dan hoort u geen Reverb. Ter-
wijl u de Reverb-diepte instelt kunt u het resultaat 
beoordelen door op de VOLUME regelaar te druk-
ken.

8) Druk op [EXIT] om terug te keren naar de Patch 
Play-pagina.

Output Assign instellingen
Met de Output Assign parameter bepaalt u naar wel-
ke uitgangen en welke effecten het geluid wordt 
gestuurd.

Zet Output Assign op EFX
als u EFX wilt gebruiken.

Het item waarop de cursor
zich bevindt wordt hier afgebeeld.

Met EFX Send-niveau: diepte en volume van de EFX.

EFX
Het geluid wordt naar de Reverb, Chorus 
en EFX gestuurd.

MIX

Het geluid wordt naar de Reverb, Chorus 
en “MIX” OUTPUT-jacks gestuurd. Kies 
deze optie al s u wél de Reverb en Chorus, 
maar niet de EFX wilt gebruiken.

Chorus Send-niveau: 
 diepte van de Chorus.

Het item waarop de cursor
zich bevindt wordt hier afgebeeld.

Reverb Send-niveau: diepte van de Reverb.
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Eerste kennismaking, Luisteren naar de klanken
Patches bestaan uit 4 Tones
Iedere Patch bestaat uit 1~4 Tones. Effect Depth en 
Output Assign kunt u onafhankelijk voor iedere 
Tone instellen.

Om het wat overzichtelijk te houden hebben we voor 
de voorbeelden van daarnet een Patch gebruikt die 
slechts op één Tone beroep doet. Gebruikt u een 
Patch die uit twee of meer Tones bestaat, dan moet u 
voor iedere Tone instellingen maken. U kiest een 
Tone kiezen met de TONE SELECT [1]~[4] knop-
pen op de General-pagina (zie blz. 78).

EFX kiezen
Hieronder laten we zien hoe u één van de 40 EFX-
types kunt kiezen.

Laten we bij wijze van voorbeeld voor Patch PR-
A:057 60’s LeadORG het 3:DISTORTION EFX-effect 
vervangen door 8:ROTARY.

1) Kies de PR-A:057 60’s LeadORG Patch (zie blz. 14).

2) Druk op [EFX] (de indicator licht op).

3) Druk op [F6] (Effects).

4) Druk op [F1] (General).

U komt nu op de General pagina terecht.

5) Plaats de cursor op EFX Type.

6) Kies met de VALUE regelaar 8:ROTARY.

7) Druk op [EXIT] om terug te keren naar de PATCH 
Play-pagina.

Opmerking:  Een uitgebreide beschrijving van de effectpa-
rameters vindt u vanaf blz. 45.

Rhythm Set aansturen met een 
MIDI-klavier

Drumklanken zijn bij de JV-2080 ondergebracht in 
Rhythm Sets. Om deze vanuit uw MIDI-klavier te 
kunnen aansturen moet u uw MIDI-klavier op 
kanaal 10 instellen.

8) Stel uw MIDI-klavier in op zendkanaal 10.

Hoe u dat precies doet vindt u in de handleiding van 
uw MIDI-klavier.

9) Druk op [RHYTHM] (de indicator licht op).

U komt terecht op de RHYTHM-pagina.

Onder iedere toets zit nu een andere drumklank. 
Ook voor de Rhythm Sets kunt u de Phrase Preview 
(drukken op de VOLUME-regelaar) gebruiken.

Opmerking:  Een overzicht van de klankverdelingen in de 
Rhythm Sets vindt u op blz. 155.

Opmerking:  MIDI-kanaal 10 is zowat de standaard voor 
drumklanken geworden, maar u bent niet verplicht uw Rhy-
thm Sets aan dit kanaal toe te wijzen.

Rhythm Set kiezen
De Rhythm Sets van de JV-2080 zijn onderverdeeld 
in de volgende groepen:

DIR1, 
DIR2

Het geluid wordt naar de “DIRECT1” of de 
“DIRECT2” OUTPUT jacks. Kies deze 
optie als u de geluiden naar eenextern 
effectapparaat wilt sturen.

Tone
1

Tone
2

Tone
3

Tone
4

Patch

Vb 1 : Deze Patch gebruikt slechts één Tone
       (Tones 2~4 zijn uitgeschakeld).

Tone
1

Tone
2

Tone
3

Tone
4

Patch

Voorbeeld 2 : Deze Patch bevat vier Tones.
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EFX -type

Naam van het EFX-type

USER
Het interne geheugen waar u eigen 
creaties kunt opslaan.

PR (Preset) A~
C, E

Voorgeprogrammeerde Rhythm Sets 
(vier banken)

PR-D (GM) General MIDI (GM) compatibel

XP A~H
Voorgeprogrammeerde Rhythm Sets 
op een Wave Expansion Board

CARD De Rhythm Sets op een RAM-kaart.
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USER, PR-A~C, E en PR-D (GM) bevatten elk 2 
Rhythm Sets.

Opmerking:  XP-A~H Rhythm Sets kunt u uiteraard enkel 
selecteren voor zover u de overeenkomstige uitbreidingskaar-
ten (Wave Expansion Boards) hebt geïnstalleerd (blz. 11).

Opmerking:  CARD Rhythm Sets kunt u enkel selecteren 
als u een DATA-kaart in de daarvoor voorziene kaartsleuf 
hebt gestoken (blz. 11).

Laten we eens een Rhythm Set beluisteren, bijvoor-
beeld PR-C:001 JazzDrumSet2.

10)Druk op [RHYTHM] (zodat de bijbehorende indi-
cator oplicht).

11)Kies de gewenste groep. Druk op [PRESET], 
gevolgd door [C] (de indicator licht op).

12)Kies met de [VALUE]-regelaar het nummer 001.

13)Speel een paar noten op het aangesloten MIDI-kla-
vier. Vergeet niet de audio-uitgangen van de 
JV-2080 aan te sluiten op een versterker e.d. of een 
hoofdtelefoon te gebruiken.

Als u geen MIDI-klavier hebt aangesloten, kunt u 
ook op de VOLUME-regelaar (PHRASE PREVIEW) 
drukken om de Rhythm Set te beluisteren.

Opmerking:  Een overzicht van de interne Rhythm Sets 
vindt u op blz. 155.

1.8 Patches stapelen 
(Layer)

Een Performance is op de JV-2080 de overkoepelende 
term voor 16 Parts waaraan 15 Patches en één Rhy-
thm Set (steeds voor Part 10) zijn toegewezen. Meer 
tekst en uitleg bij de hieronder afgebeelde 
klankstructuur krijgt u in volgende hoofdstukken, 
op dit moment willen we zo snel mogelijk een aantal 
klanken samen doen klinken.

Performance kiezen
Om het stapelen van klanken te illustreren kiezen we 
een Performance waarbij dat al gebeurd is, namelijk 
PR-B:01 Dulcimer&Gtr.

1) Druk op [PERFORM] (de indicator licht op).

U komt terecht in de PERFORM Play-pagina.

2) Druk op [PRESET] en vervolgens op [B] (de indica-
tor licht op).

3) Kies met de [VALUE]-regelaar “01”.

Stel uw MIDI-klavier in op zendkanaal 1 en speel 
enkele noten op het klavier. U hoort de Patches van 
Part 1 en 2 nu samen.

Opmerking:  Als u op de [VALUE]-regelaar drukt, krijgt u 
een lijst met de beschikbare Performances te zien. Die lijst 
biedt dezelfde mogelijkheden als de Patch-lijst (zie blz. 15).

Opmerking:  Een overzicht van de beschikbare Performan-
ces vindt u op blz. 151.

Soorten Performances
De Performances van de JV-2080 zijn onderverdeeld 
in de volgende groepen:

USER en PR-A en B bevatten elk 32 Performances.

De keuze tussen PR-A, B of CARD maakt u door in 
stap 2 op [PRESET] of [CARD] te drukken (de indi-
cator licht op). Met [A] en [B] kiest u verder tussen 
PR-A en B.

Opmerking:  Performances uit de CARD-groep kunt u 
uiteraard enkel kiezen als u een RAM-kaart in de JV-2080 
hebt gestoken.

Performance

Patch

Rhythm Set

Part 1

Part 9

Part  10

Part 11

Part 16

Patch

USER
Performances die u zelf kunt programme-
ren.

PR-A, B Preset groepen

CARD Performances op een DATA kaart.
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Eerste kennismaking, Patches stapelen (Layer)
Part in- en uitschakelen
Bij de Performance PR-B:01 Dulcimer&Gtr zijn de 
Parts 1, 2 en 10 ingeschakeld. Laten we Part 1 eens 
uitschakelen.

1) Kies de Performance PR-B:01 Dulcimer&Gtr (als 
dat nog niet is gebeurd).

2) Druk op [RX] (de indicator licht op).

3) Zorg dat de [1-8/9-16] indicator niet brandt en 
druk op PART SELECT [1/9] (de indicator dooft).

Op de PERFORM Play-pagina’s worden ingescha-
kelde Parts aangeduid met een “❍” of “●”, terwijl er 
voor uitgeschakelde Parts een “_” staat.

Speel op uw MIDI-klavier (zendkanaal=1) om het 
klankverschil met of zonder Part 1 te beoordelen.

4) Druk nogmaals op PART SELECT [1/9] (de indica-
tor licht op).

Als u één van de Parts 9~16 uit wilt schakelen moet 
u in stap 3 op [1-8/9-16] drukken (de indicator licht 
op) en vervolgens op de knop(pen) van de gewenste 
Part(s), [1/9]~[8/16].

Andere Patch toewijzen aan een 
Part

Volgens de onderstaande werkwijze kunt u aan iede-
re Part van een Performance een andere Patch of 
Rhythm Set toewijzen. Laten we dat bijvoorbeeld 
eens doen voor Part 2. We gaan daarvoor Patch PR-
C:002 Tp&Sax Sect kiezen.

1) Zorg dat de Performance PR-B:01 Dulcimar&Gtr is 
geselecteerd en dat u zich op de PERFORM Play-
pagina bevindt.

2) Druk op [F3] (Part).

3) Zorg dat de [1-8/9-16] indicator niet brandt en 
druk op PART SELECT [2/10] om Part 2 te kiezen.

De indicator knippert en het Part-nummer ver-
schijnt rechtsboven in het display.

4) Ga met de [▲][▼] knoppen naar de parameter die 
u wilt instellen en kies hiervoor met de [VALUE]-
regelaar de gewenste waarde.

Patch groep: PR-C, Patch nummer: 002 (Tp&Sax 
Sect)

Speel op uw MIDI-klavier om te horen hoe de Patch 
met de gewijzigde instellingen klinkt.

5) Druk op [EXIT] om naar de PERFORM Play-pagi-
na te gaan.

Opmerking:  Voor Parts 1~9 en 11~16 kunt u enkel een 
Patch kiezen, terwijl u voor Part 10 enkel een Rhythm Set 
kunt kiezen.

Opmerking:  Om één van de Parts 9~16 te kiezen drukt u 
in stap 3 op [1-8/9-16] (de indicator licht op) en vervolgens 
op [1/9]~[8/16] (naar gelang de Part die u wilt kiezen).

Opmerking:  U kunt in de PERFORM Play-mode de Part 
waarvoor u instellingen wilt wijzigen ook kiezen met de 
[√][®] knoppen. De geselecteerde Part en de Patch of Rhy-
thm Set verschijnt rechts onder in het scherm.

Performance opslaan
Als u de instellingen van een Performance wijzigt 
verschijnt er een asterisk (*) links naast de Perfor-
mance groep om aan te geven dat de instellingen 
werden gewijzigd. Deze instellingen gaan verloren 
zodra u een andere Performance kiest of de JV-2080 
uitschakelt. Hieronder laten we zien hoe u zo’n Per-
formance kunt opslaan om de instellingen te bewa-
ren.

Naam geven aan een Performance
Het is natuurlijk handig om een gewijzigde Perfor-
mance een andere naam te geven, zo houdt u een 
beter overzicht. Bij wijze van voorbeeld gaan we de 
naam van deze Performance veranderen in “My 
Perform1”. Daarna slaan we de Performance op.
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JV-2080 Handleiding 
1) Kies de Performance waarvoor u een naam wilt kie-
zen en ga naar de PERFORM Play-pagina.

2) Druk op [F1] (Common).

U komt nu op de Common-pagina terecht.

3) Druk nogmaals op [F1] (Common).

De cursor komt op de “Performance Name” terecht 
en u krijgt een lijst met beschikbare tekens te zien.

4) Druk op de [VALUE]-regelaar of op de [F3] 
(←Prev) en [F4] (Next→) knoppen om de cursor op 
het teken te plaatsen dat u wilt invoeren.

5) Kies met de [VALUE]-regelaar het teken dat u wilt 
invoeren.

Om een spatie in te voeren drukt u op [F5] (Insert).

Om een karakter te wissen drukt u op [F6] (Delete).

6) Herhaal stap 4 en 5 tot u “My Perform1” hebt inge-
voerd.

7) Druk op [EXIT] om terug te keren naar de Com-
mon-pagina.

8) Druk op [EXIT] om terug te keren naar de PER-
FORM Play-pagina.

Opmerking:  In stap 5 kunt u ook de [INC]/[DEC] of de 
[▲][▼][√][®] knoppen gebruiken.

Performance opslaan
We slaan de Performance van daarnet op in het 
interne geheugen USER-01.

1) Zorg dat de Performance die u wilt opslaan is gese-
lecteerd.

2) Druk op [UTILITY] (de indicator licht op).

3) Druk op [F1] (Write).

U komt terecht in de Performance Write pagina.

4) Kies met de [VALUE]-regelaar het geheugennum-
mer waar u de Performance wilt opslaan. 

In ons voorbeeld is dat USER:01.

5) Druk op [F6] (Execute) om de data in het geheugen 
te schrijven.

Wilt u de Performance Write-pagina verlaten zonder 
de Performance op te slaan, druk dan op [EXIT].

Opmerking:  Het is mogelijk dat u “Write Protect ON” te 
zien krijgt. Dat betekent dat het geheugen beschermd is tegen 
overschrijven. Deze bescherming moet u uitschakelen voordat 
u iets in dit geheugen kunt schrijven. Dat doet u door op 
[DEC] te drukken, zodat er “Write Protect OFF” verschijnt. 
Vervolgens drukt u op [F6] (OK) om deze pagina te verlaten 
en dan nogmaals op [F6] (Execute) om de data weg te schrij-
ven (zie blz. 71).

Opmerking:  U kunt de Performance ook opslaan op een 
DATA kaart (los verkrijgbaar).

Opmerking:  Zelfgemaakte Performances kunt u opslaan 
in de USER Performance groep. Vanuit de fabriek hebben we 
deze groep trouwens al met Performances gevuld. Deze kunt 
u uiteraard overschrijven met uw eigen creaties. Wilt u ooit 
opnieuw de fabrieksinstellingen laden, dan kan dan met de 
Initialize functie (zie blz. 107);

MIDI-ontvangstkanaal voor elke 
Part kiezen

Volg de onderstaande stappen om voor iedere Part 
het MIDI-ontvangstkanaal in te stellen.

1) Kies de Performance waarvoor u instellingen wilt 
maken en ga naar de PERFORM Play-pagina.

2) Druk op [F4] (MIDI).

U komt nu op de Part MIDI-pagina terecht.

3) Kies met de PART SELECT [1/9]~[8/16] knoppen 
de gewenste Part.
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Dit symbool verschijnt als u voor het item 
waarop de cursor zich bevindt een oproepen

Geheugen waar de Performance wordt opgeslagen

Performance die u wilt opslaan
22



Eerste kennismaking, Verschillende Patches voor de linker- en rechterhand (Split)
Om één van de Parts 9~16 te kiezen moet u zorgen 
dat de [1-8/9-16] indicator oplicht. Vervolgens 
drukt u op PART SELECT [1/9]~[8/16]. De indica-
tor begint te knipperen en het nummer van de Part 
verschijnt rechts boven in het display.

4) Zorg dat de cursor zich op de “Channel” parameter 
bevindt.

5) Kies met de [VALUE]-regelaar het gewenste MIDI-
ontvangstkanaal.

6) Druk op [EXIT] om terug te keren naar de PER-
FORM Play-pagina.

1.9 Verschillende Patches 
voor de linker- en 
rechterhand (Split)

In het vorige deel hebben we gezien hoe u verschil-
lende Patches in een Performance samen kunt laten 
klinken. U kunt deze Patches echter ook uit elkaars 
vaarwater houden door ze aan verschillende zones 
van het klavier toe te wijzen. We spreken dan van een 
“Split”. Handig om bijvoorbeeld een bas op het lin-
ker klaviergedeelte te combineren met een akkoord-
klank op het rechter klaviergedeelte.

Performance kiezen
Als voorbeeld gebruiken we PR-B:29 Organ/Lead.

1) Druk op [PERFORM] (de indicator licht op).

2) Druk op [PRESET] en vervolgens op [B] (de indica-
tor licht op).

3) Kies met de [VALUE]-regelaar “29”.

Stel uw MIDI-klavier in op zendkanaal 1 en speel 
enkele noten op het klavier. De Parts van de Perfor-
mance zijn als volgt over het klavier verdeeld:

Part 2: C4~G9
Part 3: C-1~B3

Nootbereik voor iedere Part in-
stellen

We gaan wat instellingen wijzigen, zodat Part 2 in het 
bereik C5~G9 klinkt en Part 3 in het bereik C-1~B4.

1) Kies de Performance PR-B:29 Organ/Lead en ga 
naar de PERFORM Play-pagina.

2) Druk op [F2] (K.Range).

U komt terecht op de Part Key Range Lower: Upper-
pagina voor Part 1~8. (Als u deze pagina voor de 
Parts 9~16 te zien krijgt moet u nogmaals op [F2] 
(K.Range) drukken).

3) Plaats de cursor op de gewenste parameter en kies 
met de [VALUE]-regelaar de gewenste waarde.

2: C5:G9
3: C-1:B4

Speel enkel noten op uw MIDI-klavier om de “Split” 
te beoordelen.

4) Druk op [EXIT] om terug te keren naar de PER-
FORM Play-pagina.

Opmerking:  Om uw geheugen even op te frissen kan het 
ook nuttig zijn om de volgende verwijzingen na te lezen: “Part 
in- en uitschakelen” op blz. 21, “Andere Patch toewijzen aan 
een Part” op blz. 21, “MIDI-ontvangstkanaal instellen” op 
blz. 13 en “Performance opslaan” op blz. 21.

1.10 Performances voor 
songs

Door zijn multitimbrale mogelijkheden is de 
JV-2080 een voor de hand liggende kandidaat als 
klankmodule bij een sequencer. We hebben ons in de 
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JV-2080 Handleiding 
vorige stukjes beperkt tot het combineren van twee 
Parts, maar een Performance is natuurlijk ook 
geschikt om een uitgebreide multitimbrale Setup 
voor een sequencer-song te maken, zoals we u nu 
laten zien.

Op de onderstaande afbeelding ziet u welke aanslui-
tingen er nodig zijn om de JV-2080 in combinatie 
met een sequencer te gebruiken.

Performance kiezen
Laten we eerst de Patches kiezen die u wilt gebruiken 
en deze aan de relevante Parts toewijzen. In functie 
van het voorbeeld maken we het ons gemakkelijk en 
kiezen we Performance PR-A:05 Seq:FunkRock, die 
bevat namelijk een op elkaar afgestemde verzameling 
Patches.

Het systeem zou nu al bekend moeten zijn. Zie ook 
blz. 20.

Performance PR-1:05 is als volgt opgebouwd:

Opmerking:  Als u een Performance initialiseert, worden 
de Parts 1~9 en 11~16 allemaal op PR-A:001 64voicePiano 
ingesteld, terwijl voor Part 10 de Rhythm Set PR-A:001 Pop-
DrumSet 1 wordt gekozen. Bovendien worden alle parame-
ters op hun standaardwaarden ingesteld. Dit vormt een goed 
uitgangspunt wanneer u een Performance met uw eigen 
instellingen wilt maken.

Parameters voor iedere Part

Patch/Volume/Pan/Pitch
Deze vier parameters hebben we op de JV-2080 alle-
maal op dezelfde pagina ondergebracht.

1) Kies de Performance PR-A:05 Seq:FunkRock en ga 
naar de PERFORM Play-pagina.

2) Druk op [F3] (Part).

3) Druk op [F6] (Palette).

Hier ziet u een overzicht van de instellingen voor 
acht Parts. Met de [F1] knop wisselt u tussen de 
instellingen voor Parts 1~8 en Parts 9~16.

4) Plaats de cursor op de parameter die u wilt instel-
len en kies met de [VALUE]-regelaar de gewenste 
waarde.

Voor ons voorbeeld maken we de volgende instellin-
gen:

5) Druk op [F6] om de Part Palette-pagina te verlaten.

Het Part-nummer waar u naar terugkeert staat 
boven de [F6] functieknop afgebeeld.

6) Druk op [EXIT] om terug te keren naar de PER-
FORM Play-pagina.

Opmerking:  Meer details over de “Fine Tune” en “Voice 
Reserve” parameters vindt u op blz. 75.

Opmerking:  Als u op dit moment de JV-2080 uitschakelt 
of een andere Performance kiest gaan de gewijzigde instellin-
gen verloren. Wilt u deze instellingen bewaren, schrijf ze dan 
weg (zie blz. 21).

Part
MIDI-
kanaal

Patch Patch-naam

Part 1 1 PR-A:037 Phase Clav 2

Part 2 2 PR-B:009 Pick Bass

Part 4 4 PR-A:053 Roller Spin

Part 6 6 PR-E:036 Creamy

Part 10 10 PR-B:001 PowerDrumSet

ATTENTION: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION

MIDI-klavierMIDI-sequencer enz.

MIDI IN

MIDI OUT

INOUTTHRU
MIDI

MIDI INMIDI OUT

INOUTTHRU
MIDI

Verbinden met een mixer/versterker

Part 1 2 4 6 …10 …

Patch-groep PR-A PR-B PR-A PR-E …PR-B …

Patch-nummer 037 009 053 036 …001 …

Part Level 127 127 127 100 …127 …

Part Pan 0 0 0 0 …0 …

Coarse Tune 0 0 0 0 …0 …

… … … … … …… …
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Eerste kennismaking, Performances voor songs
Effecten instellen
Nieuw aan de JV-2080 is dat u nu maar liefst drie 
effecten uit het EFX blok tegelijk kunt gebruiken in 
een Performance. We refereren naar deze drie als 
“A”, “B” en “C”.

Laten we dat even illustreren aan de hand van onze 
PR-A:05 Seq:FunkRock Performance van daarnet.

Deze Performance gebruikt de volgende EFX instel-
lingen:

1) Kies de Performance PR-A:05 Seq:FunkRock en ga 
naar de PERFORM Play-pagina.

2) Zorg dat [EFX], [CHORUS] en [REVERB] zijn 
ingeschakeld.

3) Druk op [F5] (Effects).

4) Druk op [F1] (General).

U komt nu in de General-pagina terecht. Komt u 
daarentegen in de EFX Information pagina terecht, 
druk nogmaals op [F1] (General).

5) Zorg dat de [1-8/9-16] indicator niet brandt en 
druk op PART SELECT [1/9] om Part 1 te selecte-
ren.

Laten we de instellingen voor Part 1 maken.

De belangrijkste EFX parameters voor een Perfor-
mance zijn waarschijnlijk “Output Assign” en “EFX-
A~C Source”. Stel dit tweetal eerst in als u een Per-
formance van EFX wilt voorzien.

Output Assign
Hiermee bepaalt u naar welke uitgang het directe 
geluid wordt gestuurd. Kiest u “PAT-A”, dan wor-
den de Output Assign instellingen overgenomen van 

de Patch die toegewezen is aan de betreffende Part. 
Bijvoorbeeld: bij een Patch waarin Tone 1 aan EFX, 
en Tones 2~4 aan MIX zijn toegewezen worden de 
EFX-effecten enkel toegevoegd aan Tone 1.

Andere waarden voor deze parameter zijn:

EFX-A Source
Met deze parameter bepaalt u welke waarden voor de 
EFX parameters worden gebruikt. Kiest u “Part 1”, 
dan worden de waarden (EFX Type, EFX Reverb 
Send Level, EFX Chorus Send Level, EFX Output 
Level en EFX Output Assign) gebruikt van de Patch 
die aan Part 1 is toegewezen. De EFX-A Source-para-
meter beïnvloedt dus vijf parameters. Als u de cursor 
op één van de EFX-parameters plaatst, verschijnt er 
een * om aan te geven dat deze waarde werd overge-
nomen van een Patch.

Andere waarden:

Reverb Send Level, Chorus Send Level en Mix/EFX 
Send Level werken op dezelfde manier als de gelijk-
namige parameters voor de Patches. Als u geen EFX 
gebruikt, bepaalt de Mix/EFX-waarde gewoon het 
uitgangsvolume van de Performance.

6) Door op PART SELECT [4/12] te drukken kiest u 
Part 4, door op PART SELECT [6/14] te drukken 
kiest u Part 6.

Part 1 4:PHASER

Part 2 8: ROTARY

Part 3 2:OVERDRIVE
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Output Assign MIX/EFX Send Level

EFX SourceReverb Send Level Chorus Send Level

PAT-B, C
Zelfde als “PAT-A”, maar dan voor de EFX 
“B” en “C”.

EFX-A~
C

Het geluid wordt naar de Reverb, Chorus en 
EFX gezonden. De Output Assign-waarden 
voor individuele Patches (Tones) worden 
genegeerd.

MIX

Het geluid wordt naar de Reverb, Chorus en 
de “MIX” OUTPUT gestuurd. Kies deze 
optie als u enkel wat galm en Chorus wilt 
toevoegen, maar van de EFX geen gebruik 
wilt maken.

DIR1, 2

Het geluid wordt naar de “DIRECT1” of 
“DIRECT2” OUTPUT jacks gestuurd. Kies 
deze optie als u het geluid extern wilt bewer-
ken.

Part 2~9, 11~16
Er wordt gebruik gemaakt van de 
EFX-waarden van de Patch die is 
toegewezen aan de Part.

PERFORM

Er wordt gebruik gemaakt van de 
EFX-waarden van de Performance. 
Voor iedere Performance kunt u 
één set EFX-instellingen maken.
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JV-2080 Handleiding 
We gaan nu de effectinstellingen voor Part 4 en 6 
maken. Dit willen we instellen:

Als we Output Assign op “PAT-A”, “PAT-B” en 
“PAT-C” instellen wordt het volgende automatisch 
geselecteerd:

voor “PAT-A”→EFX-A Source

voor “PAT-B”→EFX-B Source

voor “PAT-C”→EFX-C Source

“EFX-A~C Source” maken dus gebruik van de EFX-
instellingen van de Patches die toegewezen zijn aan 
de Parts waarvoor u respectievelijk “EFX-A Source”, 
“EFX-B Source” en “EFX-C Source” kiest. Als de 
betreffende Patches toevallig gelijkaardige EFX-
instellingen gebruiken, is het verschil niet spectacu-
lair. In de Performance van ons voorbeeld gebruiken 
de Patches die aan Part 1, 4 en 6 zijn toegewezen res-
pectievelijk de effecten Phaser, Rotary en Overdrive. 
Hier is er dus duidelijk sprake van een hoorbaar ver-
schil.

Deze opmerking geldt trouwens ook wanneer u Out-
put Assign op “EFX-A”, “EFX-B” en “EFX-C” hebt 
ingesteld.

Maar nu even terug naar Output Assign “PAT-A~
C”. Voor Reverb Send Level, Chorus Send Level en 
Mix/EFX Send Level gelden enerzijds de waarden 
van de gebruikte Patch (die op Tone-niveau worden 
ingesteld) en anderzijds de instelling van de Part. 
Wilt u dat de Patch-waarden niet verder worden 
beïnvloed door de Part, zet deze laatsten dan alle-
maal op “127”. (Ter herinnering: voor de “EFX-A~
C” opties worden de waarden van de Patch (voor 
iedere Tone) genegeerd.

De Send Level-parameters van de Parts laten dus 
alleen nog toe het effectgehalte van de gebruikte 
Patch te verminderen (tenslotte betekent “127” dat 
de Send Level-waarden van de Tones blijven gehand-
haafd). Houd daar tijdens het programmeren van uw 

eigen Patches rekening mee en stel de Tones zeker 
niet te “droog” in.

Opmerking:  Ter herinnering: “PAT-A” en “EFX-A” zijn 
verbonden met “EFX-A Source”, “PAT-B” en “EFX-B” met 
“EFX-B Source” en “PAT-C” en “EFX-C” met “EFX-C 
Source”.

Opmerking:  Een uitgebreid overzicht van de effectpara-
meters vindt u vanaf blz. 45.

Opmerking bij Output Assign=”PAT-A~C”
Als u voor de Output Assign parameter één van de 
waarden “PAT-A~C” kiest, verschijnt het EFX-type 
steeds in het display. Dat wilt echter niet zeggen dat 
u die EFX automatisch hoort, want dat is maar het 
geval als de Patch (iedere Tone daarvan) die toege-
wezen is aan de betreffende Part op zijn beurt naar de 
EFX wordt gestuurd (Output Assign=EFX).

Gebruik de “PAT-A~C” opties dan ook enkel als er 
Patches in het spel zijn die van de EFX gebruik 
maken.

Als u voor EFX-A~C Source Part 1~9 of 11~16 hebt 
gekozen, dan wordt een wijziging van de effectwaar-
den meteen gereflecteerd in de instellingen van de 
Patch die is toegewezen aan de gekozen Part. Schrijf 
de Performance daarom pas weg nadat u de Patch 
hebt opgeslagen.

Performance-instellingen opne-
men aan het begin van een song

Het was de bedoeling om met deze Performance een 
song op te nemen, weet u nog? Laten we dat dan nu 
doen.

We sluiten de MIDI-sequencer aan en we nemen 
eerst de Performance-instellingen op aan het begin 
van de song. Op die manier zijn we achteraf, bij de 
weergave, zeker van de juiste instellingen, want deze 
worden dan vanuit de sequencer in de JV-2080 gela-
den (ongeacht de Performance die we hadden geko-
zen voordat we de weergave startten).

Part 4
Output Assign=PAT-B, EFX-B Source=Part 
4

Part 6
Output Assign=PAT-C, EFX-C Source=Part 
6

Tone 1
10
20
30

127
127
127

Reverb Send Level
Chorus Send Level

Mix/EFX Send Level

Tone 2
40
50
60

Tone 3
70
80
90

Tone 4
100
110
120

Patch

Voorbeeld:
Reverb Send Level van de vier Tones 
zijn op respectievelijk 10, 40, 70 en 
100 ingesteld. Wilt u deze waarden 
ook horen, stel dan Reverb Send 
Level van de Part in op "127".
Dit geldt ook voor Chorus Send Level 
en Mix/EFX Send Level.

ROM PLAY

GM

9 1  6 
1  8  

1/9 2/10 3/11 4/12

5/13 6/14 7/15 8/16
PART SELECT

PERFORM

UTILITY F1 F2 F3 F4 F5 F6 EXIT

DEC INC

VALUE

(PUSH)
SOUND LIST

RHYTHM

UNDO

SYSTEM

SHIFT EFX CHORUS REVERB

A B C D

E F G H

RX

(GM PATCH)

CATEGORYUSER CARD PRESET EXP

EFFECTS ON/OFF

1 3 42
TONE SWITCH

1 3 42
TONE SELECT

PATCH

2 51 3 4
26



Eerste kennismaking, Performances voor songs
1) Ga naar de PERFORM Play-pagina en druk op 
[UTILITY] (de indicator licht op).

2) Druk op [F4] (Xfer).

3) Druk op [F1] (to MIDI).

U komt op de Data Transfer to MIDI-pagina terecht.

4) Plaats de cursor op de parameter die u wilt instel-
len en kies met de [VALUE]-regelaar de gewenste 
optie.

Maak de volgende instellingen:

Source: PERFORM
TEMP: -PATCH

5) Maak uw sequencer klaar voor opname en druk op 
[F6] (Execute) om de Performance-instellingen te 
zenden.

Partijen opnemen
Nu de juiste instellingen gewaarborgd zijn, kunnen 
we aan de partijen voor onze song beginnen.

De Performance-instellingen van daarnet willen we 
natuurlijk niet wissen, dus beginnen we op te nemen 
op de eerste maat na deze instellingen. We nemen op 
in de volgorde drums→ bas→ begeleiding→ melo-
die. Bij ieder nieuw spoor gebruiken we de reeds 
opgenomen sporen als leidraad.

Vertaald naar Parts ziet de volgorde er zo uit: de Rhy-
thm Set van Part 10, de bas van Part 2, de gitaar van 
Part 6, het orgel van Part 4 en het keyboard van Part 
1. Vergeet niet bij iedere nieuwe partij uw MIDI-kla-
vier op het juiste zendkanaal in te stellen, achtereen-
volgens: kanaal 10→2→6→4→1.

Instellingen voor individuele 
Parts

Zodra alle partijen zijn opgenomen luisteren we 
natuurlijk naar het resultaat. Misschien beslist u nu 
dat de ene of andere Part nog wat harder/zachter of 
wat meer naar links/rechts in het stereobeeld enz. 
mag. Wijzig in dat geval de betrokken parameters, 
maar vergeet niet achteraf de gewijzigde Performan-

ce opnieuw aan het begin van de song op te nemen 
(zie hierboven).

JV-2080 als GM- klankmodule ge-
bruiken

U kunt uw JV-2080 gebruiken als GM-compatibele 
klankmodule. Er wordt dan een Performance 
gebruikt waarin aan Part 10 een GM-compatibele 
Rhythm Set wordt toegewezen en aan de overige 
Parts GM-compatibele Patches.

1) Houd [SHIFT] ingedrukt en druk op [PERFORM].

U komt op de GM Play-pagina terecht. Hier ziet u 
welke Patch of Rhythm Set aan elke Part is toegewe-
zen.

De JV-2080 is nu geïnitialiseerd volgens de basis 
GM-instellingen. Part 10 krijgt dus steeds een GM 
Drum Set toebedeeld, terwijl voor de overige Parts 
Piano 1 wordt gekozen. In plaats van die piano kunt 
u uiteraard andere GM klanken kiezen, in functie 
van uw arrangement. Bovendien kunt u iedere Part 
in- en uitschakelen.

Opmerking:  In de GM System-mode liggen de ontvangst-
kanalen van de Parts vast: Part 1=kanaal 1, Part 2=kanaal 2, 
enz.

Opmerking:  Instellingen die u in de GM-mode maakt 
kunt u niet opslaan.
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1.11 JV-2080 als live-
instrument gebruiken

JV-2080 Patches vanuit een ex-
tern instrument kiezen

De JV-2080 reageert op MIDI-programmakeuze-
commando’s. Voor wie nog niet zo vertrouwd is met 
de materie: programmakeuze-commando’s bieden 
de mogelijkheid om vanuit een extern MIDI-instru-
ment Patches (ook de Patches voor de Parts van een 
Performance) of Rhythm Sets op de JV-2080 te kie-
zen.

De JV-2080 begrijpt bovendien bankkeuzecomman-
do’s. Deze vormen een aanvulling op de program-
makeuze-commando’s, waardoor het mogelijk 
wordt meer dan 128 Patches (MIDI standaard) te 
kiezen. Dat laatste is natuurlijk absoluut nodig voor 
een mega-klankverzameling als die van de JV-2080.

Laten we bij wijze van voorbeeld de Patch USER:002 
Keep :-) kiezen.

1) Druk op [PATCH] om naar de PATCH Play-pagina 
te gaan.

2) Zorg dat het externe MIDI-instrument (meestal zal 
het om een klavier gaan) en de JV-2080 op hetzelfde 
MIDI-kanaal zijn ingesteld (zie blz. 13).

3) Zend een bankkeuze MSB (controlenummer 0) 
commando met de waarde “80” naar de JV-2080.

4) Zend een bankkeuze LSB (controlenummer 0) 
commando met de waarde “0” naar de JV-2080.

5) Zend een programmakeuze-commando met de 
waarde “2” naar de JV-2080.

Opmerking:  Als de JV-2080 enkel een programmakeuze-
commando ontvangt (zonder bankkeuze) kiest hij de Patch of 
Rhythm Set in de huidige groep. Als uw extern MIDI-instru-
ment geen bankkeuze kan zenden kunt u dus nog steeds de 
Patches uit de USER-bank kiezen (zie ook blz. 66 en 
blz. 132). Een noodoplossing voor live-gebruik bestaat er dan 
in de Patches die u wilt gebruiken te kopiëren naar de USER-
bank.

Opmerking:  U kunt met MIDI-commando’s ook heen en 
weer schakelen tussen de Performance-, Patch- en GM Sys-
tem-mode (zie blz. 34).

Opmerking:  Als het MIDI-ontvangstkanaal van een Part 
binnen de Performance gelijk is aan het Performance-contro-
lekanaal (Performance Ctrl-Ch), dan krijgt dit laatste voor-
rang. Met andere woorden: de ontvangen programmakeuze-
commando’s worden dan gebruikt om Performances te kiezen 
(zie blz. 24 en blz. 34).

Patches kiezen voor de Parts in een Perfor-
mance
Druk in stap 1 op [PERFORM] om naar de PER-
FORM Play-pagina te gaan.

Kies in stap 2 het MIDI-ontvangstkanaal voor de 
gewenste Part binnen de Performance (zie blz. 22).

Vergeet ook niet de Part waarvoor u een andere 
Patch wilt kiezen in te schakelen (zie blz. 21).

Rhythm Set kiezen
Kies in stap 1 het MIDI-ontvangstkanaal voor Part 
10 van de Performance (zie blz. 22).

Druk in stap 2 op [RHYTHM] om naar de RHY-
THM Play-pagina te gaan.

In de onderstaande tabel ziet u aan welke Patches en 
Rhythm Sets de verschillende bank- en programma-
nummers zijn gekoppeld.

PATCHES

Patch-
groep

Patch-
nummers

Bankkeuze MIDI-programma-
nummerCC00 CC32

USER 001~128 80 00 001~128

PR-A 001~128 81 00 001~128

PR-B 001~128 81 01 001~128

PR-C 001~128 81 02 001~128

GM 001~128 81 03 001~128

PR-E 001~128 81 04 001~128

CARD 001~128 82 00 001~128

XP-A 001~128 84 00 001~128

XP-A (2) 129~255 84 01 001~127

XP-B 001~128 84 02 001~128
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JV-2080 Performances vanuit een extern instrument kiezen
Zorg eerst dat het zendkanaal van het externe MIDI-
instrument gelijk is aan het Performance-controle-
kanaal (Performance Ctrl-Ch) van de JV-2080. 
Zendt vervolgens de juiste bank- en programmakeu-
ze-commando’s.

In de fabriek werd het Performance Ctrl-Ch inge-
steld op kanaal 16.

In het onderstaande voorbeeld stellen we daarom 
ook het externe instrument in op zendkanaal 16, 
alvorens we de Performance USER:002 HardRock 
kiezen.

1) Druk op [PERFORM] om naar de PERFORM Play-
pagina te gaan.

2) Kies op het externe MIDI-instrument zendkanaal 
16.

Hoe dit in zijn werk gaat kunt u nalezen in de hand-
leiding van het externe instrument.

3) Zend een bankkeuze MSB commando (controle-
nummer CC00) met de waarde “80” naar de 
JV-2080.

4) Zend een bankkeuze LSB (controlenummer 32) 
commando met de waarde “0” naar de JV-2080.

5) Zend een programmakeuze-commando met de 
waarde “2” naar de JV-2080.

Opmerking:  Als de JV-2080 enkel een programmakeuze-
commando ontvangt (zonder bankkeuze) kiest hij de Perfor-
mance in de op dat moment geselecteerde groep. 

Opmerking:  U kunt met MIDI-commando’s ook heen en 
weer schakelen tussen de Performance-, Patch- en GM Sys-
tem-mode (zie blz. 34).

Performance Ctrl-Ch (controlekanaal) 
instellen en Performance kiezen
Druk op de PERFORM Play-pagina op [SYSTEM] 
en vervolgens op [F3] (MIDI) om de MIDI Param 1-
pagina op te roepen en stel vervolgens het gewenste 
Performance Ctrl-Ch in (blz. 137).

In de onderstaande tabel ziet u aan welke Perfor-
mances de verschillende bank- en programmanum-
mers zijn gekoppeld.

XP-B (2) 129~255 84 03 001~127

XP-C 001~128 84 04 001~128

XP-C (2) 129~255 84 05 001~127

XP-D 001~128 84 06 001~128

XP-D (2) 129~255 84 07 001~127

Zelfde systeem voor de Expansion Boards E~H, maar het CC32-nummer ver-
andert: E= 08, E(2)= 09, F= 10, F(2)= 11, G= 12, G(2)= 13, H= 14, H(2)= 15

RHYTHM SETS (meestal MIDI-kanaal: 10)

Set-groep Set-nummers
Bankkeuze MIDI-programma-

nummerCC00 CC32

USER 001, 002 80 00 001, 002

Overige: 2 programma’s voor PR-A~CARD, programma’s 1~128 en 129~255 
voor alle andere (theoretisch mogelijk, maar tot nu toe niet toegepast).
CC00- en CC-32-nummers, zie de PATCH-tabel hierboven.

PERFORMANCES

Set-groep Set-nummers
Bankkeuze MIDI-programma-

nummerCC00 CC32

USER 001~032 80 00 001~032

PR-A 001~032 81 00 001~032

PR-B 001~032 81 01 001~032

CARD 001~032 82 00 001~032
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JV-2080 Patches met het geluid van een andere synthesizer combine-
ren

Om het geluid van uw JV-2080 met dat van een 
andere synthesizer te combineren volstaat het dat u 
beide instrumenten op hetzelfde MIDI-kanaal (res-
pectievelijk zend- en ontvangstkanaal) instelt.

1) Kies een klank op uw synthesizer.

2) Kies een Patch op de JV-2080 (zie blz. 14).

3) Zorg dat het zendkanaal van uw synthesizer gelijk 
is aan het ontvangstkanaal van de JV-2080 (zie 
blz. 13).

Zodra u deze instellingen hebt gemaakt kunt u op uw 
synthesizer spelen om het resultaat te beoordelen.

Opmerking:  Met de Rx Program Change- en Rx Bank 
Select-schakelaars kunt u bepalen of de JV-2080 al dan niet 
programmakeuze- en/of bankkeuze-commando’s moet ont-
vangen. Zie hiervoor “Device ID-nummer en algemene zend-
/ontvangstschakelaars” op blz. 137.

EFX-instellingen van de JV-2080 vanuit een extern MIDI-instrument 
wijzigen

Met de speelhulpen op een extern MIDI-instrument 
kunt u de waarden van EFX-parameters aansturen.

Een voorbeeld: we sturen de snelheid van het Rotary 
effect aan met de modulatiehendel.

1) Kies de Patch PR-A:050 Perky B. (zie blz. 14).

Deze Patch maakt gebruik van 8:ROTARY EFX.

2) Druk op [F6] (Effects) en druk op [F3] (EFX Ctl).

U komt terecht op de EFX Control-pagina.

3) Plaats de cursor op de parameter die u wilt instel-
len en kies met de [VALUE]-regelaar de gewenste 
waarde.

EFX Ctrl 1 MODULATION: +63 → (Speed)

Druk de modulatiehendel of -wiel naar voren en 
luister hoe de snelheid van het Rotary effect toe-
neemt.

4) Druk op [EXIT] om terug te keren naar de PATCH 
Play-pagina.

Opmerking:  In plaats van een modulatiehendel kunt u 
ook een voetschakelaar gebruiken. Dat heeft het voordeel dat 
u beide handen kunt gebruiken om klavier te spelen, terwijl 
uw voet de snelheid van het effect bepaalt (zie blz. 110).

Opmerking:  Welke EFX-parameters u precies kunt aan-
sturen hangt af van het EFX Type dat u hebt geselecteerd (zie 
blz. 109).

Opmerking:  U kunt de speelhulpen van een externe stuur-
bron ook gebruiken om de instellingen van de Tones in de 
Patch te wijzigen (zie blz. 111).
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Klanken kiezen, Ontvangstkanaal instellen
2. Klanken kiezen

2.1 Ontvangstkanaal 
instellen

Aangezien de JV-2080 geen eigen klavier heeft, is hij 
steeds afhankelijk van externe MIDI-stuurbronnen. 
Een basisvereiste voor een succesvolle communicatie 
tussen stuurbron (meestal een klavier) en module is 
dat ze op hetzelfde MIDI-kanaal zijn ingesteld.

Zie de handleiding bij uw klavier voor het instellen 
van diens zendkanaal.

Parts van een Performance
Een Performance is de grootste klankeenheid van de 
JV-2080. Performances zijn opgebouwd uit verschil-
lende Parts, die elk op een eigen MIDI-kanaal (kun-
nen) reageren. Wilt u alle Parts tegelijk horen, moet 
u er hetzelfde MIDI-kanaal aan toewijzen. Maar u 
kunt ook elke Part apart gebruiken. In dat geval 
werkt u waarschijnlijk met een sequencer die op alle 
16 MIDI-kanalen kan zenden, of met een MIDI-kla-
vier zoals de A-90 die op meerdere kanalen tegelijk 
kan zenden. Als u wilt “drummen”, moet u MIDI-
data op kanaal 10 naar de JV-2080 zenden.

1) Kies de benodigde Performance. U komt terecht op 
de PERFORM Play-pagina.

2) Druk op [F4] (MIDI). U komt terecht op de Part 
MIDI-pagina.

3) Kies met PART SELECT [1/9]~[8/16] de gewenste 
Part.

Wilt u één van de Parts 9~16 kiezen, druk dan op de 
[1-8/9-16] knop (de indicator licht op).

De indicator knippert en het Part nummer verschijnt 
rechtsboven in het display.

4) Plaats de cursor op de “Channel” parameter.

5) Kies met de [VALUE]-regelaar of met de [INC]/
[DEC] het gewenste MIDI-ontvangstkanaal.

6) Druk op [EXIT] om terug te keren naar de PER-
FORM Play-pagina.

MIDI-kanaal voor een Patch
Wilt u enkel een Patch aansturen, stel dan op de vol-
gende manier het MIDI-kanaal in.

1) Druk op [PATCH] (de indicator licht op).

2) Druk op [SYSTEM] (de indicator licht op).

3) Druk op [F3] (MIDI). U komt terecht op de MIDI 
Param 1-pagina.

Komt u op de MIDI Param 2-pagina terecht, druk 
dan nogmaals op [F3] (MIDI).

4) Plaats de cursor op de “Patch Rx-Ch” parameter.

5) Kies met de [VALUE]-regelaar of met de [INC]/
[DEC] het gewenste MIDI-ontvangstkanaal.

6) Druk op [EXIT] om terug te keren naar de Patch 
Play-pagina.

Het MIDI-kanaal verschijnt rechtsboven in het dis-
play.

MIDI-kanaal rechtstreeks op de Patch Play-
pagina instellen

1) Druk op [RX] (de indicator licht op).

(2) Kies met PART SELECT [1/9]~[8/16] het 
gewenste MIDI-kanaal.

Wilt u een MIDI-kanaal van 9~16 kiezen, druk dan 
op de [1-8/9-16] knop (de indicator licht op).

Het MIDI-ontvangstkanaal verschijnt rechtsboven 
in het display.

De wijziging die u hier aanbrengt geldt uiteraard ook 
voor de Patch Rx-Ch-parameter op de MIDI Param 
1 pagina.

(3) Druk nogmaals op [RX] (de indicator dooft).
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2.2 Performances, Patches 
en Rhythm Sets kiezen

Performances, Patches en Rhythm Sets zijn onder-
verdeeld in groepen. De onderstaande tabel geeft u 
een overzicht.

—: geen groep*: verschilt per type

4) Druk op [PERFORM] om een Performance te kie-
zen, op [PATCH] om een Patch te kiezen en op 
[RHYTHM SET] om een Rhythm Set te kiezen. De 
betreffende indicator licht op.

5) Kies de gewenste groep:

6) Kies met de [VALUE]-regelaar of door op [INC]/
[DEC] te drukken het gewenste nummer.

Opmerking:  XP-A~H kunt u enkel kiezen als er een 
geheugenuitbreiding op aangesloten is (zie blz. 11).

Opmerking:  CARD-klanken kunt u enkel kiezen als er een 
kaart in de kaartsleuf zit.

Opmerking:  Patches of Rhythm Sets die beroep doen op 
golfvormen van een geheugenuitbreiding werken maar als u 
het betreffende bord hebt geïnstalleerd.

Waarden aanpassen in grote stappen
Waarden wijzigen op de JV-2080 kunt u met de 
[VALUE]-regelaar of met de [INC]/[DEC] knop-
pen. Voor elk van deze opties bestaat er een techniek 
om de waarde sneller te wijzigen.

Interne structuur
Als u een klank kiest, worden de data van die klank 
in een geheugenbuffer geladen. De JV-2080 geeft het 
geluid steeds weer vanuit deze buffer. Als u een ande-
re klank kiest, of u schakelt de JV-2080 uit, dan 
wordt de inhoud van de buffer gewist. Vergeet dus 
niet eventuele wijzigingen eerst op te slaan (zie 
blz. 66).

PATCH RHYTHM PERFORM

USER 1~128 1, 2 1~32

PR-A 1~128 1, 2 1~32

PR-B 1~128 1, 2 1~32

PR-C 1~128 1, 2 —

PR-D 
(GM)

1~128 1, 2 —

PR-E 1~128 1, 2 —

XP-A * * —

… … … …

XP-H * * —

CARD * * *

USER

De Performances enz. in deze groep kunt u 
overschrijven met uw eigen creaties. Bij 
levering heeft deze groep dezelfde inhoud 
als groep PR-E, enkel de octaafligging van 
een aantal klanken is anders.

PR-A~C, 
E

Deze groepen kunt u niet overschrijven. Er 
zijn twee groepen Preset Performances (A 
en B).

PR-D 
(GM)

Dit is een groep GM-compatibele Patches 
en Rhythm Sets (geen Performances). (GM 
is een set universele specificaties die voor 
alle merken en types gelden.)

XP-A~H

Deze groepen bevatten de klanken van 
Expansion Boards (SR-JV80 serie, optie). 
De beschikbaarheid van deze groepen 
hangt uiteraard af van de geïnstalleerde 
kaarten. Deze groepen bevatten geen Per-
formances (zie “Wave Expansion Boards” 
op blz. 11.).

CARD

Deze groep verschaft u toegang tot de klan-
ken op de DATA-kaart (los verkrijgbaar) die 
in het slot is. Het kan gaan om een RAM-
kaart (M-512E, M-256E) of Sound Library 
Cards (PN-JV80 serie). Zie “Werken met 
een DATA-kaart” op blz. 11.

USER Druk op [USER] (de indicator licht op).

PR-A~C, E
Druk op [PRESET], gevolgd door [A]~
[C] [E] (de indicator licht op).

PR-D 
(GM)

Druk op [PRESET], gevolgd door [D] 
(de indicator licht op).

XP-A~H
Druk op [EXP], gevolgd door [A]~[H] 
(de indicator licht op).

CARD Druk op [CARD] (de indicator licht op).

VALUE-rege-
laar

U kunt het proces versnellen door, ter-
wijl u aan de [VALUE]-regelaar draait, 
op de regelaar zelf of op de [SHIFT]-
knop te drukken.

[INC]/[DEC]

Om de waarde sneller te verhogen 
houdt u de [INC]-knop ingedrukt en 
drukt u op de [DEC]-knop. Om de 
waarde sneller te verlagen doet u het 
omgekeerde. [SHIFT] zorgt in combi-
natie met één van deze knoppen voor 
hetzelfde effect.
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Als u een Rhythm Set kiest (door op [RHYTHM] te 
drukken), wordt deze in de geheugenbuffer voor 
Performance Part 10 geladen. Om deze Rhythm Set 
te horen moet u op uw stuurbron het MIDI-kanaal 
van Performance Part 10 kiezen.

Als u een andere Performance kiest, komt er auto-
matisch een andere Rhythm Set in de plaats. Niet 
opgeslagen wijzigingen bent u dan kwijt.

Als u binnen een Performance een andere Rhythm 
Set kiest verschijnt er een “*” op de PERFORM Play-
pagina, om aan te geven dat de instellingen van de 
Performance werden gewijzigd.

Ook de wijzigingen die u aanbrengt in Patches, enz. 
bevinden zich aanvankelijk enkel in de geheugenbuf-
fer. Wilt u deze wijzigingen bewaren, dan moet u de 
inhoud van de buffer kopiëren naar een permanent 
geheugen (zie blz. 66).

Kiezen uit een lijst (Sound List)
“Sound Lists” zijn lijsten van telkens 10 opeenvol-
gende Patches, die u een snel overzicht bieden om 
uw keuze te maken.

1) Druk op [PERFORM], [PATCH] of [RHYTHM], 
afhankelijk van wat u wilt kiezen.

2) Druk op de [VALUE]-regelaar (SOUND LIST) om 
de lijst af te beelden.

Pagina’s waar u een lijst te voorschijn kunt halen 
herkent u aan het “L” symbool in de bovenste regel. 
De lijsten worden steeds afgebeeld in groepen van 10, 
inclusief het geselecteerde nummer.

Opmerking:  Iedere groep bevat twee interne Rhythm Sets.

3) Andere groepen kiezen doet u met [F2] (-Group) en 
[F3] (+Group).

Met de [F5] (-10) of [F6] (+10) knoppen kiest u 
hogere of lagere tientallen.

4) Met de de [VALUE]-regelaar kunt u een ander 
nummer kiezen.

U kunt hiervoor ook de [INC]/[DEC], [▲][▼] en 
[√][®] knoppen gebruiken.

5) Druk op de [VALUE]-regelaar (SOUND LIST) om 
terug te keren naar het normale display.

Opmerking:  Door op [F4] (Catgry) te drukken haalt u de 
Category-pagina te voorschijn. Het geselecteerde klanknum-
mer blijft linksboven in het display zichtbaar. Druk nogmaals 
op [F4] (Catgry) om terug te keren naar de Sound List-pagi-
na.

Patches zoeken volgens catego-
rie

De JV-2080 biedt een zoekfunctie die het zoeken van 
een bepaald klanktype beduidend sneller doet verlo-
pen. Laten we, om één en ander te illustreren, op 
zoek gaan naar orgelklanken.

1) Druk op [PATCH] (de indicator licht op).

2) Druk op [CATEGORY] (de indicator licht op).

U krijgt nu een overzicht van de beschikbare hoofd-
categorieën (10 stuks) te zien.

3) Kies met de [VALUE]-regelaar de gewenste hoofd-
categorie.

4) Druk op de [VALUE]-regelaar.

U ziet nu de categorieën die deel uitmaken van de 
gekozen hoofdcategorie. Zie ook blz. 15.

Rhythm Set

KiezenKiezen

KiezenKiezen

Opslaan

Opslaan

RAM-geheugen

USER

XP-A, B, C, D, E, F, G, H

ROM-geheugen

PR-A, B, C, E
PR-D (General MIDI)

Intern geheugen

DATA kaart

Performance Patch

Buffergeheugen

P
ar

t 1
0

Wave Expansion Board
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Opmerking:  Patches die van een Sound Library Card 
(PN-JV80 serie) komen vallen allemaal onder de categorie 
“NO ASSIGN”.

Kiezen vanuit een extern MIDI-in-
strument

Zie “JV-2080 Patches vanuit een extern instrument 
kiezen” op blz. 28. 

Opmerking:  Als het MIDI-ontvangstkanaal van een Part 
binnen de Performance gelijk is aan het Performance contro-
lekanaal (Performance Ctrl-Ch), dan krijgt dit laatste voor-
rang. Met andere woorden: de ontvangen programmakeuze-
commando’s worden dan gebruikt om Performances te kie-
zen.

Opmerking:  Zie “Rx Program Change” en “Rx Bank 
Select” op blz. 138 als de JV-2080 niet op programma- en/of 
bankkeuze-commando’s reageert (of als u niet wilt dat hij dat 
doet).

Opmerking:  Bij ontvangst van een programmakeuzecom-
mando wordt de [CATEGORY] functie automatisch uitge-
schakeld (uiteraard voor zover ze was ingeschakeld).

Performances via MIDI kiezen
Zorg eerst dat het zendkanaal van het externe MIDI-
instrument gelijk is aan het Performance controleka-
naal (Performance Ctrl-Ch) van de JV-2080. Zend 
vervolgens de juiste bank- en programmakeuze-
commando’s.

Bij levering staat Performance Ctrl-Ch op kanaal 16.

1) Druk op [PERFORM] om naar de Perform Play-
pagina te gaan.

2) Stel het Performance controlekanaal in (Perfor-
mance Ctrl-Ch).

Deze parameter vindt u op de MIDI Param 1 pagina 
([SYSTEM]→[F3] (MIDI)) blz. 137.

3) Kies op het externe MIDI-instrument hetzelfde 
zendkanaal.

Hoe dit in zijn werk gaat kunt u nalezen in de hand-
leiding van het externe instrument.

Zie ook “Performance Ctrl-Ch (controlekanaal) 
instellen en Performance kiezen” op blz. 29.

Performance-, Patch- en GM Sys-
tem-mode via SysEx kiezen

Door de onderstaande SysEx-commando’s naar de 
JV-2080 te zenden kunt u heen en weer schakelen 
tussen de Performance-, Patch- en GM-System-
mode (de commando’s worden hier hexadecimaal 
genoteerd):

De derde byte van dit MIDI-commando staat voor 
het Device ID nummer. De fabrieksinstelling hier-
voor is “10” (let wel: dit is de hexadecimale waarde; 
het decimale equivalent is “16”. Bovendien wordt 
deze waarde in het display van de JV-2080 afgebeeld 
als “17”, wat niet wegneemt dat de gezonden waarde 
steeds één eenheid lager ligt, dus 16). Het Device ID 
kunt u ook wijzigen (zie blz. 137). Als u dat doet, 
mag u niet vergeten de derde byte in de bovenstaan-
de codes aan te passen.

Opmerking:  De Rhythm-mode kunt u niet met behulp 
van MIDI-commando’s kiezen (omdat hij eigenlijk deel uit-
maakt van de Performance-mode).

Opmerking:  Aan de ontvangst van SysEx commando’s is 
een schakelaar gekoppeld, Rx Sys.Excl (MIDI Param 2 pagina 
[SYSTEM]→[F3] (MIDI). Deze moet ingeschakeld zijn 
(ON), wat bij levering steeds het geval is.

2.3 Voornaamste display-
pagina’s

Navigeren door de uitgebreide structuur van de 
JV-2080 doet u steeds vanuit drie “hoofdpagina’s”: 
PERFORM Play, PATCH Play en RHYTHM Play. 
De naam van de hoofdpagina wordt steeds bovenaan 
in het display afgebeeld.

Perform Play-pagina
Druk op [PERFORM] om naar deze pagina te gaan.

Performance 
mode

F0 41 10 6A 12 00 00 00 00 00 00 F7

Patch mode F0 41 10 6A 12 00 00 00 00 01 7F F7

GM System-
mode

F0 41 10 6A 12 00 00 00 00 02 7E F7

Performance-
groep

Performance-
nummer Performance-naam

Performance-controlekanaal

Effecten aan/uit
Part aan/uit

Geselecteerde Part
(Patch-naam)
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Patch Play-pagina
Druk op [PATCH] om naar deze pagina te gaan.

Rhythm Play-pagina
Druk op [RHYTHM] om naar deze pagina te gaan.

2.4 Klanken beluisteren 
zonder MIDI-stuurbron 
(Phrase Preview)

Om een eerste indruk te krijgen van de klankrijkdom 
die de JV-2080 aan boord heeft hebt u zelfs geen 
MIDI-klavier nodig. Voor iedere categorie Patches 
(klank) hebben we namelijk een kort muzikaal frag-
ment voorgeprogrammeerd die aansluit bij de klank-
inhoud van die categorie. Deze frases kunt u als volgt 
weergeven:

1) Kies een Patch.

2) Druk op de VOLUME-regelaar (PHRASE PRE-
VIEW) en houd deze ingedrukt tot de frase is afge-
lopen.

Welke frase u nu hoort hangt af van de categorie 
waartoe de gekozen Patch behoort.

Opmerking:  Als u een Performance gekozen hebt, hoort u 
het geluid van de Patch die aan de geselecteerde Part toegewe-
zen is (deze wordt rechtsonder op de Perform Play-pagina 
afgebeeld). Gaat het om een Rhythm Part, dan hoort u een 
korte drumpartij.

Opmerking:  Blijkt het octaaf waarin de frase wordt weer-
gegeven niet zo’n gelukkige keuze voor de betreffende Patch 
(dit kan al eens het geval zijn voor Patches uit de USER-groep 
of van een geheugenuitbreiding), kies dan met [▲] of [▼] 
een ander octaaf (zie blz. 36).

Opmerking:  Houd er rekening mee dat het bereik van de 
frase dat van de Tones in de Patch (zie blz. 83) of van de Parts 
in de Performance (zie blz. 74) kan overstijgen. In voorko-
mend geval hoort u de noten, die buiten het bereik vallen, 
uiteraard niet.

Preview-methode kiezen
Misschien wilt u in plaats van een volledige frase 
slechts één noot horen (zoals bij de voorlopers van 
de JV-2080) als u op de VOLUME regelaar drukt. 
Dat kan, ook een akkoord is mogelijk. Deze opties 
kiest u op de onderstaande manier:

1) Druk op [SYSTEM] (de indicator licht op).

2) Druk op [F5] (Preview).

U komt terecht op de Preview-pagina.

3) Plaats de cursor op de parameter die u wilt wijzi-
gen.

4) Kies met de [VALUE]-regelaar of met [INC]/[DEC] 
de gewenste waarde.

5) Druk herhaaldelijk op [EXIT] tot u opnieuw op de 
Play-pagina belandt.

Dit zijn de opties voor de verschillende parameters:

Preview mode

<Key:Vel> Note 1~4
Hiermee specifieert u de noten (C-1~G9), en hun 
volume (0~127), die u in de SINGLE of CHORD 
mode (zie hierboven) te horen krijgt.

Deze instellingen hebben uiteraard geen belang als u 
voor de Preview Mode “PHRASE” kiest.

Patch-
groep

Patch-
nummer Patch-naam

MIDI-ontvangstkanaal

Naam van het
Wave Expansion Board

Hiermee maakt u de Patch 
polyfoon of monofoon

Octaafligging

Effecten aan/uit

Tones on/off

Rhythm Set-
groep

Rhythm Set-
nummer Rhythm Set-naam

MIDI-ontvangstkanaal

Effecten aan/uit

Current note

Naam van het percussie-instrument

PHRASE
U hoort de frase die voor de betreffende 
Patch categorie werd geprogrammeerd.

CHORD
U hoort een akkoord dat is opgebouwd 
uit de noten die u voor Note 1~4 (zie 
hieronder) hebt gespecifieerd.

SINGLE
U hoort de noten die u voor Note 1~4 
(zie hieronder) hebt gespecifieerd één 
voor één.
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2.5 Andere octaafligging 
kiezen

Als de octaafligging van de geselecteerde Patch u niet 
bevalt, kunt u die op de volgende manier eenvoudig 
aanpassen.

1) Kies de benodigde Patch.

2) Bij iedere druk op de [▲] knop kiest u een octaaf 
hoger, bij iedere druk op de [▼] knop een octaaf 
lager.

U kunt maximaal ±3 octaven hoger/lager transpone-
ren.

Opmerking:  Het octaaf dat u kiest, geldt ook voor de Octa-
ve Shift parameter (zie blz. 79).

2.6 Patches polyfoon/
monofoon maken

U kunt voor iedere Patch kiezen of hij verschillende 
noten tegelijk kan weergeven (polyfoon) of slechts 
één noot (monofoon).

1) Kies de gewenste Patch.

U komt terecht op de Patch Play-pagina.

2) Houd [SHIFT] ingedrukt en druk op [RX].

Bij iedere druk op [RX] kiest u voor de Key Assign 
parameter afwisselend POLY (polyfoon) en MONO 
(monofoon).

Opmerking:  De keuze die u maakt geldt ook voor de Key 
Assign parameter (zie blz. 80).
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3. Effectinstellingen

3.1 Effecten in- en 
uitschakelen

Elk van de effectblokken heeft een eigen knop waar-
mee u dit blok snel in en uit kunt schakelen. Die 
instelling geldt voor alle modes.

1) Druk op [EFX]/[CHORUS]/[REVERB] om het 
betreffende effectblok in (de indicator licht op) of 
uit (de indicator dooft) te schakelen.

Voor ieder ingeschakeld effectblok verschijnt er een 
aanduiding (“EFX”, “CHO” en “REV”) op de Play-
pagina.

Uitgeschakelde effecten worden grijs afgebeeld.

Bij het creëren van nieuwe klanken is het misschien 
een goed idee om alle effecten even uit te schakelen. 
Op die manier kunt de veranderingen in het basisge-
luid beter beoordelen. Effecten uitschakelen kan ook 
nodig zijn wanneer u de klanken met externe effec-
ten wilt bewerken.

3.2 Effectstructuur kiezen

De werking van de effecten hangt voor een groot deel 
af van de manier waarop u ze binnen een Patch of 
Performance met elkaar verbindtverbindt met 
Patches, Performances enz. Wat dat betreft biedt de 
JV-2080 nogal wat mogelijkheden, die we op de vol-
gende pagina’s uit de doeken doen. We gaan daarbij 
apart in op

Patches (zie hieronder)
Performances (zie blz. 40)
Rhythm Sets (zie blz. 43)
GM System (zie blz. 43)

Even een heel belangrijke opmerking: u wordt zo 
meteen overstelpt met aansluitingen en parameter-
waarden waar ogenschijnlijk niet bijstaat waar de 
betreffende waarde op slaat. Kijk altijd rechtsonder 
in het display. Tussen de haakjes verschijnt de naam 

van de parameter die op dat moment met de cursor-
knoppen geselecteerd is. Als u een andere waarde 
kiest, verandert ook de naam tussen haakjes. De 
haakjes zijn dus uw houvast.

Effecten voor Patches
Iedere Patch bevat vier Tones (meer over de opbouw 
van Patches vanaf blz. 77) en kan gebruik maken van 
één EFX-effect.

De verkoppeling van de effecten wordt bepaald door 
de Output Assign parameter. Het is dan ook raad-
zaam deze eerst in te stellen. Daarbij hebt u de vol-
gende mogelijkheden:

Op de volgende bladzijden gaan we dieper op deze 
opties in en laten we ook zien welke parameters u 
kunt instellen voor iedere Tone en Patch.

Opmerking:  Als u voor de Structure Type 1&2 en 3&4 
parameters (Structure pagina [PATCH]→[F1] (Com-
mon)→[F3] (Struct)) één van de Types 2~10 kiest, worden 
de uitgangssignalen van Tone 1 en 2 samengevoegd in Tone 2 
en die van Tone 3 en 4 in Tone 4. In dat geval gelden de hier 
gemaakte effectinstellingen dus ook voor respectievelijk Tone 
1 en 3.

Ziehier de algemene werkwijze voor het instellen van 
effectparameters.

1) Kies de Patch die u wilt gebruiken.

2) Druk op [EFX][CHORUS]/[REVERB] (de indica-
tors lichten op).

Hiermee schakelt u de effecten in.

3) Druk op [F6] (Effect).

4) Druk op [F1] (General).

EFX

Het geluid wordt naar de Reverb, Chorus 
en EFX gezonden.
Zie “Als Output Assign op EFX staat” op 
blz. 38..

MIX

Het geluid wordt naar de Reverb, Chorus 
en de “MIX” OUTPUT gestuurd. Kies deze 
optie als u enkel wat galm en Chorus nodig 
hebt.
“Als Output Assign op MIX staat” op 
blz. 39.

DIR1, 2

Het geluid wordt naar de “DIRECT1” of 
“DIRECT2” OUTPUT jacks gestuurd. Kies 
deze optie als u het geluid extern wilt 
bewerken (dus niet met de effecten van de 
JV-2080).
37



JV-2080 Handleiding 
U komt terecht op de General-pagina.

5) Kies met TONE SELECT [1]~[4] de Tone waarvoor 
u parameters wilt instellen.

De indicator knippert en het Tone-nummer linksbo-
ven in het display knippert ook.

Opmerking:  Deze stap is niet nodig als u instellingen voor 
de Patch in zijn geheel wilt maken.

Opmerking:  U kunt ook Tones kiezen die helemaal niet 
gebruikt worden. Kijk dus eerst naar indicators van de TONE 
SWITCH [1]~[4] knoppen. Als één ervan niet oplicht, heeft 
het weinig zin om de betreffende Tone met TONE SELECT te 
kiezen: u hoort de eventuele wijzigingen namelijk niet.

6) Plaats de cursor op de parameter die u wilt instel-
len.

7) Kies met de [VALUE]-regelaar of met [INC]/[DEC] 
de gewenste waarde.

Opmerking:  Als u een foutje maakt, kunt u steeds op 
[UNDO] drukken om de gemaakte wijziging op te heffen en 
opnieuw de geprogrammeerde waarde van de parameter te 
kiezen.

8) Druk op [EXIT] om terug te keren naar de Patch 
Play-pagina.

Opmerking:  Links van de Patch-groep verschijnt nu een 
“*” om aan te geven dat u de instellingen hebt gewijzigd en die 
wijzigingen nog niet hebt opgeslagen. Kiest u nu een andere 
Patch of schakelt u de JV-2080 uit, dan gaan de gemaakte 
wijzigingen verloren. Hoe u ze kunt opslaan leest u op blz. 66.

Opmerking:  De effecten die u met de [EFX], [CHORUS] 
en [REVERB] knoppen hebt uitgeschakeld worden door een 
stippellijn omrand.

Opmerking:  Na stap 4 kunt u op [F6] (Palette) drukken 
om de instellingen voor alle Tones tegelijk te zien. Dat is han-
dig als u ze tijdens het instellen voortdurend wilt vergelijken. 
Door nogmaals op [F6] te drukken belandt u opnieuw op de 
Patch Play-pagina (General). De Tone die dan geselecteerd 
wordt staat vermeld boven de [F6] knop (waar anders “Palet-
te” staat).

Als Output Assign op EFX staat

Tone-parameters

Output Assign

Output Assign staat op EFX (zie de hoofding van 
deze alinea. Zie de tabel op blz. 37 voor de andere 
opties en de betekenis daarvan.

Reverb Send Level (0~127) 

Met deze parameter bepaalt u het volume van het 
Tone-signaal dat naar de Reverb wordt gezonden 
(Reverb Send). Wilt u de betreffende Tone niet door 
de Reverb halen, dan moet u hier de waarde 0 instel-
len.

Chorus Send Level (0~127) 

Met deze parameter bepaalt u het volume van het 
Tone signaal dat naar de Chorus wordt gezonden 
(Chorus Send). Wilt u de betreffende Tone niet door 
de Chorus halen, dan moet u hier de waarde 0 instel-
len.

Mix/EFX Send Level (0~127)

Hiermee stelt u het volume in waarmee iedere Tone 
naar de EFX wordt gezonden. Wilt u de betreffende 
Tone niet door de EFX halen, dan moet u hier de 
waarde 0 instellen.

Tone-parameters Parameters voor iedere Patch
Naam van de parameter waarop de cursor zich bevindt

Reverb Send Level
Chorus Send Level
Mix/EFX Send Level

EFX Reverb Send Level

Chorus Level
Chorus Output Assign

Reverb LevelEFX Type
Output Assign

EFX Chorus Send Level
EFX Output Level
EFX Output Assign
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Patch-parameters

EFX Type

Hiermee kiest u één van de 40 EFX types.

Opmerking:  Door op de [VALUE]-regelaar te drukken 
haalt u een lijst te voorschijn met de beschikbare effecttypes.

Opmerking:  De individuele EFX parameters stelt u in op 
de EFX Param-pagina (zie blz. 45).

EFX Reverb Send Level (0~127)

Met deze parameter bepaalt u het volume van het 
EFX-signaal dat naar de Reverb wordt gezonden. 
Wilt u de EFX niet door de Reverb halen, dan moet 
u hier de waarde 0 instellen.

EFX Chorus Send Level (0~127)

Met deze parameter bepaalt u het volume van het 
EFX signaal dat naar de Chorus wordt gezonden. 
Wilt u de EFX niet door de Chorus halen, dan moet 
u hier de waarde 0 instellen.

Opmerking:  Als EFX Output Assign op “DIR1” of “DIR2” 
staat kunt u de EFX Reverb Send Level of EFX Chorus Send 
Level parameters niet instellen.

EFX Output Level

Hiermee past u het uitgangsvolume van het EFX 
blok aan.

EFX Output Assign

Hiermee bepaalt u de manier waarop het EFX geluid 
naar de MIX OUTPUT wordt gestuurd:

Chorus Level

Hiermee bepaalt u het totaalvolume van het chorus-
geluid.

Opmerking:  De waarde die u voor deze parameter instelt 
wordt ook ingesteld voor de Level-parameter (zie blz. 63).

Chorus Output Assign

Hiermee bepaalt u de manier waarop het chorusge-
luid naar de MIX OUTPUT wordt gestuurd:

Opmerking:  De waarde die u voor deze parameter instelt 
wordt ook ingesteld voor de Output-parameter (zie blz. 63).

Reverb Level

Hiermee bepaalt u het totaalvolume van het Reverb-
geluid.

Opmerking:  De waarde die u voor deze parameter instelt 
wordt ook ingesteld voor de Level-parameter 
([PATCH]→[F6] (Effects)→[F5] (Reverb) blz. 64).

Als Output Assign op MIX staat

Tone-parameters

Output Assign
Reverb Send Level (0~127)
Chorus Send Level (0~127)

Deze parameters hebben dezelfde functie en beteke-
nis als hierboven.

Mix/EFX Send Level

Hiermee stelt u het volume van de gekozen Tone in.

Patch parameters

Chorus Level
Chorus Output Assign
Reverb Level

Zie hierboven.

Als Output Assign op DIR1, 2 
staat

Hier is de geselecteerde Tone niet meer met de effec-
ten verbonden. Kies deze stand voor Tones die u 
apart wilt mixen. U moet dan wel externe effecten 
gebruiken.

MIX
Het geluid dat door de EFX gaat wordt naar de 
MIX-uitgangen gestuurd.

DIR1
Het geluid dat door de EFX gaat wordt naar de 
DIRECT1-uitgang gestuurd.

DIR2
Het geluid dat door de EFX gaat wordt naar de 
DIRECT2-uitgang gestuurd.

MIX
De Chorus is rechtstreeks verbonden met de 
MIX-uitgangen.

REV
De Chorus is verbonden met het Reverb-effect, 
zodat elke met Chorus bewerkte Tone ook met-
een van galm wordt voorzien.

M+R
De Chorus is aangesloten op de MIX-uitgangen 
én de Reverb.

Output Assign

Reverb Send Level

Chorus Send Level

Mix/EFX Send Level

Chorus Level
Chorus Output Assign

Reverb Level

Mix/�EFX Send Level

Output Assign
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Mix/EFX Send Level

Hiermee stelt u het volume in waarmee iedere Tone 
naar de uitgangen wordt gezonden.

Performance
Binnen een Performance kunt u tot drie verschillen-
de EFX-types gebruiken.

Ook hier is de Output Assign-parameter van cruciaal 
belang. Het onderstaande schema helpt u beslissen 
welke de juiste Output Assign optie voor uw situatie 
is.

Opmerking:  Nadat u de Output Assign-optie hebt geko-
zen stelt u best de EFX-A~C Source in.

Hieronder geven we u eerst de algemene werkwijze 
voor het instellen van Performance-effecten, daarna 
laten we zien welke parameters er beschikbaar zijn 
voor de individuele Parts enerzijds en de hele Perfor-
mance anderzijds.

1) Kies de Performance die u wilt gebruiken.

2) Druk op [EFX][CHORUS]/[REVERB] (de indica-
tors lichten op).

3) Druk op [F5] (Effect).

4) Druk op [F1] (General).

U komt terecht op de General-pagina. Komt u echter 
terecht op de EFX Information pagina (zie blz. 42), 
druk dan nogmaals op [F1] (General).

5) Kies met Part SELECT [1/9]~[8/16] de Part waar-
voor u parameters wilt instellen.

Om één van de Parts 9~16 te kiezen moet u eerst op 
de [1-8/9-16] knop drukken (de indicator licht op).

De indicator knippert en het Part nummer verschijnt 
linksboven in het display.

Opmerking:  Deze stap is niet nodig als u instellingen voor 
de Performance in zijn geheel wilt maken.

6) Plaats de cursor op de parameter die u wilt instel-
len.

7) Kies met de [VALUE]-regelaar of met [INC]/[DEC] 
de gewenste waarde.

Opmerking:  Als u een foutje maakt kunt u op [UNDO] 
(naast de [SHIFT]-knop) drukken om de gemaakte wijziging 
op te heffen en opnieuw de originele waarde van de parameter 
te kiezen.

8) Druk op [EXIT] om terug te keren naar de Perfor-
mance Play-pagina.

Opmerking:  Links van de Performance-groep verschijnt 
nu een “*”, om aan te geven dat u de instellingen hebt gewij-
zigd en die wijzigingen nog niet hebt opgeslagen. Kiest u nu 
een andere Performance of schakelt u de JV-2080 uit, dan 
gaan de gemaakte wijzigingen verloren. Hoe u ze kunt 
opslaan leest u op blz. 66.

Opmerking:  De effecten die u met de [EFX], [CHORUS] 
en [REVERB] knoppen hebt uitgeschakeld worden in het 
General-display door een stippellijn omrand.

Opmerking:  Na stap 4 kunt u op [F6] (Palette) drukken 
om de instellingen voor acht Parts (1~8 of 9~16) tegelijk te 
zien. Dat is handig als u ze tijdens het instellen voortdurend 
wilt vergelijken. Door nogmaals op [F6] te drukken belandt u 
opnieuw op de General-pagina. De naam van de Part waar u 
dan terechtkomt staat vermeld boven de [F6] knop (waar 
anders “Palette” staat).

Als Output Assign op “EFX-A~C” 
of “PAT-A~C” staat

De belangrijkste EFX parameters voor een Perfor-
mance zijn waarschijnlijk “Output Assign” en “EFX-
A~C Source”. Stel dit tweetal eerst in als u een Per-
formance van EFX wilt voorzien.

Output Assign en Send Level 
voor iedere Tone (Patch) of 
percussie-instrument 
(Rhythm Set) gebruiken?

PAT-A—C

JaNee
EFX-A—C

MIX
Nee

Ja

Reverb of
Chorus ?

Ja

Nee

Part Output 
Assign optie

EFX ?

DIR1, 2

Part parameters Effectparameters van de Performance
Naam van de parameter waarop de cursor zich bevindt
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Part parameters

Output Assign

Hiermee bepaalt u naar welke uitgang het Part-sig-
naal wordt gestuurd. Mogelijke waarden voor deze 
parameter zijn:

Het volgende wordt automatisch geselecteerd:

voor “PAT-A” en “EFX-A”→EFX-A Source
voor “PAT-B” en “EFX-B”→EFX-B Source
voor “PAT-C” en “EFX-C”→EFX-C Source

Door de waarden voor “EFX-A~C Source” te varië-
ren kunt u drie types EFX gebruiken. Voor een goed 
begrip: in hoeverre dat drie verschillende types zijn 
hangt af van de effectkeuzes in de Patches die zijn 
toegewezen aan de Parts die u voor “EFX-A~C 
Source” hebt gekozen.

Reverb Send Level

Hiermee bepaalt u de diepte van het Reverb-effect.

Chorus Send Level

Hiermee bepaalt u de diepte van het Chorus-effect.

Mix/EFX Send Level

Hiermee stelt u het volume van de EFX in.

Even terug naar Output Assign “PAT-A~C”. Voor 
Reverb Send Level, Chorus Send Level en Mix/EFX 
Send Level gelden zowel de waarden voor de Patch 
(voor iedere Tone) als voor de Part. Wilt u dat de 
Patch-waarden niet verder worden beïnvloed door 
de Part-waarden, zet deze laatsten dan allemaal op 
“127” (zie blz. 26 en “General-pagina voor de 

gebruikte Patches oproepen” op blz. 42). (Ter herin-
nering: voor de “EFX-A—C” opties worden de waar-
den van de Patch (voor iedere Tone) genegeerd.

Performance-parameters

EFX-A~C Source

Met deze parameter bepaalt u welke instellingen een 
EFX gebruikt. Kiest u bijvoorbeeld “Part 1”, dan 
worden de waarden (EFX Type, EFX Reverb Send 
Level, EFX Chorus Send Level, EFX Output Level en 
EFX Output Assign) gebruikt van de Patch die aan 
Part 1 is toegewezen. De EFX-A~C Source-parame-
ter beïnvloedt dus vijf parameters. Als u de cursor op 
één van de EFX-parameters plaatst verschijnt er een 
“*” om aan te geven dat deze waarde werd overgeno-
men van een Patch.

Mogelijke waarden:

EFX-Type

Hiermee kiest u één van de 40 EFX-types.

Opmerking:  Door op de [VALUE]-regelaar te drukken 
haalt u een lijst te voorschijn met de beschikbare effecttypes.

Opmerking:  De individuele EFX parameters stelt u in op 
de EFX Param-pagina ([PERFORM]→[F6] (Effects)→[F2] 
(EFX Prm) blz. 45).

EFX Reverb Send Level (0~127)
EFX Chorus Send Level (0~127)
EFX Output Level

Zie blz. 39.

EFX Output Assign

Hiermee bepaalt u de manier waarop het EFX geluid 
naar de MIX OUTPUT wordt gestuurd:

Opmerking:  Voor het wijzigen en opslaan van EFX-para-
meters moet u even “EFX-instellingen wijzigen en bewaren” 
op blz. 42 lezen.

PAT-A~
C

De Output Assign instellingen worden over-
genomen van de Patch die toegewezen is 
aan de betreffende Part. Bijvoorbeeld: bij 
een Patch waar Tone 1 aan EFX en Tones 2~
4 aan MIX zijn toegewezen wordt de EFX 
enkel toegevoegd aan Tone 1.

EFX-A~
C

Het geluid wordt naar de Reverb, Chorus en 
EFX gezonden. De Output Assign-waarden 
voor individuele Patches (Tones) worden 
genegeerd.

EFX-A—C Source

Reverb Send Level
Chorus Send Level
Mix/EFX Send Level

EFX Reverb Send Level

Chorus Level
Chorus Output Assign

Reverb LevelEFX Type
Output Assign

EFX Chorus Send Level
EFX Output Level
EFX Output Assign

Part 1~9, 11~16
Er wordt gebruik gemaakt van de 
EFX waarden van de Patch die is 
toegewezen aan de Part.

PERFORM

Er wordt gebruik gemaakt van de 
EFX-waarden van de Performance. 
Voor iedere Performance kunt u 
slechts één set EFX instellingen 
maken.

MIX
Het geluid van de EFX wordt naar de MIX 
OUTPUT gestuurd.

DIR1
Het geluid van de EFX wordt naar de 
DIRECT1 OUTPUT gestuurd.

DIR2
Het geluid van de EFX wordt naar de 
DIRECT2 OUTPUT gestuurd.
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Opmerking:  Als u voor de Performance EFX-A~C Source 
een van de opties Part 1~9 of 11~16 kiest, verschijnt er een 
“*” als u de cursor op een EFX-parameter plaatst om aan te 
geven dat het om een waarde gaat die vanuit een Patch wordt 
overgenomen.

Chorus Level

Hiermee bepaalt u het totaalvolume van het chorus-
geluid.

Opmerking:  De waarde die u voor deze parameter instelt 
wordt ook ingesteld voor de Level parameter ([PER-
FORM]→[F6] (Effects)→[F4] (Chorus), blz. 63).

Chorus Output Assign

Zie blz. 39.

Reverb Level

Zie blz. 39.

Het Reverb-effect is altijd met de MIX OUTPUT ver-
bonden.

EFX Information-pagina
3 verschillende EFX’en tegelijk is natuurlijk wel luxe, 
maar kan ook al eens onoverzichtelijk worden. Soms 
vraagt u zich misschien af welke effecten in gebruik 
zijn en waar. Deze gegevens kunt u in één oogopslag 
aflezen van de EFX Information-pagina ([PER-
FORM]→[F5] (Effects)→[F1] (General)). Op deze 
pagina worden de instellingen van de drie EFX’en 
(EFX-A~C Source en EFX Type) en hun Output 
Assign-instelling tegelijk afgebeeld. U kunt de instel-
lingen hier ook wijzigen. Deze instellingen zijn 
gekoppeld aan die van de General-pagina (omdat het 
precies dezelfde parameters zijn).

Opmerking bij Output Assign = ”PAT-A~C”  Als u 
voor de Output Assign-parameter één van de opties 
“PAT-A~C” kiest, verschijnt het EFX-type steeds in 
het display. Dat wilt echter niet zeggen dat u die EFX 
automatisch hoort, want dat is slechts het geval als de 
Patch (iedere Tone daarvan) die toegewezen is aan 
de betreffende Part op zijn beurt naar de EFX wordt 
gestuurd (Output Assign= EFX, zie “Als Output 
Assign op EFX staat” op blz. 38).

Gebruik de “PAT-A~C” opties dan ook enkel als er 
Patches in het spel zijn die van de EFX gebruik 
maken.

General-pagina voor de gebruikte Patches 
oproepen

1) Houd [PERFORM] ingedrukt en druk op 
[PATCH].

U komt terecht op de Play-pagina voor Patches.

2) Kies met [√][®] de gewenste Part en druk vervol-
gens op [F6] (Effects)→[F1] (General).

Hierdoor belandt u op de General-pagina voor de 
Patch die is toegewezen aan de geselecteerde Part. Op 
deze pagina worden de effectparameters voor iedere 
Tone afgebeeld. Met de functieknoppen hebt u ech-
ter toegang tot Performance-parameters (en dus niet 
Patch-parameters; u komt tenslotte uit de Perfor-
mance-mode).

U kunt hier Tone parameters instellen, maar als u de 
gewijzigde instellingen wilt bewaren moet u de 
betreffende Patch apart opslaan (m.a.w. de wijzigin-
gen worden niet samen met de Performance opgesla-
gen). Daarna moet u ook de Performance opslaan 
(blz. 66).

EFX-instellingen wijzigen en bewaren
Als u voor EFX-A~C Source Part 1~9 of 11~16 hebt 
gekozen, dan wordt een wijziging in de effectwaar-
den meteen gereflecteerd in de instellingen van de 
Patch die is toegewezen aan de gekozen Part. Schrijf 
de Performance daarom pas weg nadat u de Patch 
hebt opgeslagen.

MIDI-ontvangstkanaalPart nummer

Tone-parameters Performance-parameters
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Als Output Assign op MIX staat

Part-parameters

Output Assign

Hier hebt u uiteraard MIX gekozen. Met deze keuze 
bepaalt u dat het geluid naar de MIX OUT connec-
tors, de Chorus en de Reverb wordt gestuurd. Kies 
deze optie als u Reverb en Chorus wilt gebruiken 
maar de EFX niet nodig hebt.

Reverb Send Level
Chorus Send Level
Mix/EFX Send Level

Zie blz. 38.

Performance-parameters

Chorus Level
Chorus Output Assign
Reverb Level

Zie blz. 39.

Als Output Assign op DIR1, 2 
staat 

Output Assign

Deze opties zijn interessant als u bepaalde geluiden 
extern wilt bewerken, zonder gebruik te maken van 
de interne effecten van de JV-2080.

Mix/EFX Send Level

Hiermee stelt u het volume in waarmee iedere Part 
naar de uitgangen wordt gezonden.

Rhythm Set
De Rhythm Set die u kiest door op [RHYTHM] te 
drukken wordt steeds toegewezen aan Part 10 van de 
Performance die zich in het buffergeheugen bevindt 
(zie “Interne structuur” op blz. 32). De effecten van 
deze Performance worden daarom automatisch de 
effecten voor deze Rhythm Set.

Per slagwerkinstrument kunt u echter de volgende 
parameters instellen:

Output Assign

Reverb Send Level
Chorus Send Level
Mix/EFX Send Level

Zie blz. 38.

Voor het instellen van deze parameters kunt u de 
werkwijze voor de Patches volgen (zie blz. 37). Er 
zijn echter twee verschillen:

• In stap 1 moet u uiteraard op [RHYTHM] drukken 
in plaats van op [PATCH].

• In stap 5 moet u met [E]~[H] het instrument (de 
toets) kiezen waarvoor u instellingen wilt maken.

DIR1
Met deze instelling bepaalt u dat enkel het 
directe signaal naar de DIRECT1 OUTPUT 
wordt gestuurd.

DIR2
Met deze instelling bepaalt u dat enkel het 
directe signaal naar de DIRECT2 OUTPUT 
wordt gestuurd.

Output Assign

Reverb Send Level

Chorus Send Level

Mix/EFX Send Level

Chorus Level
Chorus Output Assign

Reverb Level

Output Assign

Mix/EFX Send Level

EFX
Het geluid wordt naar de Reverb, Chorus 
en EFX gezonden. 

MIX
Het geluid wordt naar de Reverb, Chorus 
en de “MIX” OUTPUT gestuurd. 

DIR1, 2

Het geluid wordt naar de “DIRECT1” of 
“DIRECT2” OUTPUT jacks gestuurd. Kies 
deze optie als u het geluid extern wilt 
bewerken.

[E]
Kiest de toets die één octaaf beneden de geselec-
teerde toets ligt.

[F]
Kiest de toets die één halve toon beneden de gese-
lecteerde toets ligt.

[G]
Kiest de toets die één halve toon boven de geselec-
teerde toets ligt.

[H]
Kiest de toets die één octaaf boven de geselec-
teerde toets ligt.

Parameters
voor iedere toets

Parameters voor iedere Performance
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Als u een MIDI-klavier hebt aangesloten, gaat het 
natuurlijk een stuk makkelijker: dan drukt u gewoon 
op de gewenste toets van het klavier. Vergeet in dit 
geval niet de Rhythm Edit Key parameter (Setup 
pagina [SYSTEM]→[F1] (Setup)) op “PNL&MIDI” 
in te stellen (dat is trouwens ook de fabrieksinstel-
ling).

GM System
In de GM System-mode kunt u één EFX gebruiken.

Er zijn effectparameters voor individuele Parts en 
voor het GM System in zijn geheel.

Instellen gebeurt op dezelfde manier als voor een 
Performance (zie blz. 40), met uitzondering van de 
volgende verschillen:

• In stap 1 moet u [SHIFT] ingedrukt houden en op 
[PERFORM] drukken om naar de GM Play-pagina 
te gaan.

• Mogelijke waarden voor Output Assign zijn “EFX”, 
“PAT”, “MIX”, “DIR1” en “DIR2”.

• Er is geen EFX Information-pagina.

• De GM System instellingen kunt u niet opslaan.
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4. EFX-types en -parameters

Er zijn 40 EFX-types. Voor elk van die types is er een 
hele reeks parameters die u kunt wijzigen.

Voor die parameters moet u op de EFX Param-pagi-
na zijn. Hoe u daar terechtkomt hangt af van de pagi-
na waaruit u vertrekt.

Vanuit een Performance of GM System

[F5] (Effects)→[F2] (EFX Prm)

Vanuit een Patch of Rhythm Set

[F6] (Effects)→[F2] (EFX Prm)

Zoals u weet, kunt u in een Performance maximaal 3 
EFX’en tegelijk gebruiken. Door herhaaldelijk op 
[F2] (EFX Prm) te drukken komt u achtereenvolgens 
bij EFX-A Param, EFX-B Param en EFX-C Param 
terecht.

Opmerking:  Als u voor Performance EFX-A~C Source 
(zie blz. 41) Part 1~9 of 11~16 kiest verschijnt er een “*” als 
u de cursor op een EFX-parameter plaatst om aan te geven 
dat het om een waarde gaat die van een Patch wordt overge-
nomen.

Parameters instellen werkt volgens het inmiddels 
bekende recept:

3) Plaats de cursor op de parameter die u wilt instel-
len.

4) Kies met de [VALUE]-regelaar of met [INC]/[DEC] 
de gewenste waarde.

Opmerking:  Met [UNDO] kunt u een gewijzigde parame-
ter opnieuw zijn originele waarde geven.

5) Druk op [EXIT] om terug te keren naar de Play-
pagina.

Opmerking:  De EFX parameters die in het nu volgende 
overzicht door een “(*)” worden voorafgegaan kunt u aanstu-
ren met een MIDI-speelhulp. Meer uitleg hierover op 
blz. 109.

Hier geven we u alvast een overzicht van de beschik-
bare EFX types:

Stereo-EQ (Equalizer)
Zoals de naam al zegt, is dit een stereo-Equalizer 
waarmee u de klankkleur van het bewerkte signaal 
kunt veranderen.

Low Freq (200Hz/400Hz)

Met deze parameter kiest u de lagetonen die moeten 
worden opgehaald.

Low Gain (-15dB~+15dB)

Met deze parameter stelt u het volume van de lageto-
nen (Low Freq) in. Wenst u minder lagetonen, dan 
moet u een negatieve waarde instellen.

P1 Freq (200Hz~8kHz)

Met deze parameter bepaalt u de centrale frequentie 
waarrond en P1 (Peaking) parameter werkt.

P1 Q (0,5~9,0)

Hiermee bepaalt u de bandbreedte van het P1-filter. 
Hoe groter de waarde, hoe meer frequenties rond de 
P1 Freq-waarde mee worden bewerkt.

P1 Gain (-15dB~+15dB)

Hier bepaalt u wat er met de onder P1 gekozen fre-
quentie gebeurt: wordt ze opgehaald (positieve 
waarde) of afgezwakt (negatieve waarde)?

1: Stereo Equalizer
2: Overdrive
3: Distortion
4: Phaser
5: Spectrum
6: Enhancer
7: Auto-Wah
8: Rotary
9: Compressor
10: Limiter
11: HEXA Chorus
12: Tremolo Chorus
13: Space D
14: Stereo Chorus
15: Stereo Flanger
16: Step Flanger
17: Stereo Delay
18: Modulation Delay
19: Triple Tap Delay
20: Quadruple Tap Delay

21: Time Control Delay
22: 2 Voice Pitch Shifter
23: Feedback Pitch Shifter
24: Reverb
25: Gate Reverb
26: Overdrive → Chorus
27: Overdrive → Flanger
28: Overdrive → Delay
29: Distortion → Chorus
30: Distortion → Flanger
31: Distortion → Delay
32: Enhancer → Chorus
33: Enhancer → Flanger
34: Enhancer → Delay
35: Chorus → Delay
36: Flanger → Delay
37: Chorus → Flanger
38: Chorus / Delay
39: Flanger / Chorus 
40: Chorus / Flanger

L in

R in

L out

R out

4-Band EQ

4-Band EQ
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High Freq (4kHz/8kHz)

Met deze parameter kiest u de hogetonen die moeten 
worden opgehaald.

High Gain (-15dB~+15dB)

Met deze parameter stelt u het volume van de hoge-
tonen (Hi Freq) in. Wenst u minder hogetonen, dan 
moet u een negatieve waarde instellen.

P2 Freq, P2 Q, P2 Gain

Zie de respectievelijke P1-parameters.

(*) Level (0~127)

Met deze parameter stelt u het uitgangsniveau van de 
Equalizer in. Dat is soms nodig omdat bepaalde 
instellingen tot een drastisch volumeverlies of net 
een volumetoename kunnen leiden.

Overdrive
Dit effect zorgt voor een natuurlijke vervorming die 
men in de regel associeert met buizenversterkers.

(*) Drive (0~127)

Met deze parameter bepaalt u de intensiteit van de 
vervorming.

Amp Type

Met deze parameter kiest u het type versterker dat 
moet worden geëmuleerd:

Small: kleine comboversterker
Built-in: Grote comboversterker.
2-Stack: Versterker met twee kasten
3-Stack: versterker met 3 kasten

Low Gain (-15~+15dB)

Hiermee kunt u het volume van de lage effecttonen 
ophalen of afzwakken. Hoe groter deze waarde, hoe 
meer het laag naar de voorgrond schuift.

Hi Gain (-15~+15dB)

Hiermee kunt u het volume van de hoge effecttonen 
ophalen of afzwakken.

(*) Pan (L64~0~63R)

Met deze parameter bepaalt u waar het geluid van de 
Overdrive zich bevindt. L64 betekent helemaal links 
en 63R helemaal rechts.

(*) Level (0~127)

Dit is het uitgangsvolume van het Overdrive-effect. 
Door een grotere Drive-waarde in te stellen verhoogt 
u ook het volume van het effect. In voorkomend 

geval kunt u het uitgangsvolume met Level vermin-
deren.

Distortion
Dit effect versterkt de onpare harmonischen van het 
signaal en zorgt zo voor een felle vervorming.

(*) Drive (0~127)

Met deze parameter bepaalt u de intensiteit van de 
vervorming.

Amp Type

Met deze parameter kiest u het type versterker dat 
moet worden geëmuleerd:

Small: kleine comboversterker
Built-in: Grote comboversterker.
2-Stack: Versterker met twee kasten
3-Stack: versterker met 3 kasten

Low Gain (-15~+15dB)

Hiermee kunt u het volume van de lage effecttonen 
ophalen of afzwakken. Hoe groter deze waarde, hoe 
meer het laag naar de voorgrond schuift.

Hi Gain (-15~+15dB)

Hiermee kunt u het volume van de hoge effecttonen 
ophalen of afzwakken.

(*) Pan (L64~0~63R)

Met deze parameter bepaalt u de plaats waar het 
geluid van de Overdrive zich bevindt. L64 betekent 
helemaal links en 63R helemaal rechts.

(*) Level (0~127)

Dit is het uitgangsvolume van het Distortion-effect. 
Door een grotere Drive waarde in te stellen verhoogt 
u ook het volume van het effect. In voorkomend 
geval kunt u het uitgangsvolume met Level vermin-
deren.

Phaser
Een Phaser voegt een uit fase gezette kopie van het 
ingangssignaal bij het origineel. Omwille van de 
beweging van dit effect verkrijgt u een “golvend” 
geluid.

Amp�
Simulator

2-Band�
EQ

L in

R in

Over�
drive

L out

R out
Pan R

Pan L

L in

R in

L out

R out
Pan R

Pan LAmp�
Simulator

2-Band�
EQ

Distortion

Phaser

Resonance
Mix

L in

R in

L out

R out
Pan R

Pan L
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(*) Manual (100Hz~8kHz) 

Hiermee stelt u het frequentiebereik in waarbinnen 
het golvende effect werkzaam is.

(*) Rate (0,05~10,0 Hz) 

De frequentie van de golfbeweging kan in stappen 
van 1,1 Hz worden ingesteld. Hoe hoger de waarde, 
hoe sneller het golfeffect.

Depth (0 - 127) 

De diepte van het golfeffect. Hogere waarden veroor-
zaken een “diepere” golfbeweging in het geluid.

Resonance (0 - 127) 

Hiermee stelt u het Feedback-volume (de “terugkop-
peling”) in. Hoe hoger het Feedback-volume, des te 
sterker het Phaser-effect.

Mix (0 - 127) 

Stelt de verhouding in tussen de uit-fase klank en het 
originele signaal. Hoe groter de Mix-waarde, des te 
hoger het volume van het effect. Wanneer de waarde 
“0” is ingesteld, wordt geen geluid uitgestuurd (ten-
zij het Phaser-effect niet is ingeschakeld).

Pan (L64~0~63R)

Met deze parameter bepaalt u waar het geluid van de 
Phaser zich bevindt. L64 betekent helemaal links en 
63R helemaal rechts.

Level (0~127)

Met deze parameter stelt u het uitgangsniveau van de 
Phaser in. Dat is soms nodig omdat bepaalde instel-
lingen tot een drastisch volumeverlies of net een 
volumetoename kunnen leiden.

Spectrum
Het Spectrum-effect is eveneens een filter, dat echter 
iets anders werkt dan de Stereo Equalizer (zie 
blz. 45). Hier zijn de frequentiebanden namelijk 
voorgeprogrammeerd en zodanig gekozen dat tel-
kens “karakteristieke” frequenties kunnen worden 
opgehaald of afgezwakt.

Band 1 (-15dB~+15dB)

Hiermee stelt u het volume van de frequenties rond 
250Hz in.

Band 2 (-15dB~+15dB)

Hiermee stelt u het volume van de frequenties rond 
500Hz in.

Band 3 (-15dB~+15dB)

Hiermee stelt u het volume van de frequenties rond 
1kHz in.

Band 4 (-15dB~+15dB)

Hiermee stelt u het volume van de frequenties rond 
1,25kHz in.

Band 5 (-15dB~+15dB)

Volume van de frequenties rond 2kHz.

Band 6 (-15dB~+15dB)

Hiermee stelt u het volume van de frequenties rond 
3,15kHz in.

Band 7 (-15dB~+15dB)

Volume van de frequenties rond 4kHz.

Band 8 (-15dB~+15dB)

Volume van de frequenties rond 8kHz.

Width (1~5)

Met deze instelling bepaalt u de bandbreedte van de 
filterfrequenties. Hoe groter de waarde, hoe “smal-
ler” de frequentiebanden worden.

(*) Pan (L64~0~63R)

Met deze parameter bepaalt u waar het geluid van het 
Spectrum-effect zich bevindt. L64 betekent helemaal 
links en 63R helemaal rechts.

(*) Level (0~127)

Met deze parameter stelt u het uitgangsniveau van 
Het Spectrum-effect in. Dat is soms nodig omdat 
bepaalde instellingen tot een drastisch volumeverlies 
of net een volumetoename kunnen leiden.

Enhancer

Een Enhancer zorgt voor een versterking van de 
boventonen, wat het geluid transparanter (“beter 
hoorbaar”) maakt.

(*) Sens (0~127)

Hiermee stelt u de diepte van het Enhancer-effect in.

(*) Mix (0~127)

Met deze parameter bepaalt u de verhouding tussen 
het originele signaal en het signaal dat door de 
Enhancer wordt gehaald.

Spectrum

L out

R out
Pan R

Pan L
L in

R in

L in

R in

L out

R out
Mix

Mix
Enhancer

Enhancer 2-Band�
EQ

2-Band�
EQ
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Low Gain (-15dB~+15dB)

Met deze parameter kunt u de lagetonen ophalen of 
verzwakken als dat nodig blijkt.

Hi Gain (-15dB~+15dB)

Met deze parameter stelt u het volume van de hoge-
tonen in. Wenst u minder hogetonen, dan moet u 
een negatieve waarde instellen.

Level (0~127)

Hiermee stelt u het uitgangsvolume van het Enhan-
cer-effect in.

Auto-Wah
Dit effect zorgt voor een Wah-Wah effect dat volle-
dig automatisch wordt gestuurd.

Filter Type (LPF/BPF)

Met deze parameter kiest u het filtertype van het 
Auto-Wah effect. Kiest u LPF, dan heeft het effect 
betrekking op een groot frequentiespectrum. BPF 
daarentegen betekent dat slechts een beperkt aantal 
frequenties worden bewerkt.

Sens (0~127)

Dit is de gevoeligheid (Sensitivity) van de Auto Wah.

(*) Manual (0~127)

Hiermee bepaalt u de centrale frequentie van de 
Auto Wah.

Peak (0~127)

Met deze parameter bepaalt u hoe sterk het Auto 
Wah-effect de centrale frequentie bewerkt. Hoe klei-
ner deze waarde, hoe meer frequenties rond het cen-
trale punt eveneens van Wah-Wah worden voorzien.

(*) Rate (0,05~10.0Hz)

Met deze parameter bepaalt u de modulatiesnelheid 
van de Auto Wah. Het gaat dus om een regelmatige 
modulatie van de gekozen frequenties.

Depth (0~127)

Hiermee stelt u de intensiteit van de LFO in. Hoe 
groter deze waarde, hoe uitdrukkelijker de modula-
tie wordt.

Level (0~127)

Hiermee stelt u het uitgangsvolume van het effect in.

Rotary

Dit effect simuleert een stel draaiende luidsprekers 
die men in de regel met een orgel van een wel bepaald 
merk associeert. Daarom verdient het aanbeveling 
dit effect vooral voor orgel- of orgelachtige klanken 
te gebruiken. Het effect is apart instelbaar voor de 
hoge en de lage frequenties.

Low Slow Rate (0,05~10Hz)

Hiermee stelt u de “draaisnelheid” van de lage tonen 
voor de “Slow” stand in.

Low Fast Rate (0,05~10Hz)

Hiermee stelt u de “draaisnelheid” van de lage tonen 
voor de “Fast” stand in. (Kies wel een andere waarde 
dan voor Low Slow.)

Low Acceleration (0~15)

Hiermee stelt u de overgangssnelheid van Fast naar 
Slow en vice versa in – maar enkel voor de lagetonen.

Low Level (0~127)

Met deze parameter bepaalt u het volume van de 
lagetonen (de “basluidspreker”).

High Slow (0,05~10Hz), High Fast (0,05~10Hz), 
High Acceleration (0~15), High Level

Zie respectievelijke Low parameters. Deze keer gel-
den ze echter voor de hoge frequenties.

Separation (0~127)

Met deze parameter bepaalt u de “breedte” van het 
geluidsbeeld.

(*) Speed (Slow/Fast)

Hiermee kiest u de draaisnelheid van het effect (Slow 
of Fast). Welke snelheid op dat moment bereikt 
wordt, stelt u in met de Low/Hi Slow en Low/Hi Fast.

Dit effect vraagt natuurlijk om het gebruik van een 
speelhulp, die u aan de EFX Control Source moet 
toewijzen. Misschien gebruikt u hiervoor graag een 
zwelpedaal (bv. Foot, controlenummer 4) om afwis-
selend de Fast en de Slow stand te kiezen.

Level (0~127)

Hiermee stelt u het uitgangsvolume van het effect in.

Compressor
Een compressor dient in de regel voor het verwijde-
ren van volumepieken uit een signaal en voor het 
ophalen van lage volumes. Toch wordt dit effect ook 
vaak als dusdanig (als effect dus) gebruikt om een 

Auto Wah

L out
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L in
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L out

R out
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geluid meer “punch” te geven. Dit doet u voorname-
lijk door de Attack op verschillende manieren in te 
stellen.

Attack (0~127)

Met deze parameter bepaalt u hoe snel de compres-
sor begint te werken. Hoe groter de waarde, hoe 
langzamer de compressor in werking treedt.

Sustain (0~127)

Hiermee bepaalt u hoe lang de compressor actief is.

Post Gain (x1, x2, x4, x8)

Hiermee stelt u het ingangsniveau in.

Low Gain (-15~+15dB)

Hiermee kunt u het volume van de lage effecttonen 
ophalen of afzwakken. Hoe groter deze waarde, hoe 
meer het laag naar de voorgrond schuift.

High Gain (-15~+15dB)

Hiermee kunt u het volume van de hoge effecttonen 
ophalen of afzwakken.

(*) Pan (L64~0~63R)

Met deze parameter bepaalt u de plaats waar het 
geluid van de Compressor zich bevindt. L64 betekent 
helemaal links en 63R helemaal rechts.

(*) Level (0~127)

Hiermee stelt u het uitgangsvolume van het effect in.

Limiter

Terwijl een compressor enerzijds een te laag volume 
ophaalt en een te hoog volume afzwakt, werkt een 
Limiter enkel op te hoge volumes. Lage volumes 
worden dus niet bijgestuurd. Gebruik dit effect om 
signaalpieken te vermijden.

Threshold (0~127)

Hiermee stelt u het volume in dat het ingangssignaal 
moet halen om de Limiter in werking te laten treden. 
Dit is dus de “drempelwaarde”.

Ratio (1,5:1, 2:1, 4:1, 100:1)

Hiermee bepaalt u hoe sterk signalen, die op of 
boven de Threshold waarde liggen, afgezwakt wor-
den.

Release Time (0~127)

Hiermee bepaalt u wanneer de Limiter uitgeschakeld 
wordt nadat het volume weer onder de Threshold 
waarde is gedaald.

Post Gain (x1, x2, x4, x8)

Hiermee stelt u het ingangsniveau in.

Low Gain (-15~+15dB)

Hiermee kunt u het volume van de lage effecttonen 
ophalen of afzwakken. Hoe groter deze waarde, hoe 
meer het laag naar de voorgrond schuift.

Hi Gain (-15~+15dB)

Hiermee kunt u het volume van de hoge effecttonen 
ophalen of afzwakken.

(*) Pan (L64~0~63R)

Met deze parameter bepaalt u de plaats waar het 
geluid van de Compressor zich bevindt. L64 betekent 
helemaal links en 63R helemaal rechts.

(*) Level (0~127)

Hiermee stelt u het uitgangsvolume van het effect in.

Hexa Chorus
Chorus is een effect waarmee u een geluid “breder” 
en warmer kunt maken, zodat het lijkt alsof er twee 
of meer instrumenten unisono zitten te spelen.

Pre Delay (0~100ms)

Hiermee stelt u de vertraging tussen het originele sig-
naal en de Chorus in.

(*) Rate (0,05~10,0Hz)

Dit is de snelheid waarmee de toonhoogte van het 
effect wordt gemoduleerd.

Depth (0~127)

Dit is de diepte van het Chorus-effect. Hoe groter de 
waarde, hoe uitdrukkelijker de Chorus werkt.

Pre Delay Deviation (-20~+20)

We hebben hier te maken met een “hexa” Chorus. 
Dat betekent dat het effectsignaal zes verschillende 
“Chorussen” bevat. Met deze parameter bepaalt u de 
afstand tussen de afzonderlijke effecten. Hoe groter 
deze waarde, hoe verder de Chorus-signalen uiteen-
liggen. Dit is dus een aanvulling op de Pre Dly para-
meter.
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Depth Deviation (-20~+20)

Ook dit is weer een “afwijkingsparameter”, ditmaal 
echter voor de diepte van de verschillende effectsig-
nalen. Hoe groter deze waarde, hoe groter het ver-
schil in diepte van de Chorus signalen.

Pan Deviation (-20~+20)

Ook dit is weer een “afwijkingsparameter”, ditmaal 
echter voor de stereopositie van de verschillende 
effectsignalen. Hiermee kunt u dus voor een sprei-
ding van de Chorus-signalen in het stereobeeld zor-
gen. Hierbij komt de waarde 20 overeen met een 
spreiding van 30°, uitgaande van het midden.

Balance (D100:0, D:0:100E)

Hiermee bepaalt u de balans (de volumeverhouding) 
tussen het oorspronkelijke en het effectsignaal.

Level (0~127)

Hiermee stelt u het uitgangsvolume van het effect in.

Tremolo-Chorus
Dit is een Chorus met een tremolo erbij, zodat naast 
de toonhoogte ook het volume wordt gemoduleerd.

Pre Delay (0~100ms)

Hiermee stelt u de vertraging tussen het originele sig-
naal en de Chorus in.

Chorus Rate (0,05~10,0Hz)

Dit is de snelheid waarmee de toonhoogte van het 
effect wordt gemoduleerd.

Chorus Depth (0~127)

Dit is de diepte van het Chorus-effect. Hoe groter de 
waarde, hoe uitdrukkelijker de Chorus werkt.

Chorus Phase (0~180)

Met deze parameter bepaalt u de spreiding van het 
Chorus-effect.

(*) Tremolo Rate (0,05~10.0Hz)

Met deze parameter bepaalt u de snelheid van het 
tremolo-effect. Hoe groter de waarde, hoe sneller de 
tremolo.

Tremolo Separation (0~127)

Hiermee stelt u de “breedte” van het tremolo-effect 
in.

(*) Balance (D100:0, D:0:100E)

Hiermee bepaalt u de balans (de volumeverhouding) 
tussen het oorspronkelijke en het effectsignaal.

Level (0~127)

Hiermee stelt u het uitgangsvolume van het effect in.

Space D
Dit is ook weer een veelvuldige Chorus, die een twee-
fase modulatie in stereo toepast. Het voordeel van dit 
effect is dat de luisteraar duidelijk de indruk heeft dat 
het om een Chorus gaat, maar dat de toonhoogte 
betrekkelijk stabiel blijft.

Pre Delay (0~100ms)

Hiermee stelt u de vertraging tussen het originele sig-
naal en het effect in.

(*) Rate (0,05~10,0Hz)

Dit is de snelheid waarmee de toonhoogte van het 
effect wordt gemoduleerd.

Depth (0~127)

Dit is de diepte van het effect. Hoe groter de waarde, 
hoe uitdrukkelijker de Chorus werkt.

Phase (0~180)

Met deze parameter bepaalt u de spreiding van het 
effectsignaal.

Low Gain (-15~+15dB)

Hiermee kunt u het volume van de lage effecttonen 
ophalen of afzwakken. Hoe groter deze waarde, hoe 
meer het laag naar de voorgrond schuift.

High Gain (-15~+15dB)

Hiermee kunt u het volume van de hoge effecttonen 
ophalen of afzwakken.

Balance (D100:0, D:0:100E)

Hiermee bepaalt u de balans (de volumeverhouding) 
tussen het oorspronkelijke en het effectsignaal.

Level (0~127)

Hiermee stelt u het uitgangsvolume van het effect in.
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Stereo-Chorus
Dit is een Chorus met stereoweergave, zodat het 
geluid natuurlijk veel breder wordt.

Pre Delay (0~100ms)

Hiermee stelt u de vertraging tussen het originele sig-
naal en het effect in.

(*) Rate (0,05~10,0Hz)

Dit is de snelheid waarmee de toonhoogte van het 
effect wordt gemoduleerd.

Depth (0~127)

Dit is de diepte van het effect. Hoe groter de waarde, 
hoe uitdrukkelijker de Chorus werkt.

Phase (0~180)

Met deze parameter bepaalt u de spreiding van het 
effectsignaal.

Filter Type (Off, HPF, LPF)

Hiermee kiest u het filtertype dat op het Chorus 
effect van toepassing is. Een HPF is een filter dat 
alleen de hogetonen doorlaat, terwijl een LPF filter 
alleen de frequenties onder de grenswaarde (Cutoff) 
doorlaat.

Cutoff Freq (200Hz~8kHz)

Hiermee stelt u de frequentie in van waaraf het filter 
(LPF of HPF) moet beginnen werken. Als u Off kiest, 
hoeft u natuurlijk geen filter in te stellen.

Low Gain (-15~+15dB)

Hiermee kunt u het volume van de lage effecttonen 
ophalen of afzwakken. Hoe groter deze waarde, hoe 
meer het laag naar de voorgrond schuift.

High Gain (-15~+15dB)

Hiermee kunt u het volume van de hoge effecttonen 
ophalen of afzwakken.

(*) Balance (D100:0, D:0:100E)

Hiermee bepaalt u de balans (de volumeverhouding) 
tussen het oorspronkelijke en het effectsignaal.

Level (0~127)

Hiermee stelt u het uitgangsvolume van het effect in.

Stereo Flanger
Wat een Flanger is, hoeven we u beslist niet uit te leg-
gen: het is het bekende “straaljager” effect, maar het 

kan ook subtieler werken. Interessant is wel dat het 
hier om een stereo Flanger gaat, die dus lekker breed 
kan werken.

Pre Delay (0~100ms)

Hiermee stelt u de vertraging tussen het originele sig-
naal en het effect in.

(*) Rate (0,05~10,0Hz)

Dit is de snelheid waarmee het effect wordt gemodu-
leerd.

Depth (0~127)

Dit is de diepte van het effect. Hoe groter de waarde, 
hoe uitdrukkelijker de Flanger werkt.

(*) Feedback (-98%~+98%)

Hiermee bepaalt u hoeveel van het Flanger-signaal 
nog een keer naar de Flanger wordt gestuurd, wat 
algemeen bekend staat als “terugkoppeling”. Een 
negatieve waarde betekent dat de fase van het Flang-
er-signaal omgekeerd wordt. De waarde 0 betekent 
dat er geen sprake is van Feedback.

Phase (0~180)

Met deze parameter bepaalt u de spreiding van het 
effectsignaal.

Filter Type (Off, HPF, LPF)

Hiermee kiest u het filtertype dat op de Flanger van 
toepassing is. Een HPF is een filter dat alleen de 
hogetonen doorlaat, terwijl een LPF alleen de fre-
quenties onder de grenswaarde (Cutoff) doorlaat.

Cutoff Freq (200Hz~8kHz)

Hiermee stelt u de frequentie in van waaraf het filter 
(LPF of HPF) moet beginnen werken. Als u Off kiest, 
hoeft u natuurlijk geen filter in te stellen.

Low Gain (-15~+15dB)

Hiermee kunt u het volume van de lage effecttonen 
ophalen of afzwakken. Hoe groter deze waarde, hoe 
meer het laag naar de voorgrond schuift.

High Gain (-15~+15dB)

Hiermee kunt u het volume van de hoge effecttonen 
ophalen of afzwakken.

Balance (D100:0, D:0:100E)

Hiermee bepaalt u de balans (de volumeverhouding) 
tussen het oorspronkelijke en het effectsignaal.
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Level (0~127)

Hiermee stelt u het uitgangsvolume van het effect in.

Step Flanger
Een Step Flanger is een effect dat het geluid in duide-
lijk hoorbare stappen moduleert. Als u een noot-
waarde voor de Step-parameter kiest, kan de modu-
latie via MIDI worden gesynchroniseerd.

Pre Delay (0~100ms)

Hiermee stelt u de vertraging tussen het originele sig-
naal en het effect in.

Rate (0,05~10,0Hz)

Dit is de snelheid waarmee het effect wordt gemodu-
leerd.

Depth (0~127)

Dit is de diepte van het effect. Hoe groter de waarde, 
hoe uitdrukkelijker de Flanger werkt.

(*) Feedback (-98%~+98%)

Hiermee bepaalt u hoeveel van het Flanger-signaal 
nog een keer naar de Flanger wordt gestuurd. Een 
negatieve waarde betekent dat de fase van het Flang-
er-signaal omgekeerd wordt.

Phase (0~180)

Met deze parameter bepaalt u de spreiding van het 
effectsignaal.

(*) Step Rate (0,05~10,0Hz)
 x /e£ /x. /e/q £/e.  /q /h £ /q  . /h)

Dit is de snelheid waarmee de toonhoogte (in stap-
pen dus) gemoduleerd wordt. Als u een nootwaarde 
kiest, wordt de modulatie met een MIDI-clock sig-
naal gesynchroniseerd. Dat betekent uiteraard dat u 
de “leverancier” van het synchronisatiesignaal moet 
kiezen.

Let wel: als u een cijferwaarde kiest, wordt de Step 
Flanger niet via MIDI gesynchroniseerd. Als u daar-
entegen een noot kiest, terwijl de JV-2080, in de 
MIDI stand, geen MIDI-synchronisatiesignaal ont-
vangt, dan kiest hij zijn eigen Default Tempo (Patch 
of Performance mode).

Low Gain (-15~+15dB)

Hiermee kunt u het volume van de lage effecttonen 
ophalen of afzwakken. Hoe groter deze waarde, hoe 
meer het laag naar de voorgrond schuift.

High Gain (-15~+15dB)

Hiermee kunt u het volume van de hoge effecttonen 
ophalen of afzwakken.

Balance (D100:0, D:0:100E)

Hiermee bepaalt u de balans (de volumeverhouding) 
tussen het oorspronkelijke en het effectsignaal.

Level (0~127)

Hiermee stelt u het uitgangsvolume van het effect in.

Stereo-Delay
Dit is een Delay die volledig stereo is, wat u dus de 
mogelijkheid geeft om betrekkelijk complexe herha-
lingen te programmeren.

Als u de herhalingen graag via MIDI synchroniseert, 
kies dan “Triple Tap Delay” (zie blz. 54)

Delay Left (0~500ms)

Met deze parameter bepaalt u de snelheid van de her-
halingen voor het linker kanaal.

Delay Right (0~500ms)

Met deze parameter bepaalt u de snelheid van de her-
halingen voor het rechter kanaal.

(*) Feedback (-98%~+98%)

Hiermee bepaalt u hoeveel van het Delay-signaal nog 
een keer naar de Delay wordt gestuurd, wat algemeen 
bekend staat als “terugkoppeling”. Een negatieve 
waarde betekent dat de fase van het effectsignaal 
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omgekeerd wordt. De waarde 0 betekent dat er geen 
sprake is van Feedback.

Feedback Mode (Normal/Cross)

Hiermee kiest u de Feedback mode (zie bovenstaan-
de tekeningen). Cross betekent dat het vertraagde 
signaal van het linker kanaal naar het rechter wordt 
gestuurd en vice versa, wat de herhalingen com-
plexer maakt.

Phase Left (Normal/Invert)

Hiermee stelt u de fase van de vertraging in (linker 
kanaal). Invert betekent dat de fase gewoon omge-
keerd wordt.

Phase Right (Normal/Invert)

Hiermee stelt u de fase van de vertraging in (rechter 
kanaal). Invert betekent dat de fase gewoon omge-
keerd wordt.

HF Damp (200Hz~8KHz, Bypass)

Met deze parameter stelt u de frequentie in waarbo-
ven de hoge tonen worden gedempt, zodat de herha-
lingen doffer klinken. In de natuur houdt dit ver-
band met de oppervlakte van de voorwerpen die het 
geluid weerkaatsen. Laten we het niet teveel over de 
natuur hebben, want daar bestaan geen Delays (wel 
echo’s natuurlijk): als u niet wilt dat de herhalingen 
al te helder zijn, stelt u het best een andere waarde 
dan Bypass in.

Low Gain (-15~+15dB)

Hiermee kunt u het volume van de lage effecttonen 
ophalen of afzwakken. Hoe groter deze waarde, hoe 
meer het laag naar de voorgrond schuift.

High Gain (-15~+15dB)

Hiermee kunt u het volume van de hoge effecttonen 
ophalen of afzwakken.

(*) Balance (D100:0, D:0:100E)

Hiermee bepaalt u de balans (de volumeverhouding) 
tussen het oorspronkelijke en het effectsignaal.

Level (0~127)

Hiermee stelt u het uitgangsvolume van het effect in.

Modulation-Delay
Dit is een Delay die de toonhoogte van de herhalin-
gen moduleert.

Delay Left (0~500ms)

Met deze parameter bepaalt u de snelheid van de her-
halingen voor het linker kanaal.

Delay Right (0~500ms)

Met deze parameter bepaalt u de snelheid van de her-
halingen voor het rechter kanaal.

Feedback (-98%~+98%)

Hiermee bepaalt u hoeveel van het Delay-signaal nog 
een keer naar de Delay wordt gestuurd, wat algemeen 
bekend staat als “terugkoppeling”. Een negatieve 
waarde betekent dat de fase van het effectsignaal 
omgekeerd wordt. De waarde 0 betekent dat er geen 
sprake is van Feedback.

Feedback Mode (Normal/Cross)

Hiermee kiest u de Feedback mode (zie bovenstaan-
de tekeningen). Cross betekent dat het vertraagde 
signaal van het linker kanaal naar het rechter wordt 
gestuurd en vice versa, wat de herhalingen com-
plexer maakt.

(*) Rate (0,05~10Hz)

Zoals u ziet, kunt u deze parameter via MIDI aanstu-
ren, wat interessant is om bepaalde noten te accentu-
eren. Rate is natuurlijk de snelheid van de toonhoog-
temodulatie.

Depth (0~127)

Dit is de diepte van het modulatie-effect. Hoe groter 
de waarde, hoe uitdrukkelijker de Flanger werkt.

R in R out

L in L out

Feedback
Feedback

Balance W

Balance D

Balance W

Balance D

2-Band
EQ

2-Band
EQ

Feedback Mode parameter op NORMAL:

Delay

Delay

Modulation

Modulation

R in R out

L in L out

Feedback
Feedback

Balance W

Balance D

Balance W

Balance D

2-Band
EQ

2-Band
EQ

Delay

Delay

Modulation

Modulation

Feedback Mode parameter op CROSS:
53



JV-2080 Handleiding 
Phase (Normal/Invert)

Hiermee stelt u de fase van de modulatie en dus de 
spreiding van het effect in.

HF Damp (200Hz~8KHz, Bypass)

Met deze parameter stelt u de frequentie in waarbo-
ven de hoge tonen worden gedempt, zodat de herha-
lingen doffer klinken. Als u niet wilt dat de herhalin-
gen al te helder zijn, stelt u het best een andere waar-
de dan Bypass in.

Low Gain (-15~+15dB)

Hiermee kunt u het volume van de lage effecttonen 
ophalen of afzwakken. Hoe groter deze waarde, hoe 
meer het laag naar de voorgrond schuift.

High Gain (-15~+15dB)

Hiermee kunt u het volume van de hoge effecttonen 
ophalen of afzwakken.

(*) Balance (D100:0, D:0:100E)

Hiermee bepaalt u de balans (de volumeverhouding) 
tussen het oorspronkelijke en het effectsignaal.

Level (0~127)

Hiermee stelt u het uitgangsvolume van het effect in.

Triple Tap Delay
Dit Delay effect laat toe om drie vertragingen in te 
stellen (links, midden, rechts). Als u een nootwaarde 
instelt, wordt de betreffende vertragingslijn met een 
MIDI-Clock signaal gesynchroniseerd, wat natuur-
lijk interessant is.

Delay Center (200ms~1000ms, x /e£ /x. /e/q £/e.  /q /h £ 
/q  . /h )
Dit is de snelheid van de herhalingen, die zich in het 
midden bevinden. Als u een nootwaarde kiest, wordt 
de modulatie met een MIDI-clock signaal gesyn-
chroniseerd. Dat betekent uiteraard dat u met de 
“leverancier” van het synchronisatiesignaal moet 
kiezen.

Delay Left (200ms~1000ms, x /e£ /x. /e/q £/e.  /q /h £ /q  . /h )
Dit is de snelheid van de herhalingen, die zich links 
bevinden. Als u een nootwaarde kiest, wordt de 

modulatie met een MIDI-clock signaal gesynchroni-
seerd. 

Delay Right (200ms~1000ms, x /e£ /x. /e/q £/e.  /q /h £ /q  . /h )
Dit is de snelheid van de herhalingen, die zich rechts 
bevinden. Als u een nootwaarde kiest, wordt de 
modulatie met een MIDI-clock signaal gesynchroni-
seerd. 

Feedback (-98%~+98%)

Hiermee bepaalt u hoeveel van het Delay-signaal nog 
een keer naar de Delay wordt gestuurd, wat algemeen 
bekend staat als “terugkoppeling”. Een negatieve 
waarde betekent dat de fase van het effectsignaal 
omgekeerd wordt. De waarde 0 betekent dat er geen 
sprake is van Feedback.

Center, Left en Right Level (0~127)

Met deze drie parameters bepaalt u het volume van 
de herhalingen voor de drie Delay-lijnen.

HF Damp (200Hz~8KHz, Bypass)

Met deze parameter stelt u de frequentie in waarbo-
ven de hoge tonen worden gedempt. Als u niet wilt 
dat de herhalingen al te helder zijn, stelt u het best 
een andere waarde dan Bypass in.

Low Gain (-15~+15dB)

Hiermee kunt u het volume van de lage effecttonen 
ophalen of afzwakken. Hoe groter deze waarde, hoe 
meer het laag naar de voorgrond schuift.

High Gain (-15~+15dB)

Hiermee kunt u het volume van de hoge effecttonen 
ophalen of afzwakken.

(*) Balance (D100:0, D:0:100E)

Hiermee bepaalt u de balans (de volumeverhouding) 
tussen het oorspronkelijke en het effectsignaal.

Level (0~127)

Hiermee stelt u het uitgangsvolume van het effect in.

Quadruple-Tap-Delay
Dit Delay-effect laat toe om vier herhalingen in te 
stellen. Ook dit effect kunt u weer via MIDI synchro-
niseren.
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R in

L out

R out
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Triple Tap Delay
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Let wel: de stereopositie van de Delay-lijnen is vast 
ingesteld:

Delay 1 (200ms~1000ms, x /e£ /x. /e/q £/e.  /q /h £ /q  . /h )
Dit is de snelheid van Delay 1. Als u een nootwaarde 
kiest, wordt de modulatie met een MIDI-clock sig-
naal gesynchroniseerd. Dat betekent uiteraard dat u 
met Clock de “leverancier” van het synchronisatie-
signaal moet kiezen.

Delay 2 (200ms~1000ms, x /e£ /x. /e/q £/e.  /q /h £ /q  . /h )
Dit is de snelheid van Delay 2. Als u een nootwaarde 
kiest, wordt de modulatie met een MIDI-clock sig-
naal gesynchroniseerd. 

Delay 3 (200ms~1000ms, x /e£ /x. /e/q £/e.  /q /h £ /q  . /h )
Dit is de snelheid van Delay 3. Als u een nootwaarde 
kiest, wordt de modulatie met een MIDI-clock sig-
naal gesynchroniseerd. 

Delay 4 (200ms~1000ms, x /e£ /x. /e/q £/e.  /q /h £ /q  . /h )
Dit is de snelheid van Delay 4. Als u een nootwaarde 
kiest, wordt de modulatie met een MIDI-clock sig-
naal gesynchroniseerd. 

Level 1, 2, 3 en 4 (0~127)

Met deze vier parameters bepaalt u het volume van 
de herhalingen voor de Delay lijnen.

Feedback (-98%~+98%)

Hiermee bepaalt u hoeveel van het Delay signaal nog 
een keer naar de Delay wordt gestuurd, wat algemeen 
bekend staat als “terugkoppeling”. Een negatieve 
waarde betekent dat de fase van het effectsignaal 
omgekeerd wordt. De waarde 0 betekent dat er geen 
sprake is van Feedback.

HF Damp (200Hz~8KHz, Bypass)

Met deze parameter stelt u de frequentie in waarbo-
ven de hoge tonen worden gedempt. Als u niet wilt 
dat de herhalingen al te helder zijn, stelt u het best 
een andere waarde dan Bypass in.

(*) Balance (D100:0, D:0:100E)

Hiermee bepaalt u de balans (de volumeverhouding) 
tussen het oorspronkelijke en het effectsignaal.

Level (0~127)

Hiermee stelt u het uitgangsvolume van het effect in.

Time Control Delay
Dit Delay effect laat toe om de herhalingssnelheid in 
Realtime (“echte tijd”) in te stellen.

Zodra u de herhalingssnelheid verandert, wordt dat 
meteen toegepast, wat ook bepalend is voor de toon-
hoogte van de herhalingen. Naar gelang de instellin-
gen kunt u hiermee behoorlijk complexe effecten 
programmeren. Hier is het dus experimenteren 
geblazen.

Zoals gezegd, kunt u de vertragingstijd in Realtime 
instellen – en zoals verwacht dient dat met een 
MIDI-speelhulp te gebeuren. Hiervoor kiest u het 
best een traploze speelhulp (bv. Expression, CC11) 
en geen aan/uit schakelaar.

Let wel: dit effect komt pas echt tot z’n recht als u de 
vertragingstijd tijdens het spelen wijzigt. Dan veran-
dert namelijk de toonhoogte.

(*) Delay (200ms~1000ms)

Dit is de snelheid van de herhalingen en natuurlijk de 
vertraging tussen het originele en het effectsignaal.

Acceleration (0~15)

Hiermee bepaalt u of de snelheid van de herhalingen 
toeneemt. Kiest u de waarde 15, dan is dat niet het 
geval.

(*) Feedback (-98%~+98%)

Hiermee bepaalt u hoeveel van het Delay-signaal nog 
een keer naar de Delay wordt gestuurd, wat algemeen 
bekend staat als “terugkoppeling”. Een negatieve 
waarde betekent dat de fase van het effectsignaal 
omgekeerd wordt. De waarde 0 betekent dat er geen 
sprake is van Feedback.

HF Damp (200Hz~8KHz, Bypass)

Met deze parameter stelt u de frequentie in waarbo-
ven de hoge tonen worden gedempt. Als u niet wilt 
dat de herhalingen al te helder zijn, stelt u het best 
een andere waarde dan Bypass in.

Pan (L64~0~63R)

Met deze parameter bepaalt u de plaats waar het 
geluid van het effect zich bevindt. L64 betekent hele-
maal links en 63R helemaal rechts.

Low Gain (-15~+15dB)

Hiermee kunt u het volume van de lage effecttonen 
ophalen of afzwakken. Hoe groter deze waarde, hoe 
meer het laag naar de voorgrond schuift.
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High Gain (-15~+15dB)

Hiermee kunt u het volume van de hoge effecttonen 
ophalen of afzwakken.

(*) Balance (D100:0, D:0:100E)

Hiermee bepaalt u de balans (de volumeverhouding) 
tussen het oorspronkelijke en het effectsignaal.

Level (0~127)

Hiermee stelt u het uitgangsvolume van het effect in.

2-Voice Pitch Shifter
Dit is een effect met een heel bekende (maar helaas 
wettelijk beschermde) naam, die iedereen (behalve 
het betrokken merk zelf) Pitch Shifter noemt. Het 
gaat om een transpositie-effect – in dit geval met 
twee toonhoogtes.

(*) Coarse A (-24~+12)

Hiermee stelt u het interval van het eerste transposi-
tiekanaal in. De instelling gebeurt in stappen van een 
halve toon. Zoals u ziet, kunt u maximaal 1 octaaf 
hoger en 2 octaven lager transponeren.

Fine A (-100~+100)

Deze parameter laat een lichte ontstemming van het 
A-kanaal toe. De waarde 100 slaat op een verande-
ring in Cent (1/100 van een halve toon). U zou Pitch 
Shift dus ook kunnen gebruiken om een “stereosig-
naal” van een monosignaal te maken. Dat is onge-
veer hetzelfde als een Chorus-effect, alleen wordt het 
signaal hier niet gemoduleerd en blijft het dus sta-
biel.

Pan A (L64~0~63R)

Met deze parameter bepaalt u de plaats waar de 
transpositie zich bevindt. L64 betekent helemaal 
links en 63R helemaal rechts.

Pre Delay A (0~500ms)

Hiermee bepaalt u de vertraging van het A-kanaal 
t.o.v. het oorspronkelijke signaal.

(*) Coarse B (-24~+12)

Hiermee stelt u het interval van het tweede transpo-
sitiekanaal in. De instelling gebeurt in stappen van 
een halve toon. Zoals u ziet, kunt u maximaal 1 
octaaf hoger en 2 octaven lager transponeren.

Fine B (-100~+100)

Deze parameter laat een lichte ontstemming van het 
B-kanaal toe. De waarde 100 slaat op een verande-
ring in Cent (1/100 van een halve toon). 

Pan B (L64~0~63R)

Met deze parameter bepaalt u de plaats waar de 
transpositie zich bevindt. L64 betekent helemaal 
links en 63R helemaal rechts.

Pre Delay B (0~500ms)

Hiermee bepaalt u de vertraging van het B-kanaal 
t.o.v. het oorspronkelijke signaal.

Mode (1~5)

Hiermee kiest u de Pitch Shift mode. Hoe groter deze 
waarde, hoe lomer de transpositie wordt, maar de 
kwaliteit gaat er alleen maar op vooruit.

Level Balance

Hiermee bepaalt u de balans (de volumeverhouding) 
tussen het signaal van Pitch Shift A en Pitch Shift B.

Balance (D100:0, D:0:100E)

Hiermee bepaalt u de balans (de volumeverhouding) 
tussen het oorspronkelijke en het effectsignaal.

Level (0~127)

Hiermee stelt u het uitgangsvolume van het effect in.

FBK Pitch Shifter
Dit is een Pitch Shifter die voorzien is van een Feed-
back-lus, wat dus het gebruik van terugkoppeling 
(lees: herhalingen) toelaat.

(*) Coarse (-24~+12)

Hiermee stelt u het interval voor de transpositie in. 
Ook deze instelling dient weer in stappen van een 
halve toon te gebeuren.

Fine (-100~+100)

Deze parameter laat een lichte ontstemming van het 
originele signaal toe. De waarde 100 slaat op een ver-
andering in Cent (1/100 van een halve toon). 

Pan (L64~0~63R)

Met deze parameter bepaalt u de plaats waar de 
transpositie zich bevindt. L64 betekent helemaal 
links en 63R helemaal rechts.
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Pre Delay (0~500ms)

Hiermee bepaalt u de vertraging van de transpositie 
t.o.v. het oorspronkelijke signaal.

Mode

Naarmate u voor deze parameter een hogere waarde 
kiest reageert de Pitch Shifter trager, maar met een 
stabielere toonhoogte.

(*) Feedback (-98%~+98%)

Hiermee bepaalt u hoeveel van het effectsignaal nog 
een keer naar de Pitch Shifter wordt gestuurd. Een 
negatieve waarde betekent dat de fase van het effect-
signaal omgekeerd wordt. De waarde 0 betekent dat 
er geen sprake is van Feedback.

Low Gain (-15~+15dB)

Hiermee kunt u het volume van de lage effecttonen 
ophalen of afzwakken. Hoe groter deze waarde, hoe 
meer het laag naar de voorgrond schuift.

High Gain (-15~+15dB)

Hiermee kunt u het volume van de hoge effecttonen 
ophalen of afzwakken.

(*) Balance (D100:0, D:0:100E)

Hiermee bepaalt u de balans (de volumeverhouding) 
tussen het oorspronkelijke en het effectsignaal.

Level (0~127)

Hiermee stelt u het uitgangsvolume van het effect in.

Reverb
Dit is een galmeffect dat wel iets uitgebreider is dan 
het Reverb effect van het JV-2080 systeem. Dat zou u 
dus kunnen gebruiken om het geluid meer te varië-
ren of om bepaalde Tones extra in de verf te zetten.

Type (Room1/2, Stage 1/2, Hall 1/2)

Hiermee kiest u het type galm dat u nodig hebt:

Pre Delay (0ms~100ms)

Met deze parameter bepaalt u de vertraging tussen 
het originele signaal en het effectsignaal.

(*) Time (0~127)

Hiermee bepaalt u de lengte van de galm (de galm-
tijd). Jammer genoeg hebt u niet zoveel aan de waar-
de, maar we kunnen u wel vertellen dat 127 beant-
woordt aan de langste galm.

HF Damp (200Hz~8KHz, Bypass)

Met deze parameter stelt u de frequentie in waarbo-
ven de hoge tonen worden gedempt. Als u niet wilt 
dat de herhalingen al te helder zijn, stelt u het best 
een andere waarde dan Bypass in.

Low Gain (-15~+15dB)

Hiermee kunt u het volume van de lage effecttonen 
ophalen of afzwakken. Hoe groter deze waarde, hoe 
meer het laag naar de voorgrond schuift.

High Gain (-15~+15dB)

Hiermee kunt u het volume van de hoge effecttonen 
ophalen of afzwakken.

Balance (D100:0, D:0:100E)

Hiermee bepaalt u de balans (de volumeverhouding) 
tussen het oorspronkelijke en het effectsignaal.

Level (0~127)

Hiermee stelt u het uitgangsvolume van het effect in.

Gate-Reverb
Dit effect roept natuurlijk meteen associaties op met 
de zingende drummer van Genesis. Dan weet u met-
een ook hoe een Gate Reverb werkt.

Type (Normal, Reverse, Sweep1, Sweep2)

Met deze parameter kiest u het type galm dat voor dit 
effect wordt gebruikt.

Room 1
Korte, maar zeer dichte galm. Typisch voor 
een kamer

Room 2 Korte en iets “lichtere” galm.

Stage 1 Galm met lang nazinderende reflecties.

Stage 2 Galm met een sterke eerste reflectie.

Hall 1 Transparante galm.

Hall 2 Volle galm.

L in

R in

L out

R out
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Normal Dit is een normale galm

Reverse Omgekeerde galm.

Sweep1 Stereogalm die van rechts naar links springt.

Sweep2 Stereogalm die van links naar rechts springt.
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Pre Delay (0ms~100ms)

Met deze parameter bepaalt u de vertraging tussen 
het originele signaal en het effectsignaal.

Gate Time (5~500)

Met deze parameter stelt u in hoe lang de galm moet 
klinken. Hoe kleiner deze waarde, hoe korter de galm 
is.

Low Gain (-15~+15dB)

Hiermee kunt u het volume van de lage effecttonen 
ophalen of afzwakken. Hoe groter deze waarde, hoe 
meer het laag naar de voorgrond schuift.

High Gain (-15~+15dB)

Hiermee kunt u het volume van de hoge effecttonen 
ophalen of afzwakken.

Balance (D100:0, D:0:100E)

Hiermee bepaalt u de balans (de volumeverhouding) 
tussen het oorspronkelijke en het effectsignaal.

Level (0~127)

Hiermee stelt u het uitgangsvolume van het effect in.

Overdrive→Chorus
Dit effectalgoritme bevat een Overdrive, die vervol-
gens een Chorus passeert.

OD Drive (0~127)

Met deze parameter bepaalt u de intensiteit van de 
vervorming.

(*) OD Pan (L64~0~63R)

Met deze parameter stelt u de stereopositie van het 
Overdrive-effect in. Daarbij betekent 63R dat de 
Overdrive zich helemaal rechts bevindt.

Chorus Pre Delay (0~100ms)

Hiermee stelt u de vertraging tussen het originele sig-
naal en de Chorus in.

Chorus Rate (0,05~10,0Hz)

Dit is de snelheid waarmee de toonhoogte van het 
effect wordt gemoduleerd.

Chorus Depth (0~127)

Dit is de diepte van het Chorus-effect. Hoe groter de 
waarde, hoe uitdrukkelijker de Chorus werkt.

(*) Chorus Balance (D100:0, D:0:100E)

Hiermee bepaalt u de balans (de volumeverhouding) 
tussen het oorspronkelijke en het effectsignaal (in dit 
geval een combinatie van Overdrive en Chorus).

Level (0~127)

Hiermee stelt u het uitgangsvolume van het effect in.

Overdrive→Flanger
Dit effectalgoritme bevat een Overdrive, die vervol-
gens een Flanger passeert.

OD Drive (0~127)

Met deze parameter bepaalt u de intensiteit van de 
vervorming.

(*) OD Pan (L64~0~63R)

Met deze parameter stelt u de stereopositie van het 
Overdrive-effect in. Daarbij betekent 63R dat de 
Overdrive zich helemaal rechts bevindt.

Flanger Pre Delay (0~100ms)

Hiermee stelt u de vertraging tussen het originele sig-
naal en de Flanger in.

Flanger Rate (0,05~10,0Hz)

Dit is de snelheid waarmee de toonhoogte van het 
effect wordt gemoduleerd.

Flanger Depth (0~127)

Dit is de diepte van het Flanger-effect. Hoe groter de 
waarde, hoe uitdrukkelijker de Flanger werkt.

(*) Flanger Feedback (-98%~+98%)

Hiermee bepaalt u hoeveel van het effectsignaal nog 
een keer naar de Flanger wordt gestuurd. Een nega-
tieve waarde betekent dat de fase van het effectsig-
naal omgekeerd wordt. De waarde 0 betekent dat er 
geen sprake is van Feedback.

(*) Flanger Balance (D100:0, D:0:100E)

Hiermee bepaalt u de balans (de volumeverhouding) 
tussen het oorspronkelijke en het effectsignaal (in dit 
geval een combinatie van Overdrive en Flanger).

Level (0~127)

Hiermee stelt u het uitgangsvolume van het effect in.
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Overdrive→Delay
Dit effectalgoritme bevat een Overdrive, die vervol-
gens een Delay passeert.

OD Drive (0~127)

Met deze parameter bepaalt u de intensiteit van de 
vervorming.

(*) OD Pan (L64~0~63R)

Met deze parameter stelt u de stereopositie van het 
Overdrive-effect in. Daarbij betekent 63R dat de 
Overdrive zich helemaal rechts bevindt.

Delay Time (0~500ms)

Met deze parameter bepaalt u de snelheid van de her-
halingen en de vertraging tussen het originele en het 
effectsignaal.

Delay Feedback (-98%~+98%)

Hiermee bepaalt u hoeveel van het Delay-signaal nog 
een keer naar de Delay wordt gestuurd, wat algemeen 
bekend staat als “terugkoppeling”. Een negatieve 
waarde betekent dat de fase van het effectsignaal 
omgekeerd wordt. De waarde 0 betekent dat er geen 
sprake is van Feedback.

Delay HF Damp (200Hz~8KHz, Bypass)

Met deze parameter stelt u de frequentie in waarbo-
ven de hoge tonen worden gedempt, zodat de herha-
lingen doffer klinken. In de natuur houdt dit ver-
band met de oppervlakte van de voorwerpen die het 
geluid weerkaatsen. Als u niet wilt dat de herhalingen 
al te helder zijn, stelt u het best een andere waarde 
dan Bypass in.

(*) Delay Balance (D100:0, D:0:100E)

Hiermee bepaalt u de balans (de volumeverhouding) 
tussen het oorspronkelijke en het effectsignaal 
(Overdrive + Delay).

Level (0~127)

Hiermee stelt u het uitgangsvolume van het effect in.

Distortion→Chorus

Dit is een combinatie van het Distortion effect en een 
Chorus. De parameters zijn dezelfde als voor “Over-
drive→Chorus” op blz. 58.

Distortion→Flanger

Dit is een combinatie van het Distortion effect en een 
Flanger. De parameters zijn dezelfde als voor “Over-
drive→Flanger” op blz. 58.

Distortion→Delay

Dit is een combinatie van het Distortion effect en een 
Flanger. De parameters zijn dezelfde als voor “Over-
drive→Delay” op blz. 59.

Enhancer→Chorus

Hier vindt u een combinatie van een Enhancer die 
vervolgens het Chorus-effect passeert.

(*) EH Sens (0~127)

Hiermee stelt u de diepte van het Enhancer-effect in.
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EH Mix (0~127)

Met deze parameter bepaalt u de verhouding tussen 
het originele signaal en het signaal dat door de 
Enhancer wordt gehaald.

Chorus Pre Dly (0~100ms)

Hiermee stelt u de vertraging tussen het originele sig-
naal en de Chorus in.

Chorus Rate (0,05~10,0Hz)

Dit is de snelheid waarmee de toonhoogte van het 
effect wordt gemoduleerd.

Chorus Depth (0~127)

Dit is de diepte van het Chorus-effect. Hoe groter de 
waarde, hoe uitdrukkelijker de Chorus werkt.

(*) Chorus Balance (D100:0, D:0:100E)

Hiermee bepaalt u de balans (de volumeverhouding) 
tussen het oorspronkelijke en het effectsignaal (in dit 
geval een combinatie van Enhancer en Chorus).

Level (0~127)

Hiermee stelt u het uitgangsvolume van het effect in.

Enhancer→Flanger 

Hier vindt u een combinatie van een Enhancer die 
vervolgens het Flanger-effect passeert.

(*) EH Sens (0~127)

Hiermee stelt u de diepte van het Enhancer effect in.

EH Mix (0~127)

Met deze parameter bepaalt u de verhouding tussen 
het originele signaal en het signaal dat door de 
Enhancer wordt gehaald.

Flanger Pre Dly (0~100ms)

Hiermee stelt u de vertraging tussen het originele sig-
naal en de Flanger in.

Flanger Rate (0,05~10,0Hz)

Dit is de snelheid waarmee de toonhoogte van het 
effect wordt gemoduleerd.

Flanger Depth (0~127)

Dit is de diepte van het Flanger-effect. Hoe groter de 
waarde, hoe uitdrukkelijker de Flanger werkt.

(*) Flanger Feedback (-98%~+98%)

Hiermee bepaalt u hoeveel van het effectsignaal nog 
een keer naar de Flanger wordt gestuurd. Een nega-
tieve waarde betekent dat de fase van het effectsig-
naal omgekeerd wordt. De waarde 0 betekent dat er 
geen sprake is van Feedback.

(*) Flanger Balance (D100:0, D:0:100E)

Hiermee bepaalt u de balans (de volumeverhouding) 
tussen het oorspronkelijke en het effectsignaal (in dit 
geval een combinatie van Enhancer en Flanger).

Level (0~127)

Hiermee stelt u het uitgangsvolume van het effect in.

Enhancer→Delay 

Hier vindt u een combinatie van een Enhancer die 
vervolgens het Delay-effect passeert.

(*) EH Sens (0~127)

Hiermee stelt u de diepte van het Enhancer-effect in.

EH Mix (0~127)

Met deze parameter bepaalt u de verhouding tussen 
het originele signaal en het signaal dat door de 
Enhancer wordt gehaald.

Delay Time (0~500ms)

Met deze parameter bepaalt u de snelheid van de her-
halingen en de vertraging tussen het originele en het 
effectsignaal.

Delay Feedback (-98%~+98%)

Hiermee bepaalt u hoeveel van het Delay signaal nog 
een keer naar de Delay wordt gestuurd, wat algemeen 
bekend staat als “terugkoppeling”. Een negatieve 
waarde betekent dat de fase van het effectsignaal 
omgekeerd wordt. De waarde 0 betekent dat er geen 
sprake is van Feedback.

Delay HF Damp (200Hz~8KHz, Bypass)

Met deze parameter stelt u de frequentie in waarbo-
ven de hoge tonen worden gedempt, zodat de herha-
lingen doffer klinken. Als u niet wilt dat de herhalin-
gen al te helder zijn, stelt u het best een andere waar-
de dan Bypass in.

(*) Delay Balance (D100:0, D:0:100E)

Hiermee bepaalt u de balans (de volumeverhouding) 
tussen het oorspronkelijke en het effectsignaal 
(Enhancer + Delay).

Feedback

Flanger

L in

R in

L out

R out

Mix

Mix

Enhancer

Enhancer

Balance W

Balance W

Balance D

Balance D

Feedback

Delay

L in

R in

L out

R out

Mix

Mix

Enhancer

Enhancer

Balance W

Balance W

Balance D

Balance D
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Level (0~127)

Hiermee stelt u het uitgangsvolume van het effect in.

Chorus→Delay 

Hier worden een Chorus en een Delay in serie 
geschakeld, zodat een met Chorus voorzien signaal 
wordt herhaald.

Chorus Pre Delay (0~100ms)

Hiermee stelt u de vertraging tussen het originele sig-
naal en de Chorus in.

Chorus Rate (0,05~10,0Hz)

Dit is de snelheid waarmee de toonhoogte van het 
effect wordt gemoduleerd.

Chorus Depth (0~127)

Dit is de diepte van het Chorus-effect. Hoe groter de 
waarde, hoe uitdrukkelijker de Chorus werkt.

(*) Chorus Balance (D100:0, D:0:100E)

Hiermee bepaalt u de balans (de volumeverhouding) 
tussen het oorspronkelijke en het effectsignaal (in dit 
geval alleen de Chorus).

Delay Time (0~500ms)

Met deze parameter bepaalt u de snelheid van de her-
halingen en de vertraging tussen het originele en het 
effectsignaal.

Delay Feedback (-98%~+98%)

Hiermee bepaalt u hoeveel van het Delay-signaal nog 
een keer naar de Delay wordt gestuurd, wat algemeen 
bekend staat als “terugkoppeling”. Een negatieve 
waarde betekent dat de fase van het effectsignaal 
omgekeerd wordt. De waarde 0 betekent dat er geen 
sprake is van Feedback.

Delay HF Damp (200Hz~8KHz, Bypass)

Met deze parameter stelt u de frequentie in waarbo-
ven de hoge tonen worden gedempt, zodat de herha-
lingen doffer klinken. Als u niet wilt dat de herhalin-
gen al te helder zijn, stelt u het best een andere waar-
de dan Bypass in.

(*) Delay Balance (D100:0, D:0:100E)

Hiermee bepaalt u de balans (de volumeverhouding) 
tussen het oorspronkelijke en het effectsignaal 
(Delay).

Level (0~127)

Hiermee stelt u het uitgangsvolume van het effect 
(de combinatie) in.

Flanger→Delay 

Hier worden een Flanger en een Delay in serie 
geschakeld, zodat een met Flanger voorzien signaal 
wordt herhaald.

Flanger Pre Delay (0~100ms)

Hiermee stelt u de vertraging tussen het originele sig-
naal en de Flanger in.

Flanger Rate (0,05~10,0Hz)

Dit is de snelheid waarmee de toonhoogte van het 
effect wordt gemoduleerd.

Flanger Depth (0~127)

Dit is de diepte van het Flanger-effect. Hoe groter de 
waarde, hoe uitdrukkelijker de Flanger werkt.

Flanger Feedback (-98%~+98%)

Hiermee bepaalt u hoeveel van het effectsignaal nog 
een keer naar de Flanger wordt gestuurd. Een nega-
tieve waarde betekent dat de fase van het effectsig-
naal omgekeerd wordt. De waarde 0 betekent dat er 
geen sprake is van Feedback.

(*) Flanger Balance (D100:0, D:0:100E)

Hiermee bepaalt u de balans (de volumeverhouding) 
tussen het oorspronkelijke en het effectsignaal (in dit 
geval alleen de Flanger).

Delay Time (0~500ms)

Met deze parameter bepaalt u de snelheid van de her-
halingen en de vertraging tussen het originele en het 
effectsignaal.

Delay Feedback (-98%~+98%)

Hiermee bepaalt u hoeveel van het Delay-signaal nog 
een keer naar de Delay wordt gestuurd. Een negatie-
ve waarde betekent dat de fase van het effectsignaal 
omgekeerd wordt. De waarde 0 betekent dat er geen 
sprake is van Feedback.

Delay HF Damp (200Hz~8KHz, Bypass)

Met deze parameter stelt u de frequentie in waarbo-
ven de hoge tonen worden gedempt, zodat de herha-
lingen doffer klinken. Als u niet wilt dat de herhalin-
gen al te helder zijn, stelt u het best een andere waar-
de dan Bypass in.
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R in

L out

R out

Balance W
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Balance D

Balance D
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(*) Delay Balance (D100:0, D:0:100E)

Hiermee bepaalt u de balans (de volumeverhouding) 
tussen het oorspronkelijke en het effectsignaal 
(Delay).

Level (0~127)

Hiermee stelt u het uitgangsvolume van het effect 
(de combinatie) in.

Chorus→Flanger 

Hier worden een Chorus en een Flanger in serie 
geschakeld, zodat een met Chorus voorzien signaal 
ook nog eens kan worden gemoduleerd. Misschien 
interessant voor gitaargeluiden.

Chorus Pre Delay (0~100ms)

Hiermee stelt u de vertraging tussen het originele sig-
naal en de Chorus in.

Chorus Rate (0,05~10,0Hz)

Dit is de snelheid waarmee de toonhoogte van het 
effect wordt gemoduleerd.

Chorus Depth (0~127)

Dit is de diepte van het Chorus-effect. Hoe groter de 
waarde, hoe uitdrukkelijker de Chorus werkt.

(*) Chorus Balance (D100:0, D:0:100E)

Hiermee bepaalt u de balans (de volumeverhouding) 
tussen het oorspronkelijke en het effectsignaal (in dit 
geval alleen de Chorus).

Flanger Delay (0~100ms)

Hiermee stelt u de vertraging tussen het originele sig-
naal en de Flanger in.

Flanger Rate (0,05~10,0Hz)

Dit is de snelheid waarmee de toonhoogte van het 
effect wordt gemoduleerd.

Flanger Depth (0~127)

Dit is de diepte van het Flanger-effect. Hoe groter de 
waarde, hoe uitdrukkelijker de Flanger werkt.

Flanger Feedback (-98%~+98%)

Hiermee bepaalt u hoeveel van het effectsignaal nog 
een keer naar de Flanger wordt gestuurd. Een nega-
tieve waarde betekent dat de fase van het effectsig-
naal omgekeerd wordt. De waarde 0 betekent dat er 
geen sprake is van Feedback.

(*) Flanger Balance (D100:0, D:0:100E)

Hiermee bepaalt u de balans (de volumeverhouding) 
tussen het oorspronkelijke en het effectsignaal (in dit 
geval alleen de Flanger).

Level (0~127)

Hiermee stelt u het uitgangsvolume van het effect 
(de combinatie) in.

Chorus/Delay 

Opgelet: Hier zijn de Chorus en het Delay effect 
parallel te gebruiken. De parameters zijn precies 
dezelfde als voor “ChorusÆDelay” op blz. 61. Hier 
bepaalt u met de Pan parameter van de Tones welk 
effect ze passeren (L= Chorus, R= Delay).

Flanger/Delay

Opgelet: Hier zijn de Flanger en het Delay effect 
parallel te gebruiken. De parameters zijn precies 
dezelfde als voor “FlangerÆDelay” op blz. 61. Hier 
bepaalt u met de Pan-parameter van de Tones welk 
effect ze passeren (L= Flanger, R= Delay).

Chorus/Flanger 

Opgelet: Hier zijn de Chorus en de Flanger parallel te 
gebruiken. De parameters zijn precies dezelfde als 
voor “ChorusÆFlanger” op blz. 62. Hier bepaalt u 

Feedback

Flanger

L in

R in

L out

R out

Balance W

Balance W

Balance D

Balance D

Chorus
Balance W

Balance W

Balance D

Balance D

R in R out

L in L out

Feedback

Balance W

Balance D

Balance W

Balance D

Chorus

Delay

R in R out

L in L out

Feedback
Feedback

Balance W

Balance D

Balance W

Balance D

Flanger

Delay

R in R out

L in L out

Feedback

Balance W

Balance D

Balance W

Balance D

Chorus

Flanger
62
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met de Pan parameter van de Tones welk effect ze 
passeren (L= Chorus, R= Delay).

4.1 Chorus-instellingen 
wijzigen

Naast de Chorus effecten van de EFX is er natuurlijk 
ook nog de klassieke “algemene” Chorus. De para-
meters hiervan kunt u instellen voor iedere Perfor-
mance, iedere Patch en voor GM System.

Opmerking:  Rhythm Sets maken steeds gebruik van de 
instellingen voor de Performance die zich in het buffergeheu-
gen bevindt (zie blz. 32).

1) Ga naar de Chorus-pagina. Hoe u daar terechtkomt 
hangt af van de pagina waaruit u vertrekt:

Vanuit een Performance of GM System

[F5] (Effects)→[F4] (Chorus)

Vanuit een Patch of Rhythm Set

[F6] (Effects)→[F4] (Chorus)

2) Plaats de cursor op de parameter die u wilt instel-
len.

3) Kies met de [VALUE]-regelaar of met [INC]/[DEC] 
de gewenste waarde.

Opmerking:  Met [UNDO] kunt u een gewijzigde parame-
ter opnieuw zijn originele waarde geven.

4) Druk op [EXIT] om terug te keren naar de Play-
pagina.

Level (0~127)

Hiermee bepaalt u het volume van het Chorus effect. 
Hoe groter de waarde, hoe duidelijker u het Chorus 
effect hoort.

Opmerking:  Deze parameter is gekoppeld aan de Chorus 
Level-parameter op de General-pagina.

Rate (0~127)

De Rate-parameter dient voor het programmeren 
van de modulatiesnelheid van de Chorus. Hoe groter 
de waarde, hoe sneller de Chorus.

Depth (0~127)

Hiermee bepaalt u de diepte van de modulatie. Hoe 
groter de waarde, hoe uitdrukkelijker de zwevingen 
van de Chorus.

Pre-Delay (0~127)

Hiermee bepaalt u de vertraging van de Chorus t.o.v. 
het begin van het originele signaal. Hoe groter deze 
waarde, hoe langer het duurt voordat de Chorus 
begint te werken.

Feedback (0~127)

De intensiteit van de terugkoppeling. “Terugkoppe-
ling” betekent dat een deel van het bewerkte signaal 
nogmaals door het effect (in casu de Chorus) wordt 
gehaald. Met deze parameter kunt u het Chorus 
effect complexer maken.

Output

Hiermee bepaalt u de “aansluiting” van het Chorus 
signaal.:

Opmerking:  Deze parameter is gekoppeld aan de Chorus 
Output Assign-parameter op de General-pagina.

4.2 Reverb-instellingen 
wijzigen

Naast de Reverb-effecten van de EFX is er natuurlijk 
ook nog de klassieke “algemene” Reverb. De para-
meters hiervan kunt u instellen voor iedere Perfor-
mance, iedere Patch en voor het GM System.

Opmerking:  Rhythm Sets maken steeds gebruik van de 
instellingen voor de Performance die zich in het buffergeheu-
gen bevindt (zie blz. 32).

1) Ga naar de Reverb-pagina. Hoe u daar terechtkomt 
hangt af van de pagina waaruit u vertrekt:

Vanuit een Performance of GM System

[F5] (Effects)→[F5] (Reverb)

Vanuit een Patch of Rhythm Set

[F6] (Effects)→[F5] (Reverb)

MIX
De Chorus wordt naar MIX OUTPUT 
gestuurd.

REV
De Chorus wordt met het Reverb-effect ver-
bonden.

M+R
De Chorus gaat zowel naar MIX OUTPUT als 
naar de Reverb.
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2) Plaats de cursor op de parameter die u wilt instel-
len.

3) Kies met de [VALUE]-regelaar of met [INC]/[DEC] 
de gewenste waarde.

Opmerking:  Met [UNDO] kunt u een gewijzigde parame-
ter opnieuw zijn originele waarde geven.

4) Druk op [EXIT] om terug te keren naar de Play 
pagina.

Type (Room 1~2, Stage 1~2, Hall 1~2, Delay, Pan-
Dly)

Kies hier het galmtype dat het beste bij uw Patch 
past.

Level (0~127)

Hiermee bepaalt u het volume van de nagalm. Hoe 
groter deze waarde, hoe beter u de galm hoort 

Opmerking:  Deze parameter is gekoppeld aan de Reverb 
Level-parameter op de General-pagina.

Time (0~127)

Wanneer u Room 1~Hall 2 (dus een galm i.p.v. een 
Delay) gekozen hebt, bepaalt u met de Time parame-
ter de lengte (of duur) van de galm. Wanneer u Delay 
of Pan-Dly gekozen hebt, dient deze parameter voor 
het bepalen van de afstand tussen de herhalingen 
(beter bekend als Delay Time).

HF Damp

Deze parameter bepaalt de frequentie van waaraf de 
boventonen uit het galmsignaal worden gefilterd. 
Met deze parameter kunt u dus de oppervlakte van 
de denkbeeldige kamer of zaal simuleren. Hoe klei-
ner de waarde, hoe doffer de galm wordt. Als u 
Bypass kiest, wordt het galmsignaal niet gefilterd.

Fbk (0~127)

Wanneer u Delay of Pan-Dly gekozen hebt, kunt u 
met deze parameter het niveau van het bewerkte sig-
naal instellen dat nogmaals naar de Delay processor 
wordt gezonden. Deze werkwijze laat dan ook toe 
om het aantal herhalingen te programmeren.

4.3 Effectinstellingen 
kopiëren

Het is mogelijk om effectinstellingen van een Perfor-
mance of Patch te kopiëren naar de geselecteerde 
Performance, Patch of GM System. Het hoeft waar-
schijnlijk geen betoog dat deze functie u heel wat tijd 
kan besparen. Wat u precies wilt kopiëren bepaalt u 
met de onderstaande parameter.

Copy Type

Opmerking:  Als u kopieert vanuit een Performance wor-
den de EFX-instellingen voor de Performance (de waarden 
die u ziet als de EFX-A~C Source op de General-pagina op 
PERFORM is ingesteld) gekopieerd. Is de bestemming een 
geselecteerde Performance, dan worden de gekopieerde data 
op hun beurt de nieuwe EFX-instellingen voor die Perfor-
mance.

1) Kies de Performance, Patch of GM System waar de 
kopie moet terechtkomen.

2) Druk op [UTILITY] (de indicator licht op).

3) Druk op [F2] (Copy).

4) Druk op [F2] (Effect).

Opmerking:  Deze stap mag u overslaan als u het GM Sys-
tem hebt gekozen.

U komt terecht op de relevante Effect Copy-pagina.

Bij Destination (bestemming) ziet u “Temporary” of 
“GM Temporary”. Dit wilt zeggen dat de kopie zal 
terechtkomen in de buffer.

5) Plaats de cursor op de parameter die u wilt instel-
len.

6) Kies met de [VALUE]-regelaar of met [INC]/[DEC] 
de gewenste waarde.

Room1 Een korte maar dichte galm

Room2 Korte galm met weinig reflecties

Stage1
Galm met langere (en later klinkende) 
reflecties

Stage2 Galm met goed hoorbare eerste reflecties

Hall1 Transparante galm

Hall2 Volle galm

Delay Een gebruikelijk echo-effect

Pan-Dly
Stereo Delay met herhalingen op het rech-
ter en linker kanaal

ALL
Alle instellingen van de EFX, Chorus- en 
Reverb-effecten worden gekopieerd.

EFX

De EFX instellingen van de General-pagina 
(EFX Type, EFX Reverb Send, Level, EFX 
Chorus Send Level, EFX Output Level en 
EFX Output Assign), de EFX Param-pagina 
(zie blz. 45) en de EFX Control-pagina 
(blz. 109) worden gekopieerd.

CHORUS
De instellingen van de Chorus-pagina (zie 
blz. 63) worden gekopieerd.

REVERB
De instellingen van de Reverb-pagina (zie 
blz. 63) worden gekopieerd.
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Als de cursor zich op groep:nummer bevindt, kunt u 
de gewenste groep kiezen door op [USER] [CARD] 
[PRESET] [EXP][A]~[H] te drukken.

7) Druk op [F6] (Execute) om de kopie uit te voeren.

8) Druk herhaaldelijk op [EXIT] om terug te keren 
naar de Play-pagina.
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5. Klanken opslaan (Write)

Alle wijzigingen die u aanbrengt zijn slechts tijdelijk. Ze gaan verloren zodra u een andere Performance, Patch of 
Rhythm Set kiest of wanneer u de JV-2080 uitschakelt. Om deze wijzigingen te bewaren moet u ze wegschrijven – 
en daar gaat dit hoofdstuk over.

Als de instellingen in het buffergeheugen niet meer 
gelijk zijn aan de originele instellingen van de betref-
fende Performance, Patch of Rhythm Set, verschijnt 
er een “*” links van de groep op de Play-pagina. Deze 
asterisk verdwijnt zodra u de data opslaat naar het 
interne geheugen of naar een RAM-kaart.

Data wegschrijven kan op drie manieren: naar het 
interne geheugen, naar een DATA-kaart of naar een 
extern MIDI-instrument.

5.1 Opslaan in het interne 
geheugen

Zoals we reeds hebben verteld is er maar één plaats in 
het interne geheugen waarop u eigen creaties kwijt 
kunt: de USER-groep.

Opmerking:  We laten hier al maar meteen de volgende 
waarschuwing op u los: telkens als u data wegschrijft worden 
de originele data op de schrijfbestemming gewist. Gaat het om 
de fabrieksinstellingen, dan heeft dit weinig consequenties, 
want de fabrieksinstellingen kunt u altijd nog opnieuw laden 
(blz. 70). Met uw eigen klanken moet u uiteraard iets 
omzichtiger omspringen.

1) Kies de Performance, Patch of Rhythm Set die u 
wilt wegschrijven.

2) Druk op [UTILITY] (de indicator licht op).

3) Druk op [F1] (WRITE).

U komt terecht op de Write-pagina.

Bij Source (bron) ziet u “Temp” staan. Dat zijn de 
instellingen in de buffer. Als u al iets gewijzigd hebt, 
gaat het dus om uw nieuwe Patch, Performance enz.

4) Kies met de [VALUE]-regelaar of met [INC]/[DEC] 
het geheugen (Destination) waar u de data wilt 
opslaan.

Opmerking:  Gaat het om een Patch, dan moeten we u hier 
even attent maken op de Compare-functie. Daarmee kunt u 
even de Patch beluisteren die zich op de gekozen schrijfbe-
stemming bevindt, zodat u geen vergissingen maakt (zie hier-
onder).

5) Druk op [F6] (Execute) om de geselecteerde data 
weg te schrijven.

Beslist u de data toch niet weg te schrijven, druk dan 
op [EXIT].

Dit zijn de maximale aantallen die u kunt opslaan:
32 Performances, 128 Patches, 2 Rhythm Sets

Opmerking:  Het is mogelijk dat u “Write Protect ON” te 
zien krijgt. Dat betekent dat het geheugen beschermd is tegen 
overschrijven. Deze bescherming moet u uitschakelen voordat 
u iets in dit geheugenblok kunt opslaan. Dat doet u door op 
[DEC] te drukken, zodat er “Write Protect OFF” verschijnt. 
Vervolgens drukt u op [F6] (OK) om deze pagina te verlaten 
en dan nogmaals op [F6] (Execute) om de data op te slaan 
(zie blz. 71).

In stap 4 kunt u ook op de [VALUE]-regelaar druk-
ken (SOUND LIST) en de schrijfbestemming uit de 
afgebeelde lijst kiezen. Deze lijst kunt u weer verlaten 
door nogmaals op de [VALUE]-regelaar of op 
[EXIT] te drukken.
Met [F5] (-10) en [F6] (+10) kunt u in groepen van 
10 door de lijst stappen.

Als u een RAM-kaart hebt aangesloten, kunt u met 
[F2] (User) of [F3] (Card) heen en weer schakelen 
tussen het interne geheugen en de kaart.
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Klanken opslaan (Write), Opslaan op een RAM-kaart
Instellingen van Patches opslaan 
die zijn toegewezen aan de Part 
van een Performance

In dat geval krijgt u de volgende prompt te zien.

De sterretjes duiden de Part(s) aan wier Patches 
gewijzigd, maar nog niet opgeslagen zijn.

Vergeet niet eerst de Patch(es) op te slaan en vervol-
gens de Performance.

1) Druk op [F3] (Patch) of [F4] (Rhythm).

U komt terecht op de Patch- of Rhythm Set-pagina.

Naast Source ziet u aan welke Part de Patch, die u 
gaat wegschrijven, is toegewezen.

2) Kies met de [VALUE]-regelaar of met [INC]/[DEC] 
de schrijfbestemming.

Opmerking:  Laten we hier nog even gewag maken van de 
Compare-functie. Daarmee kunt u de Patch beluisteren die 
zich op de gekozen schrijfbestemming bevindt, zodat u geen 
vergissingen maakt (zie hieronder).

3) Druk op [F6] (Execute) om de Patch op te slaan.

De “*” verandert in een “-”.

Op de Source regel ziet u nu automatisch de volgen-
de Part verschijnen waarvoor u de Patch nog niet 
hebt opgeslagen (als er nog zo’n Part is).

U kunt de cursor echter ook (door op [▲] te druk-
ken) op Source plaatsen en zelf de volgende Part kie-
zen waarvoor u de Patch wilt opslaan.

4) Herhaal stap 2 en 3 om de overige Patches op te 
slaan.

Eens u alle data hebt opgeslagen keert u automatisch 
terug naar de Perform Write-pagina. Wilt u naar die 
pagina terugkeren zonder iets op te slaan, druk dan 
op [EXIT].

5) Druk op [F6] (Execute) om de Performance op te 
slaan.

Opmerking:  Als u de Patch-instellingen niet wilt opslaan 
mag u op [F5] (OK) drukken. Er verschijnt dan een prompt 
die u vraagt om bevestiging. Druk nogmaals op [F5] (OK) om 
de Performance op te slaan (de originele Patch-instellingen 
gaan in dit geval verloren).

Opmerking:  Druk op [F6] (Cancel) om onverrichterzake 
terug te keren naar de Perform Write-pagina.

Compare-functie
U kent dat wel: u bent één van uw favoriete Patches 
beginnen editen en het resultaat bevalt u dermate dat 
u het wilt bewaren. Maar die favoriete Patch wilt u 
niet overschrijven. Nu kunt u zich natuurlijk met de 
beste wil van de wereld niet meer herinneren in wel-
ke geheugens Patches zitten die niet meer nodig 
hebt. In voorkomend geval biedt de Compare-func-
tie soelaas: hiermee kunt u de kopieerbestemming 
beluisteren zonder de inhoud van de gewijzigde 
Patch te verliezen. Het werkt als volgt:

1) Volg de werkwijze onder “Opslaan in het interne 
geheugen” tot en met stap 4 (dus tot u de kopieer-
bestemming hebt gekozen).

2) Druk op [F1] (Compare) om naar de Patch Compa-
re-pagina te gaan.

U kunt nu de Patch beluisteren die zich in het geko-
zen geheugen (Destination) bevindt.

Opmerking:  Een Patch die u via de Compare-functie 
beluistert klinkt mogelijk iets anders dan wanneer u hem 
“normaal” beluistert – maar niet in die mate dat u hem niet 
herkend.

3) Kies desgewenst met de [VALUE]-regelaar of met 
[INC]/[DEC] een andere schrijfbestemming.

4) Druk op [F1] (Write) of [EXIT] om terug te keren 
naar de Patch Write-pagina.

5) Druk op [F6] (Execute) om de Patch weg te schrij-
ven.

Opmerking:  U kunt de Compare-functie niet gebruiken 
als u op de Patch Write-pagina een Patch-lijst hebt afgebeeld. 
U moet dan op de [VALUE]-regelaar of op [EXIT] drukken 
om terug te keren naar de normale Patch Write-pagina.

5.2 Opslaan op een RAM-
kaart

Zelfgemaakte klanken kunt u ook opslaan op een 
RAM-kaart. (MEMORY CARD M-512E, M-256E). 
Gaat het om een nieuwe kaart of een kaart die u 
voordien in een ander instrument hebt gebruikt, dan 
moet u ze eerst formateren (zie blz. 12).
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1) Kies de Performance, Patch of Rhythm Set die u 
wilt opslaan.

2) Steek een geformateerde RAM-kaart in de kaart-
sleuf.

3) Druk op [UTILITY] (de indicator licht op).

4) Druk op [F1] (Write) om naar de Write-pagina te 
gaan.

Source “Temp” wilt zoals steeds zeggen dat de 
inhoud van het buffergeheugen op de kaart zal wor-
den opgeslagen.

5) Kies met de [VALUE]-regelaar of met [INC]/[DEC] 
de schrijfbestemming (CARD:XX).

Staat er bij Destination nog een USER:XX bestem-
ming, druk dan op [CARD] om de kaart als bestem-
ming te kiezen.

Opmerking:  Ook hier kunt u van de Compare-functie (zie 
blz. 67) gebruik maken.

6) Druk op [F6] (Execute) om de geselecteerde data op 
te slaan.

Druk op [EXIT] als u de Write-pagina wilt verlaten 
zonder iets op te slaan.

In de regel gebruikt u voor de JV-2080 best alleen M-
512E-kaarten. Hieronder ziet u waarom we dat zeg-
gen:

M-512: 32 Performances, 128 Patches, 2 Rhythm 
Sets

M-256: 16 Performances, 64 Patches, 1 Rhythm Sets

Opmerking:  In stap 5 kunt u op de [VALUE]-regelaar 
drukken als u liever uit een SOUND LIST kiest.

Met [F2] (User) en [F3] (Card) kunt u de gewenste 
groep selecteren.

Met [F5] (-10) en [F6] (+10) kunt u in stappen van 
10 door de geheugennummers gaan.

Door op de [VALUE]-regelaar (SOUND LIST) of 
[EXIT] te drukken keert u terug naar de normale dis-
play-pagina.

Opmerking:  Als u de instellingen hebt gewijzigd van een 
Patch die aan één van de Parts van de Performance is toege-
wezen moet u blz. 67 nalezen.

5.3 Opslaan met een 
extern MIDI-instrument 
(Bulk Dump)

Als het interne geheugen wat te krap wordt, kunt u 
de inhoud ervan archiveren in een extern MIDI-
instrument zoals een sequencer enz.

Verbind de JV-2080 met het externe MIDI-instru-
ment zoals op de onderstaande afbeelding is aange-
geven.

1) Druk op [UTILITY] (de indicator licht op).

2) Druk op [F4] (Xfer).

3) Druk op [F1] (to MIDI) om naar de “Data Transfer 
to MIDI” pagina te gaan.

4) Plaats de cursor met [√][®] op het item dat u wilt 
instellen en kies met de [VALUE]-regelaar of 
[INC]/[DEC] de volgende waarden:

(*): Als u de instellingen hebt gewijzigd van een 
Patch of Rhythm Set die is toegewezen aan de gese-
lecteerde Performance, kies dan “+:PATCH” (zie 
“Patches voor Parts aanmaken in de Performance 
mode” op blz. 76).

“Temp” betekent dat de inhoud van het bufferge-
heugen zal worden opgeslagen.

Steek de kaart steeds met 
het label naar links in de 
DATA CARD sleuf.

Performance (*) Source: PERFORM TEMP: -PATCH

Patch Source: PERFORM TEMP

Rhythm Set Source: PERFORM TEMP

JV-2080

MIDI�
Sequencer

MIDI OUT

MIDI IN
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Klanken opslaan (Write), Naam wijzigen
5) Start de opname op de MIDI-sequencer en druk op 
[F6] (Execute) om de data te verzenden.

Terwijl de data worden verzonden, beeldt het display 
“Transmitting…” af.

Opmerking:  Druk op [EXIT] als u de data toch niet wilt 
verzenden.

6) Druk herhaaldelijk op [EXIT] om terug te keren 
naar de Play-pagina.

Opmerking:  Als u de data die u op deze manier opslaat 
later opnieuw wilt laden, moet u zorgen dat u hetzelfde 
Device ID nummer (MIDI Param 1-pagina [SYS-
TEM]→[F3] (MIDI)) gebruikt als hierboven (dat nummer 
wordt namelijk samen met de data opgeslagen). Ook mag u 
niet vergeten de Rx. Sys.Excl-schakelaar (op dezelfde pagina) 
in te schakelen. Bij levering staat de JV-2080 op Device ID 17 
en de Sys.Excl ontvangstschakelaar op ON.

5.4 Naam wijzigen

Om uw eigen Performances, Patches en Rhythm Sets 
uit elkaar te houden is het raadzaam dat u ze een dui-
delijke naam meegeeft.

1) Kies de Performance, Patch of Rhythm Set waaraan 
u een naam wilt geven en ga naar de bijbehorende 
Play-pagina.

2) Druk op [F1] (Common). Gaat het om een Patch, 
dan moet u ook op [F1] (General) drukken.

U komt terecht op één van de volgende pagina’s.

3) Druk op [F1] (voor een Performance of Rhythm Set 
is dit Common, voor een Patch is dit General).

Plaats de cursor op de naam die u wilt wijzigen. Er 
verschijnt een lijst met beschikbare tekens.

4) Plaats de cursor met de [VALUE]-regelaar of met 
[F3] (←Prev) en [F4] (Next→) op het teken dat u 
wilt wijzigen.

5) Kies met de [VALUE]-regelaar, met [INC]/[DEC] 
of met de cursorknoppen het teken dat u wilt 
invoeren.

Met [F5] (Insert) kunt u een spatie invoeren en met 
[F6] (Delete) wist u het karakter op de cursorpositie.

6) Herhaal stap 4 en 5 tot de naam volledig is.

7) Druk op [F1] of [EXIT] om terug te keren naar de 
vorige pagina.

8) Druk op [EXIT] om terug te keren naar de Play-
pagina.

Links van de groep verschijnt een “*” om aan te 
geven dat de instellingen (in dit geval de naam) wer-
den gewijzigd. Vergeet niet de data op te slaan (zie 
blz. 66) als u de nieuwe naam wilt behouden.

Opmerking:  U kunt vanaf stap 5 ook verdergaan zonder 
de lijst met beschikbare tekens af te beelden (met andere 
woorden: u mag stap 6 overslaan). Kies dan met [√][®] de 
gewenste positie en de [VALUE]-regelaar of de [INC]/[DEC] 
knoppen om het gewenste teken te kiezen. 

Naam kopiëren
U kunt de naam van een programma (Performance, 
Patch of Rhythm Set) kopiëren naar een ander, 
gelijkaardig programma.

1) Kies de Performance, Patch of Rhythm Set waar-
voor u een nieuwe naam wilt gebruiken en ga naar 
de overeenkomstige Play-pagina.

2) Druk op [UTILITY] (de indicator licht op).

3) Druk op [F2] (Copy).

4) Voor een Performance of Patch drukt u op [F3] 
(Name), voor een Rhythm Set op [F2] (Name).

U komt terecht op de overeenkomstige Name Copy 
pagina.
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“Temporary” slaat op het programma in het buffer-
geheugen.

5) Kies met de [VALUE]-regelaar of met [INC]/[DEC] 
de naam die u wilt kopiëren.

U kunt nu met [USER] [CARD] [PRESET] [EXP] 
[A]~[H] de gewenste groep kiezen.

6) Druk op [F6] (Execute) om de naam te kopiëren.

7) Druk herhaaldelijk op [EXIT] om terug te keren 
naar de Play-pagina.

Links van de groep verschijnt een “*” om aan te 
geven dat de instellingen (in dit geval de naam) wer-
den gewijzigd. Vergeet niet de data op te slaan (zie 
blz. 66) als u de nieuwe naam wilt behouden.

5.5 Opnieuw de 
fabrieksinstellingen laden 
(Initialize)

Met initialiseren bedoelen we dat u alle (of een aan-
tal) parameters van de JV-2080 opnieuw instelt op de 
waarden die ze vanuit de fabriek hadden meegekre-
gen. Deze functie kunt u gebruiken nadat u de 
fabrieksinstellingen uit de USER-groep met eigen 
creaties hebt overschreven en u opnieuw de origine-
len wilt horen.

Voor Performances of Patches
1) Kies de Performance of Patch waarvoor u opnieuw 

de fabrieksinstellingen wilt laden.

2) Druk op [UTILITY] (de indicator licht op).

3) Druk op [F3] (Init) om naar de Initialize-pagina te 
gaan.

4) Kies met de [VALUE]-regelaar of met [INC]/[DEC] 
de optie “PRESET”.

5) Druk op [F6] (Execute) om de gekozen Performan-
ce/Patch te initialiseren.

U keert terug naar de Play-pagina. Links van de 
groep verschijnt een “*” om aan te geven dat de 
instellingen (in dit geval de naam) werden gewijzigd. 
Vergeet niet de data op te slaan (zie blz. 66) als u de 
wijzigingen wilt behouden.

Opmerking:  Kiest u PR-A~C, E of PR-D (GM) en vervol-
gens “PRESET”, dan worden de data van het overeenkom-
stige nummer in de USER-groep geïnitialiseerd.

Voor Rhythm Sets
Voor Rhythm Sets hebt u twee mogelijkheden: ofwel 
initialiseert u één instrument/toets (Key), ofwel de 
volledige Rhythm Set (All).

1) Kies de Rhythm Set waarvoor u opnieuw de 
fabrieksinstellingen wilt laden.

2) Druk op [UTILITY] (de indicator licht op).

3) Druk op [F3] (Init) om naar de Initialize-pagina te 
gaan.

4) Druk op [F1] (Key) of op [F2] (All) om naar één van 
de volgende pagina’s te gaan.

5) Kies met de [VALUE]-regelaar of met [INC]/[DEC] 
de optie “PRESET”.

Als u Key kiest, moet u ook het instrument (de noot-
naam) specifiëren dat u wilt initialiseren.

Plaats de cursor met [▲][▼] op de parameter die u 
wilt instellen en kies met de [VALUE]-regelaar of 
met [INC]/[DEC] de gewenste waarde. U kunt dit 
ook doen door op [E]~[H] te drukken.

Opmerking:  Als u een MIDI-klavier hebt aangesloten gaat 
het natuurlijk een stuk makkelijker: dan drukt u gewoon op 
de gewenste toets van het klavier. Vergeet in dit geval niet de 
Rhythm Edit Key-parameter op “PNL&MIDI” in te stellen 
(dat is trouwens ook de fabrieksinstelling) (zie blz. 98).

6) Druk op [F6] (Execute) om de gekozen Rhythm Set 
(of noot) te initialiseren.

[E]
Kiest de toets die één octaaf onder de geselec-
teerde toets ligt.

[F]
Kiest de toets die één halve toon onder de gese-
lecteerde toets ligt.

[G]
Kiest de toets die één halve toon boven de gese-
lecteerde toets ligt.

[H]
Kiest de toets die één octaaf boven de geselec-
teerde toets ligt.
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U keert terug naar de Play-pagina. Links van de 
groep verschijnt een “*” om aan te geven dat de 
instellingen werden gewijzigd. Vergeet niet de data 
op te slaan (zie blz. 66) als u wijzigingen wilt behou-
den.

Opmerking:  Kiest u PR-A~C, E of PR-D (GM) en vervol-
gens “PRESET”, dan worden de data van het overeenkom-
stige nummer in de USER-groep geïnitialiseerd.

5.6 Protect: intern 
geheugen beveiligen

Met de functie waar we het hier over hebben zorgt u 
dat de Performance-, Patch- en Rhythm Set-data uit 
de USER groep niet kunnen worden overschreven. 
Op die manier minimaliseert u het risico om per 
ongeluk belangrijke data te verliezen.

1) Druk op [UTILITY] (de indicator licht op).

2) Druk op [F5] (Protect) om naar de User Memory 
Protect-pagina te gaan.

3) Plaats de cursor op de schrijfbeveiliging die u wilt 
activeren.

4) Schakel met de [VALUE]-regelaar of met [INC]/
[DEC] de schrijfbeveiliging voor het geselecteerde 
item in (ON).

5) Druk herhaaldelijk op [EXIT] tot u opnieuw op de 
Play-pagina belandt.

Write Operation
Als u deze optie inschakelt, voorkomt u dat de 
“Save” (blz. 66), “Factory Preset” (blz. 108), “Data 
Transfer to User” (blz. 132) data uit de USER-groep 
overschreven worden.

Probeert u één van deze functies toch uit te voeren 
als de bovenstaande optie op ON staat, dan wordt u 
geconfronteerd met de prompt “Write Protect ON”. 
De functie wordt dan afgebroken.

Bij het inschakelen van de JV-2080 wordt automa-
tisch Write Protect ON gekozen.

System Exclusive Message
Als u deze optie inschakelt, voorkomt u dat System 
Exclusive-commando’s vanuit een extern MIDI-
instrument data uit de USER-groep overschrijven.

Opmerking:  Als u SysEx-commando’s wilt ontvangen, 
moet u zorgen dat zender en ontvanger hetzelfde Device ID-
nummer (zie blz. 137) gebruiken. Ook mag u niet vergeten de 
Rx. Sys.Excl-schakelaar (op dezelfde pagina) in te schakelen. 
Bij levering staat de JV-2080 op Device ID 17 en de Sys.Excl-
ontvangstschakelaar op ON.

Opmerking:  Write Protect ON vormt geen belemmering 
voor SysEx-commando’s. SysEx-commando’s worden dus 
enkel dan niet ontvangen als u System Exclusive Message-
schakelaar uitzet.
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6. Performance 
programmeren

6.1 Tips over Performances

Performances kunt u in feite op drie manieren 
gebruiken. Die overlopen we hier even, en we som-
men daarbij de essentiële instellingen voor elke toe-
passing op.

Patches stapelen (Layer)
• Stel de Parts die u wilt stapelen op hetzelfde MIDI-

kanaal in (zie “Channel (1~16)” op blz. 75).

• Kies de Parts die u wilt gebruiken (zie “Rx Switch 
(On, Off)” op blz. 75).

• Kies voor iedere Part de gewenste Patch (“Patch 
Group” en “Patch Number” op blz. 74).

• Kies voor iedere Part hetzelfde klavierbereik.

Klavier splitsen (Split)
• Stel de Parts die u wilt stapelen op hetzelfde MIDI-

kanaal in (zie “Channel (1~16)” op blz. 75).

• Kies de Parts die u wilt gebruiken (zie “Rx Switch 
(On, Off)” op blz. 75).

• Kies voor iedere Part de gewenste Patch (“Patch 
Group” en “Patch Number” op blz. 74).

• Kies voor de verschillende Parts complementaire 
klavierzones (zie “K(ey) Range: Nootbereik” op 
blz. 74).

Songs opnemen
• Initialiseer een Performance (zie hiernaast).

• Kies identieke MIDI-kanalen voor partijen waarvoor 
u meerdere Parts wilt gebruiken (bijvoorbeeld de 
melodie) (zie “Channel (1~16)” op blz. 75).

• Zorg dat de Parts die u wilt gebruiken data ontvan-
gen (zie “Rx Switch (On, Off)” op blz. 75).

• Kies voor iedere Part de gewenste Patch (“Patch 
Group” en “Patch Number” op blz. 74).

Ter afsluiting nog enkele algemene opmerkingen in 
verband met Performances.

• In een Performance kunt u tot maximaal drie EFX’en 
gebruiken (zie blz. 40).

• Met de Copy-functie kunt u snel Part- (zie blz. 76) 
en effectinstellingen (zie blz. 64) kopiëren.

• U hoeft de Performance-mode niet te verlaten om de 
Patch (Tone) instellingen van een Part te wijzigen 
(zie blz. 76).

Opmerking:  Voorbeelden van het gebruik van een Perfor-
mance vindt u op blz. 20, 23 en 23.

6.2 Performance 
initialiseren

Soms is het handig om een Performance helemaal 
“van 0” op te bouwen, in plaats van te vertrekken van 
een bestaande Performance. Dat is vooral het geval 
wanneer u een Performance maakt waarmee u een 
song wilt opnemen/weergeven. Na het initialiseren 
zien de instellingen er als volgt uit:

• Voor de Parts 1~9 en 11~16 wordt de Patch PR-
A:001 64voicePiano gekozen, terwijl Part 10 de Rhy-
thm Set PR-A:001 PopDrumSet 1 krijgt toebedeeld. 
Alle parameters staan op hun standaardwaarden.

• Het MIDI-ontvangstkanaal van Part 1 is kanaal 1, 
voor Part 2 kanaal 2 enz.

• De ontvangstschakelaar staat voor alle Parts op ON.

1) Druk op [PERFORM] (de indicator licht op).

Het maakt niet uit welke Performance u hebt gese-
lecteerd.

2) Druk op [UTILITY] (de indicator licht op).

3) Druk op [F3] (Init) om naar de Performance Initia-
lize-pagina te gaan.

4) Kies met de [VALUE]-regelaar of met [INC]/[DEC] 
de optie “DEFAULT”.

5) Druk op [F6] (Execute) om een geïnitialiseerde 
Performance aan te maken.

U keert terug naar de Perform Play-pagina. De naam 
van de Performance is nu “INIT PERFORM”.
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6.3 Parts in- en 
uitschakelen

Schakel de Parts, die u niet wilt gebruiken, uit.

1) Kies de Performance die u wilt gebruiken (zie 
blz. 32).

2) Druk op [RX] (de indicator licht op).

3) Schakel met de PART SELECT [1/9]~[8/16] knop-
pen de gewenste Parts in (de indicator licht op) of 
uit (de indicator dooft).

Om de Parts 9~16 in of uit te schakelen moet u op de 
[1-8/9-16] knop drukken (de indicator licht op).

Op de PERFORM Play-pagina’s worden ingescha-
kelde Parts aangeduid met een “❍” of “●”, terwijl er 
voor uitgeschakelde Parts een “_” staat.

4) Druk op [RX] (de indicator dooft).

Opmerking:  De instelling voor deze parameter is dezelfde 
als voor de Rx Switch-parameter (blz. 75).

Opmerking:  Als de [RX]-indicator voor een Part brandt, 
begint hij bij ontvangst van MIDI-commando’s te knipperen 
(op de Part Information-pagina knipperen de indicators 
steeds bij ontvangst van MIDI-commando’s, ook als de 
betreffende Part uitgeschakeld is).

6.4 Part-gebonden 
instellingen

Om de bediening overzichtelijk te houden hebben 
we de parameters die u voor iedere Part van de Per-
formance kunt instellen toegewezen aan de functie-
toetsen. De verdeling is als volgt:

Elk van deze parameters kunt u volgens de onder-
staande werkwijze instellen.

1) Kies de Performance waaraan u wilt werken en ga 
naar de PERFORM Play-pagina.

2) Druk op [F2] (K.Range)~[F5] (Effects) om naar de 
gewenste pagina te gaan.

3) Als u Effects hebt gekozen moet u nog dieper in de 
boomstructuur duiken door [F1] (General)~[F5] 
(Reverb) te kiezen.

4) Kies met de PART SELECT [1/9]~[8/16] knoppen 
de gewenste Part.

Om een Part van 9~16 te kiezen moet u op de [1-8/
9-16] knop drukken (de indicator licht op).

De indicator van de gekozen Part begint te knippe-
ren en zijn nummer verschijnt rechtsboven in het 
display (links als het om de General-pagina van de 
effecten gaat).

Opmerking:  Voor de effectparameters [F2] (EFX Prm)~ 
[F5] (Reverb) kunt u geen Part selecteren, want deze parame-
ters zijn gemeenschappelijk voor alle Parts.

5) Plaats de cursor op de parameter die u wilt instel-
len.

6) Kies met de [VALUE]-regelaar of met [INC]/[DEC] 
de gewenste waarde.

 [F2] (K.Range)

 [F3] (Part)

 [F4] (MIDI)

 [F5] (Effects)

* Performance-parameters worden aangeduid door een "*". 
   Nier germerkte functies zijn Part-parameters.

 [F1] (General)
 [F2] (EFX Prm) 
 [F3] (EFX Ctl) 

 [F4] (Chorus) 
 [F5] (Reverb) 

MIDI-parameters

Patch-keuze / Volume / Pan / 
Pitch / Polyfonie

klavierbereik

Opbouw van het effect
EFX Type
EFX-parameters aansturen met 
MIDI-commando's
Chorus
Reverb

✽

✽ 
   
✽

✽

Performance aanmaken
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Opmerking:  Als u een foutje maakt, kunt u steeds op 
[UNDO] drukken om de gemaakte wijziging op te heffen en 
opnieuw de originele waarde van de parameter te kiezen.

7) Herhaal stap 1~6 tot u alle parameters voor de Per-
formance hebt ingesteld.

8) Druk op [EXIT] om terug te keren naar de PER-
FORM Play-pagina.

Opmerking:  Links van de groep verschijnt een “*” om aan 
te geven dat de instellingen werden gewijzigd. Vergeet niet de 
data weg te schrijven (zie blz. 66) als u de wijzigingen wilt 
behouden.

Opmerking:  Gemeenschappelijke instellingen voor alle 
Parts maakt u op de [F1] (Common) pagina. Zie ook “Naam 
wijzigen” op blz. 69 en “Parameters synchroniseren met de 
MIDI-klok” op blz. 115.

Opmerking:  Met [F6] (Info) kunt u de MIDI-ontvangst-
status van iedere Part nagaan (zie blz. 142).

K(ey) Range: Nootbereik
[PERFORM]→[F2] (K.Range)

Op deze pagina kunt u het nootbereik van iedere 
Part afbakenen. Dat is enkel nodig als u verschillende 
Patches op verschillende delen van het klavier wilt 
spelen (Split).

De afbeelding van een klavier onder de nootbereik 
geeft u een maximaal overzicht.

1~16 (Parts 1~16)

Hiermee stelt u –per Part– de boven- en ondergrens 
in.

Switch

Hiermee kiest u voor ieder Part of het ingestelde 
nootbereik al (ON) dan niet (OFF) actief is.

Opmerking:  Met [F2] (K.Range) wisselt u tussen de 
afbeelding voor Part 1~8 en 9~16.

Opmerking:  U kunt ook voor iedere Tone in een Patch een 
nootbereik specifiëren (blz. 83). Als u dat doet klinken de 
betreffende Tones enkel in het overlappende gebied tussen 
Tone en Part.

Opmerking:  Als u probeert de ondergrens hoger in te stel-
len dan de bovengrens (of vice versa), dan worden de twee 
limieten automatisch op dezelfde noot ingesteld.

Opmerking:  Voor een uitgeschakelde Part worden de gra-
fieken op deze pagina in het grijs afgebeeld.

Part Param-pagina
[PERFORM]→[F3] (Part)

Op deze pagina kiest u voor iedere Part de Patch en 
maakt u instellingen voor volume, pan, toonhoogte 
en polyfonie.

Patch Group

Met deze parameter kiest u de groep die de gewenste 
Patch (of, in het geval van Part 10, Rhythm Set) 
bevat.

Opmerking:  Als u liever uit een SOUND LIST kiest mag u 
op de [VALUE]-regelaar drukken.

Opmerking:  Ook de zoekfunctie (blz. 33) kunt u hier 
gebruiken.

Opmerking:  De “niet-standaard” datadragers (kaarten 
en geheugenuitbreidingen) kunt u enkel selecteren als u ze 
hebt aangesloten c.q. ingebouwd.

Opmerking:  Als u XP-A~H selecteert, verschijnt de naam 
van de geheugenuitbreiding onderaan in het display.

Patch Number

Deze parameter dient dan weer voor de keuze van de 
Patch uit de zojuist opgeroepen Patch-groep. De 
naam van de gekozen Patch verschijnt tussen haakjes

Part Level (0~127)

Deze parameter laat toe om de Parts van een Perfor-
mance in balans te zetten. Vindt u een bepaalde Part 
dus te hard of te zacht klinken, dan kunt u dat hier 
veranderen.

Lower

Part nummer

Upper UpperLower

Nootbereik van de Performance

Geprogrammeerd nootbereik van de Patch
Enkel deze noten kunnen worden aangestuurd
74



Performance programmeren, Part-gebonden instellingen
Part Pan (L64~0~63R)

U raadt het: hiermee bepaalt u de stereopositie van 
de Part. De waarde 0 betekent dat de Part zich precies 
in het midden bevindt. Onthoud wel dat deze para-
meter de stereopositie van de Tones niet opheft, 
maar wel verschuift. De spreiding van de Tones 
(indien geprogrammeerd) blijft dus gedeeltelijk 
overeind.

Coarse Tune (-48~+48)

Met deze parameter kunt u de aan de Part toegewe-
zen Patch transponeren. Het transpositiebereik 
bedraagt ±4 octaven, zodat u echt wel flexibel kunt 
werken.

Fine Tune (-50~+50)

Deze parameter dient dan weer voor het fijnstem-
men van een Part binnen een bereik van 100 cent 
(wat dus exact een halve toon is). Gebruik deze para-
meter voor Chorus-achtige effecten of om echt valse 
Parts toch juist te stemmen.

Voice Reserve (0~64)

Zoals u weet, is de JV-2080 64-stemmig polyfoon. 
Wie met hart en ziel arrangeert, heeft de neiging om 
zoveel mogelijk partijen te gebruiken, wat de 
JV-2080 misschien niet altijd aankan. Vandaar dat u 
met Voice Reserve stemmen kunt reserveren om te 
zorgen dat bv. de melodie en de akkoorden altijd 
overeind blijven, zelfs al zou de JV-2080 65 stemmen 
moeten weergeven. 

Deze parameter vertelt de JV-2080 alleen hoeveel 
stemmen er in probleemsituaties beschikbaar moe-
ten zijn. Wanneer u er minder dan 64 gebruikt, is 
deze parameter van weinig belang. Voor alle duide-
lijkheid willen we er hier nogmaals op wijzen dat 
sommige Patches misschien beroep doen op alle 4 de 
Tones. Elke Tone neemt telkens één stem per noot in 
beslag.

Tussen haakjes ziet u hoeveel stemmen er nog 
beschikbaar zijn (Rest).

Andere manier om Patches/Rhythm Sets te 
kiezen

1) Ga op de PERFORM Play-pagina met [√][®] naar 
de Part die u wilt instellen (het Part nummer wordt 
in het display afgebeeld).

2) Houd [PERFORM] ingedrukt en druk op [PATCH] 
om naar de Play-pagina voor de Patch of Rhythm 
Set te gaan die aan de Part is toegewezen.

3) Gebruik verder de gekende werkwijze om een 
Patch of Rhythm Set te selecteren.

Opmerking:  Als u een foutje maakt kunt u steeds op 
[UNDO] drukken om de gemaakte wijziging op te heffen en 
opnieuw de originele waarde van de parameter te kiezen.

4) Druk op [PERFORM] of [EXIT] om terug te keren 
naar de PERFORM Play-pagina.

MIDI-instellingen
[PERFORM]→[F4] (MIDI)

Deze pagina groepeert een aantal parameters die ver-
band houden met de manier waarop een Part MIDI-
commando’s zendt en ontvangt.

Channel (1~16)

Met deze parameter wijst u een MIDI-ontvangstka-
naal aan de editeerbare Part toe. Voor deze parame-
ter is de Palette-functie soms een redder in de nood 
omdat u dan meteen kunt achterhalen waarom er 
telkens twee Parts klinken, terwijl het er maar één 
mag zijn. Gebruik deze functie dus!

Rx Switch (On, Off)

Met deze parameter kunt u zorgen dat de gekozen 
Part wel (ON) of geen (OFF) MIDI-data ontvangt. 
Deze parameter wordt ook automatisch ingesteld 
wanneer u op de PERFORM-pagina gebruik maakt 
van de [RX]- en PART SELECT-knoppen om een 
bepaalde Part in of uit te schakelen (zie blz. 73).

Rx Program Chg Switch (On, Off)

Met deze parameter bepaalt u of een Part al (ON) 
dan niet (OFF) programmakeuze-commando’s mag 
ontvangen.

Rx Volume Switch (On, Off)

Met deze parameter bepaalt u of een Part al (ON) 
dan niet (OFF) MIDI-volumecommando’s mag ont-
vangen.

Rx Hold-1 Switch (On, Off)

Met deze parameter bepaalt u of een Part al (ON) 
dan niet (OFF) MIDI Hold-commando’s mag ont-
vangen.

Effecten
[PERFORM]→[F5] (Effects)→[F1]~[F5]

De effectparameters komen op andere plaatsen uit-
voerig aan bod: [F1] (General), blz. 40; [F2] (EFX 
Param), blz. 45; [F3] (EFX Ctl), blz. 109; [F4] (Cho-
rus), blz. 63; [F5] (Reverb), blz. 63.
75



JV-2080 Handleiding 
6.5 Instellingen van een 
andere Part kopiëren

Om het uzelf gemakkelijk te maken kunt u de instel-
lingen van een Part (van een andere Performance) 
naar een Part van de geselecteerde Performance 
kopiëren.

1) Kies een Performance.

2) Druk op [UTILITY] (de indicator licht op).

3) Druk op [F2] (Copy).

4) Druk op [F1] (Part) om naar de Performance Part 
Copy-pagina te gaan.

Als u een Part van de Performance wilt kopiëren die 
u net aan het editen bent, kies dan als Source 
“TEMP”.

De Destination (kopieerbestemming) is ook “Tem-
porary” (de geselecteerde Performance in het buffer-
geheugen).

5) Breng den cursor naar Source of Destination en 
kies met de [VALUE]-regelaar of met [INC]/[DEC] 
de gewenste waarde.

U kunt nu met [USER][CARD][PRESET][A][B] de 
gewenste groep kiezen.

Als de cursor zich op een Part bevindt, kunt u met 
PART SELECT [1/9]~[8/16] en de [1-8/9-16] knop 
een andere Part selecteren.

6) Druk op [F6] (Execute) om de instellingen te kopië-
ren.

7) Druk herhaaldelijk op [EXIT] om terug te keren 
naar de PERFORM Play-pagina.

6.6 Patches voor Parts 
aanmaken in de 
Performance mode

U hoeft de Performance mode niet te verlaten om de 
instellingen van een Patch (of Rhythm Set), die aan 
een Part is toegewezen, te wijzigen.

1) Ga naar de PERFORM Play-pagina.

2) Kies met [√][®] de Part waaraan de Patch waar-
voor u parameters wilt instellen is toegewezen.

3) Houd [PERFORM] ingedrukt en druk op [PATCH] 
om naar de Play-pagina voor de Patch te gaan.

Ook in deze pagina kunt u met de [√][®] knoppen 
nog de gewenste Part kiezen.

4) Volg de normale werkwijze (blz. 77) om de Patch-
parameters te wijzigen.

5) Zodra u alle parameters hebt ingesteld, drukt u op 
[EXIT] om terug te keren naar de Patch Play-pagi-
na.

Opmerking:  Links van de groep verschijnt een “*” om aan 
te geven dat de instellingen werden gewijzigd. Vergeet niet de 
instellingen op te slaan (zie blz. 66) als u ze later nog een keer 
wilt gebruiken.

6) Druk op [PERFORM] of [EXIT] om terug te keren 
naar de PERFORM Play-pagina.

Wilt u de gewijzigde Patch bewaren, dan moet u hem 
na stap 5 opslaan. Daarna moet u terugkeren naar de 
PERFORM Play-pagina en ook de Performance 
opslaan (zie blz. 66). Let hier goed op de volgorde 
(eerst Patch, dan Performance).

Opmerking:  Op de Play-pagina van een Patch die u van-
uit een Part hebt opgeroepen (links in het display staat 
“PART”) kunt u met de [RX] en PART SELECT [1/9]~[8/
16] en [1-8/9-16] knoppen de Parts in- en uitschakelen.

Part-nummer
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7. Patches programmeren

7.1 Opbouw van een Patch

Tones — de kleinste eenheid
De kleinste klankeenheid van de JV-2080 wordt een 
Tone genoemd. Een Tone is eigenlijk een volwaardi-
ge klank (zoals die op andere synthesizers wordt 
gebruikt). Op de JV-2080 kunt u echter niet met 
Tones alleen werken. De Tones zitten namelijk 
“ingepakt” in een Patch. Daarbij bevat elke Patch tel-
kens vier Tones, die u niet allemaal hoeft te gebrui-
ken. De Tones die u niet nodig hebt, kunt u dus uit-
schakelen, wat de polyfonie ten goede komt.

De PCM-golfvormen (of samples) in het interne 
geheugen (of op een Expansion Board) kunnen dus 
op verschillende manieren bewerkt worden, waarbij 
de meest ingrijpende wijzigingen afkomstig zijn van 
de TVF (filter) en de TVA (met name dan diens 
envelope).

Tegenwoordig kan zo goed als elk geluid (akoestisch 
of “vintage” synthetisch) dienst doen als golfvorm 
die bewerkt wordt. Gelukkig (voor de verknochte 
synthesizerfanaten) biedt de JV-2080 echter ook een 
aantal basisgolfvormen (zaagtand, blokgolf enz.) die 
als basis van het Tone-geluid kunnen worden 
gebruikt.

Sommige golfvormen zijn “geloopt”, wat betekent 
dat ze nooit uitsterven, terwijl andere golfvormen 
maar heel kort zijn (bv. Snares e.d.).

WG (Wave Generator)

Hiermee kiest u een golfvorm en bepaalt u de toon-
hoogte ervan.

TVF (Time Variant Filter)

Met dit filter verandert u de frequentie-inhoud (en 
daarmee de klankkleur) van het geluid.

TVA (Time Variant Amplifier)

Hiermee bepaalt u het volume en de stereopositie 
van het geluid.

ENV (Envelope)

Hiermee kunt u het verloop van een golfvorm volu-
me, klankkleur, toonhoogte) over een bepaalde tijd-
spanne beïnvloeden. Er is een aparte envelope voor 
de WG (toonhoogte), de TVF (grensfrequentie van 
het filter) en de TVA (volume). Wilt u bijvoorbeeld 
het volume van een klank laten toe- en afnemen, dan 
moet u hiervoor de TVA ENV gebruiken.

LFO (Low Frequency Oscillator)

De twee LFO’s gebruikt u voor modulatie (cyclische 
waardeverandering) van een aantal parameters. U 
kunt de WG (toonhoogte), de TVF (grensfrequentie 
van het filter), en de TVA (volume) moduleren. 
Modulatie van de WG toonhoogte levert u vibrato 
op, modulatie van het TVA-volume zorgt voor een 
tremolo-effect.

Patches – combinaties van maxi-
maal 4 Tones

Het kleinste kiesbare klankdeel van de JV-2080 heet 
een Patch. We hadden het er daarnet al over dat een 
Patch eigenlijk een verzameling van 4 Tones is die al 
dan niet tegelijkertijd klinken.

Hoewel een Patch ook met één Tone functioneert, 
ligt het geheim van een goed geluid hem net in de 
combinatie van meerdere Tones. De voorgepro-
grammeerde Patches van de JV-2080 spreken in dit 
verband boekdelen. Ze zijn trouwens lang niet alle-
maal opeenstapelingen van verschillende Tones: 
soms zijn verschillende Tones aan verschillende 
zones of aanslagwaarden toegewezen.

Bovendien levert de combinatie van verschillende 
Tones veel meer op dan enkel de optelling ervan: 
door goed te programmeren kunt u er volledig nieu-
we klanken van maken. De Patch-parameters hou-
den verband met de weergave van alle vier de Tones: 
hier vindt u dan ook de effecten, het panorama van 
de Patch in z’n geheel en enkele andere nuttige 
(waaronder de MIDI) parameters.

WG

Pitch
Envelope

TVF

TVF 
Envelope

TVA 
Envelope

TVA

LFO 1 LFO 2

controlesignaal

Tone

audiosignaal
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De JV-2080 laat ook toe met Structures te werken, 
zodat u telkens twee Tones met elkaar kunt combi-
neren. Zie “Structure pagina” op blz. 82.

7.2 Tips voor het 
programmeren van 
Patches

Kies een Patch die in de buurt komt van wat 
u zoekt
De JV-2080 heeft één groot voordeel en –voor aspi-
ranten programmeurs misschien– ook wel één groot 
nadeel. Het voordeel is dat hij veel parameters biedt, 
zodat u precies het gewenste geluid kunt program-
meren. En het nadeel is dat hij veel parameters heeft. 
Deze uitspraak lijkt op het eerste zicht grappig (en is 
ook wel zo bedoeld), maar de moraal van dit verhaal 
is dat u, wanneer uw tijd kostbaar is, best altijd eerst 
een Patch kiest die al aardig in de buurt komt bij het 
geluid dat u in uw hoofd hebt. Vertrek dus nooit van 
een koperblazersgeluid als u een elektrische piano 
wilt maken. Op die manier wordt het editwerk dus 
een “aanpassing” omdat de basis al gelegd is.

Opmerking:  In sommige situaties is het handig om weer 
van het uitgangspunt te vertrekken en de betreffende instellin-
gen (Patch, Performance of Rhythm Set) te initialiseren. Hoe 
u dat doet vindt u op blz. 106.

Beluister iedere Tone
U weet al dat iedere Patch tot vier Tones kan bevat-
ten. Beluister iedere Tone apart en beoordeel welke 
invloed hij op het totaalgeluid heeft. Op die manier 
komt u er snel achter welke Tones u moet editen.

Kijk welke Structure de Patch gebruikt
De Structure Type-parameter (zie blz. 82) bepaalt of 
en hoe de vier Tones met elkaar verbonden zijn. Het 
is uiteraard erg belangrijk dat u dit weet voordat u de 
Tones begint te editen.

Schakel de effecten uit
De ingebouwde effecten van de JV-2080 kunnen een 
verregaande invloed op het geluid hebben. Deze 
effecten uitschakelen zal in een aantal gevallen dan 
ook een drastisch geluidsverschil tot gevolg hebben. 
Het verdient aanbeveling om tijdens het editen de 
effecten uit te schakelen (zie blz. 37), omdat u dan 
tenminste de basisklank van de Patch hoort en de 
veranderingen die u aanbrengt beter kunt beoorde-
len. Soms kan een ander effectgeluid zelfs volstaan 
om de klank helemaal naar uw hand te zetten.

7.3 Tones in- en 
uitschakelen

Volg de onderstaande stappen om de Tones waar-
mee u wilt werken in te schakelen. Desgewenst kunt 
u ook een bepaalde Tone apart beluisteren (en de 
overige Tones uitschakelen).

1) Kies de Patch die u wilt gebruiken en ga naar de 
PATCH Play-pagina.

2) Houd [SHIFT] ingedrukt en druk op een TONE 
SWITCH [1]~[4] om de gewenste Tones in (de 
indicator licht op) of uit (de indicator dooft) te 
schakelen.

Onderaan in het display ziet u naast “Tone” de num-
mers van de Tones die zijn ingeschakeld (uitgescha-
kelde Tones worden aangeduid met “–”).

Opmerking:  Deze instelling geldt ook voor de Tone 
Switch-parameter (zie blz. 87) – en diens instelling wordt ook 
hier toegepast.

Opmerking:  Wenst u te zien van welke golfvorm de inge-
schakelde Tone gebruik maakt, houd dan [SHIFT] ingedrukt 
en druk op [F2] (W.Info).

Er verschijnt nu een venstertje waarin de golfvormen 
voor de Tones worden afgebeeld. Voor uitgeschakel-

Tone
1

Tone
2

Tone
3

Tone
4

Patch

Voorbeeld 1: deze Patch gebruikt 1 Tone 
(Tones 2~4 zijn uitgeschakeld).

Tone
1

Tone
2

Tone
3

Tone
4

Patch

Voorbeeld 2: deze Patch gebruikt vier Tones.
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de Tones verschijnt er een “-------------”. Druk op 
[EXIT] om terug te keren naar het normale display.

7.4 Gemeenschappelijke 
parameters voor alle Tones

[PATCH]→[F1] (Common)→[F1]~[F5]

1) Kies de Patch die u wilt gebruiken en ga naar de 
PATCH Play-pagina.

2) Druk op [F1] (Common).

3) Kies met [F1]~[F5] de gewenste pagina.

Opmerking:  Op elk van deze pagina’s kunt u met TONE 
SWITCH [1]~[4] iedere Tone in- en uitschakelen.

4) Plaats de cursor op de parameter die u wilt instel-
len.

5) Kies met de [VALUE]-regelaar of met [INC]/[DEC] 
de gewenste waarde.

Opmerking:  Als u een foutje maakt, kunt u op [UNDO] 
drukken om de gemaakte wijziging op te heffen en opnieuw de 
originele waarde van de parameter te kiezen.

6) Druk op [EXIT] om terug te keren naar de PATCH 
Play-pagina.

Opmerking:  Links van de groep verschijnt een “*” om aan 
te geven dat de instellingen werden gewijzigd. Vergeet niet de 
Patch op te slaan (zie blz. 66) als u de wijzigingen wilt behou-
den.

Waarden aanpassen in grote stappen
Waarden wijzigen op de JV-2080 kunt u met de 
[VALUE]-regelaar of met de [INC]/[DEC] knop-
pen. Voor elk van deze opties bestaat er een techniek 
om de waarde sneller te wijzigen.

Common General pagina
[PATCH]→[F1] (Common)→[F1] (General)

Op deze pagina kunt u de Patch een naam geven en 
nog een reeks andere parameters (zoals volume en 
pan) instellen.

Patch Name

U kunt iedere Patch een naam geven die uit ten 
hoogste twaalf tekens kan bestaan.

Patch Level (0~127)

Hiermee bepaalt u het algemene volume van de 
gekozen Patch. Gebruik deze parameter om te voor-
komen dat bepaalde Patches veel harder klinken dan 
de anderen. Met deze parameter zorgt u dus voor de 
“juiste balans” tussen de Patches zodat de ene niet te 
stil en de andere niet te luid klinkt.

Opmerking:  Het volume van individuele Tones bepaalt u 
met de Tone Level parameter (zie blz. 93).

Patch Pan (L64~0~63R)

Hiermee bepaalt u de stereopositie van de Patch. 
“L64” betekent dat de Patch zich helemaal links in 
het stereobeeld bevindt, maar niet dat u rechts hele-
maal niets meer hoort. Deze parameter “verschuift” 
namelijk alleen de voor de Tones geprogrammeerde 
Pan-waarde (zie “Tone Pan (L64~0~63R)” op blz. 93), 
maar doet hem niet helemaal teniet.

Analog Feel (0~127)

Hiermee bepaalt u de diepte van het Analog Feel-
effect. Dit effect zorgt voor lichte zwevingen van de 
toonhoogte d.m.v. 1/f modulatie die in de regel geas-
socieerd wordt met analoge synthesizers. Naar 
gelang de instelling voor Analog Feel kan het een zeer 
subtiel of overdreven “analoog gevoel” opleveren.

Bend Range Up

Hiermee bepaalt u hoeveel halve tonen de toonhoog-
te verschuift wanneer u de Bender hendel helemaal 
naar rechts buigt. Zet u deze waarde op 12 en buigt u 
de helemaal naar rechts, dan gaat de toonhoogte één 
octaaf omhoog.

VALUE-rege-
laar

U kunt het proces versnellen door, 
terwijl u aan de [VALUE]-regelaar 
draait, op de regelaar zelf of op de 
[SHIFT]-knop te drukken.

[INC]/[DEC]

Om de waarde sneller te verhogen 
houdt u de [INC]-knop ingedrukt en 
drukt u op de [DEC]-knop. Om de 
waarde sneller te verlagen doet u het 
omgekeerde.
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Bend Range Down

Hiermee bepaalt u hoeveel halve tonen de toonhoog-
te verschuift wanneer u de Bender hendel helemaal 
naar links buigt. Zet u deze waarde op 48 en buigt u 
de helemaal naar rechts, dan gaat de toonhoogte vier 
octaven omlaag.

Category

Hiermee kiest u de categorie waarop u de Patch wilt 
laten reageren voor de zoekfunctie.

De categorie bepaalt tegelijkertijd welke frase u voor 
deze Patch hoort als u de PHRASE PREVIEW functie 
gebruikt. Een volledig overzicht van de beschikbare 
categorieën vindt u op blz. 16.

Octave Shift (-3~+3)

Met deze parameter kunt u de toonhoogte van de 
Patch in stappen van octaven hoger of lager transpo-
neren. Zoals u ziet, kan een Patch dus maximaal 3 
octaven hoger/lager worden getransponeerd.

Stretch Tune Depth (Off, 1, 2, 3)

Met deze parameter kunt u de stemming van de 
Patch iets “uitrekken”, wat betekent dat de lage 
noten lager en de hoge noten iets hoger dan de 
“norm” worden gestemd. Dit principe wordt al sinds 
jaren met veel succes op onze digitale piano’s 
gebruikt. Daar wordt er dan telkens bij verteld dat 
Stretch Tuning tegemoet komt aan onze subjectieve 
indruk dat de bas en de diskant bij een exacte stem-
ming als te laag/te hoog worden ondervonden.

Laten we even kijken naar een tekening die een en 
ander zal verduidelijken.

Voice Priority (Last, Loudest)

Met deze parameter bepaalt u wat er in het onwaar-
schijnlijke geval gebeurt als de JV-2080 niet meer 
voldoende polyfonie heeft om alle noten weer te 

geven (let wel: in het slechtste geval kunt u 64 
stemmen : 4 Tones = 16 noten tegelijk spelen).

Clock Source (Patch Clockbron)

Sommige parameters werken met een tijdswaarde. 
Dit is een nootlengte die u bepaalt door een tempo-
waarde in te voeren, of door een bron te specifiëren 
waarvan het tempo wordt overgenomen. Deze para-
meters zijn: LFO-snelheid, een aantal EFX-parame-
ters, Phrase Loop en Tone Delay.

Opmerking:  Als u een Patch in de Performance-mode 
gebruikt, wordt de instelling van deze parameter genegeerd. 
In de plaats wordt de instelling van de Performance Clock 
Source-parameter (zie blz. 115) gebruikt.

Met deze parameter kiest u de bron die de tempo-
waarde voor de Patch Clock levert.

Patch Tempo

Hiermee stelt u het “tempo” (d.w.z. de op de 
JV-2080 gegenereerde snelheid) van de Patch in.

Opmerking:  De Patch-tempowaarde wordt niet naar 
MIDI OUT gezonden en kan dus niet door externe MIDI-
instrumenten worden gebruikt.

Common Control pagina
[PATCH]→[F1] (Common)→[F1] (Control)

Hier kunt u functies voor de speelhulpen instellen.

Key Assign (Poly/Solo)

De Patches van de JV-2080 kunnen zowel polyfoon 
als monofoon worden bespeeld. Polyfoon betekent 
dat u akkoorden kunt spelen. Monofoon betekent dat 
u telkens maar één noot kunt spelen. Deze laatste 
mode is handig voor het bespelen van klanken die 

1

2

3

OFF

2

1

OFF

3

Hoge noten

Toonhoogte wijkt af
van de gelijkzwevende stemming Parameterwaarde 

Lage noten

Last
De laatst gespeelde noten hebben altijd 
voorrang. Desnoods worden dus “oudere” 
noten uitgeschakeld.

Loudest

In dit geval hebben de noten met de groot-
ste aanslagwaarde voorrang. Zacht 
gespeelde noten worden dus uitgeschakeld 
als de polyfonie niet meer toereikend is.

PATCH
De Patch wordt gesynchroniseerd met 
zijn eigen Patch Tempo-instelling.

SYSTEM

De Patch wordt gesynchroniseerd met 
het systeemtempo van de JV-2080 of 
aan klokcommando’s vanuit een 
externe sequencer.
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akoestische instrumenten simuleren. Bovendien 
kunt u in de Solo-mode (want zo heet hij) gebruik 
maken van de Portamento- en Legato-functie.

Opmerking:  Deze parameter kunt u ook op de PATCH 
Play-pagina wijzigen.

Legato Switch (On/Off)

Wanneer u een noot speelt, terwijl u een andere toets 
ingedrukt houdt, gaat de ene noot in de andere over 
(d.w.z. de Envelope en de LFO van de eerste noot 
gaan gewoon door en worden dus niet opnieuw 
gestart). Deze functie is met name handig voor het 
simuleren van de hammering-on techniek van gita-
risten of voor het spelen van soloblazers. Gebruik 
deze functie best samen met Portamento. Legato 
werkt enkel in de SOLO mode (Key Assign).

Portamento
Portamento is een functie die zorgt dat de noten naar 
elkaar toeglijden. De toonhoogte verandert dus niet 
meer trapsgewijs (zoals dat normaal het geval is), 
maar geleidelijk aan. Denk aan een operazanger die 
moeite heeft om een hoge noot te bereiken en dus 
heel snel alle tussenstappen doorloopt. Dit effect 
kunt u in de Solo-mode gebruiken. Pas het toe op 
trombone- of koorgeluiden. Wanneer u er de Lega-
to-functie aan toewijst (zie verderop), werkt Porta-
mento enkel als u gebonden noten speelt.

Switch (On, Off)

Hier schakelt u het Portamento-effect in (On) of uit 
(Off). Dit effect zorgt dat de noten naar elkaar toe-
glijden.

Time (0~127)

Hier kunt u de snelheid instellen waarmee de noten 
naar elkaar toeglijden. Hoe groter de waarde, hoe 
lager de snelheid.

Type (Time, Rate)

Hiermee bepaalt u de werking van het Portamento-
effect. Time betekent dat de snelheid waarmee de 
noten naar elkaar toeglijden, constant is, zelfs al 
speelt u grote intervallen. Rate daarentegen betekent 
dat de snelheid in functie staat van de afstand tussen 
de twee noten.

Mode (Legato, Normal)

Hiermee kiest u de werking van het Portamento-
effect. Als u Normal kiest, werkt het Portamento-
effect altijd. Legato betekent dat het Portamento-
effect alleen werkt wanneer u gebonden noten speelt 
(d.w.z. de volgende noot speelt voordat u de vorige 
toets loslaat).

Start (Pitch, Note)

Met deze parameter stelt u het punt in waar het Por-
tamento effect begint wanneer u een nieuwe noot 

speelt, terwijl de “overgang” naar de vorige nog niet 
helemaal voltooid is. Als u Pitch kiest, begint het Por-
tamento van de nieuwe noot op de toonhoogte die 
de JV-2080 reeds bereikt heeft. In de Note stand 
daarentegen begint het Portamento effect op de 
toonhoogte van de vorige noot, ook al heeft de 
JV-2080 die nog niet bereikt.

Opmerking:  Een nieuwe noot (die niet gebonden gespeeld 
werd) begint altijd op de toonhoogte van de vorige noot (dus 
niet ergens halverwege).

Control Source

Ondertussen zal duidelijk zijn dat u op de JV-2080 
een groot aantal parameters in Realtime kunt aan-
sturen. Hier kiest u de speelhulp (Controller) waar-
mee u bepaalde Tone-parameters kunt aansturen. 
Onthoud wel goed welke stuurbron u aan Control 2 
en Control 3 hebt toegewezen omdat u op andere 
plaatsen alleen met Control 2 en Control 3 werkt 
(zonder te weten om welke speelhulp het gaat). Zie 
ook blz. 111.

Opmerking:  De instellingen van deze parameter zijn 
gekoppeld aan de Common Source-instellingen (Control 
Param pagina [PATCH]→[F5] (LFO&Ctl)→[F3] (Con-
trol).

C5

D4
C4

Druk op de D4

Toonhoogte

Tijd

Druk op de C4
Druk op de C5

C5

D4
C4

Druk op de D4 

Toonhoogte

Tijd

Druk op de C4
Druk op de C5
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Structure pagina
[PATCH]→[F1] (Common)→[F3] (Struct)

Structure Type 1&2
Structure Type 3&4

Met deze parameters kiest u de structuur (opbouw, 
verbinding) van de Tones. De keuze van de structuur 
heeft ingrijpende gevolgen voor het uiteindelijke 
geluid. Aangezien bepaalde structuren (2~10) met 
Tone-paren werken, kunt u de betreffende Tones 
niet meer afzonderlijk kiezen tijdens het editen 
(TONE SELECT). Daarom verschijnt in voorko-
mend geval 12-- of --34 in het display als u één 
van de twee Tones van een paar kiest. Bovendien 
betekent het feit dat, als u voor Structure 2~10 één 
Tone van een paar uitschakelt, de andere automa-
tisch de functie van Tone 1 overneemt (zelfs al gaat 
het om Tone 2 of 4).

Opmerking:  Omdat het display voor dit soort parameters 
te beperkt is, werken we hier met afkortingen. Zo staat “WG” 
voor Wave Generator, “B” voor Booster en “R” voor Ring 
Modulator.

Opmerking:  Uitgeschakelde Tones worden in de grafieken 
in het grijs afgebeeld.

Opmerking:  Als u Type 2~10 selecteert en één Tone van 
een koppel uitschakelt, dan klinkt de andere Tone automa-
tisch zoals hij volgens Type 1 zou klinken, ongeacht wat er in 
het display wordt afgebeeld. Dit is ook het geval wanneer één 
van twee Tones niet klinkt omdat u zijn nootbereik (blz. 83) 
of aanslagbereik (blz. 83) hebt beperkt.

Booster 1&2
Booster 3&4

Met deze parameter bepaalt u het niveau van de 
Booster (bij TYPE 3 of TYPE 4). Hoe groter de waar-
de, hoe sterker de golfvorm(en) wordt (worden) 
bewerkt.

Wat is een Booster? (B)
Een Booster is een schakeling die het ingangssignaal 

Type 1

De Tones zijn geheel onafhankelijk van 
elkaar. Gebruik deze structuur wanneer u 
zoveel mogelijk PCM-klanken wilt gebrui-
ken, of wanneer u gestapelde Patches wilt 
maken waarbij iedere Tone een andere klank 
heeft.
Patches die u van oudere compatibele instru-
menten (JV-90, JV-880 enz.) “importeert” 
maken gebruik van Type 1.

Type 2

De filters van de eerste (1 of 3) en de tweede 
Tone (2 of 4) worden gestapeld. De TVA van 
de eerste Tone bepaalt de balans tussen de 
twee Tones en het uitgangsvolume wordt 
bepaald door de TVA van de tweede Tone. Op 
deze manier wordt de filterkarakteristiek ver-
sterkt.

Type 3

Deze structuur combineert de twee filters en 
vervormt de golfvormen met behulp van de 
Booster (zie “Booster 1&2 Booster 3&4” op 
blz. 82).
Met de TVA van de eerste Tone (1 of 3) 
bepaalt u enerzijds de balans tussen de twee 
Tones en anderzijds de intensiteit van de 
Booster.

Type 4

Hier dient het filter van Tone 1 (of 3) voor 
het bewerken van de combinatie van Tone 1 
& 2 of 3 & 4. Vervolgens passeert het geluid 
de Booster (vervormer) en kan daarna nog 
een keer gefilterd en “gevormd” worden.

Type 5

De Tones worden door de Ring Modulator 
gestuurd om de boventonen te versterken. De 
TVA van de eerste Tone bepaalt de balans tus-
sen de twee Tones en ook de diepte van de 
Ring Modulator.

Type 6

De filters zijn in serie geschakeld. Het niveau 
van de ringmodulatie wordt ingesteld door 
de balans tussen de twee Tones te regelen met 
de TVA van de eerste Tone.

Type 7

Het gefilterde signaal van de eerste Tone (1 of 
3) en dat van de tweede worden samen naar 
de Ring Modulator gestuurd. Hierdoor wor-
den nieuwe boventonen aan het geluid toege-
voegd.

Type 8

Beide Tones worden door de Ring Modulator 
gestuurd om extra boventonen toe te voegen 
en het resultaat wordt gemixt met de origi-
nele tweede Tone. Het niveau van de ringmo-
dulatie wordt ingesteld door de balans tussen 
de twee Tones te regelen met de TVA van de 
eerste Tone.

Type 9

Beide Tones worden eerst door de respectie-
velijke filters en daarna door de Ring Modu-
lator gehaald – voor extra boventonen. Het 
niveau van de ringmodulatie wordt ingesteld 
door de balans tussen de twee Tones te rege-
len met de TVA van de eerste Tone.

Type 10

In deze Structure worden de Tones eerst gefil-
terd en dan pas naar de Ring Modulator 
gestuurd. Met de TVA van de eerste Tone (1 
of 3) kunt u de intensiteit van de ringmodu-
latie instellen door het volume van die Tone 
te verminderen of op te voeren.
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vervormt (misschien herinnert u zich nog die gitaar-
vervormers die dezelfde benaming hadden).

Dit kunt u niet alleen gebruiken voor vervorming, 
maar ook voor effecten die lijken op PWM (Pulse 
Width Modulation, een bewerking waarbij de har-
monische structuur voortdurend verandert). Voor 
dit laatste moet u een uiterst lage (subsonische) fre-
quentie voor WG1 (Tone 1 of 3) instellen en de 
toonhoogte van WG2 (Tone 2 of 4) laten variëren 
d.m.v. de LFO op de toonhoogte. Het zou ook inte-
ressant zijn om te experimenteren met de Wave Gain 
parameter (Wave Param pagina [PATCH]→ [F2] 
(WG)→ [F1] (WG Prm) blz. 87).

Wat is een Ring Modulator? (R)

Ringmodulatie combineert de golfvormen van twee 
Tones. Hierdoor ontstaat een nieuwe golfvorm, met 
boventonen die niet gelijk zijn aan gehele veelvou-
den van de grondtoon en die niet bestonden in één 
van de originele golfvormen (in het algemeen is het 
zo dat, wanneer u uitgaat van een golfvorm die geen 
sinus is, de boventonen niet gelijkmatig verdeeld zijn 
over het totale geluidsspectrum). Hierdoor ontstaan 
metaalachtige klanken waarin vaak nauwelijks een 
bepaalde toonhoogte te ontdekken is, omdat de 

boventonen anders zijn voor iedere mogelijke toon-
hoogte van de golfvorm.

De Ring Modulator is het ideale hulpmiddel bij het 
maken van metaalachtige klanken met klok- of bel-
achtige timbres.

Tone Key Range Lower : Upper-
pagina

Op deze pagina kunt u de reeks noten specifiëren die 
iedere Tone moet weergeven. Op deze manier kunt u 
zorgen dat verschillende delen van een extern klavier 
verschillende Tones aansturen. Het gespecifieerde 
bereik wordt grafisch afgebeeld.

Tone 1 (Tone 1 onder-/bovengrens)
Tone 2 (Tone 2 onder-/bovengrens)
Tone 3 (Tone 3 onder-/bovengrens)
Tone 4 (Tone 4 onder-/bovengrens)

Met de linker waarde bepaalt u voor iedere Tone de 
laagste, met de rechter waarde de hoogste noot waar-
mee u de gekozen Tone kunt aansturen. De nooton-
dergrens kan niet hoger liggen dan de bovengrens.

Opmerking:  Als u het klavier transponeert met [+OCT] of 
[-OCT] of met de Transpose parameter (SYSTEM/Setup/
Setup), dan schuiven ook de zones die u als Key Range hebt 
vastgelegd mee.

Tone Vel Range Lower:Up-
per:Fade pagina

In dit display kunt u voor iedere Tone bepalen op 
welke aanslagwaarden hij reageert. Op deze manier 
kunt u ervoor zorgen dat u bij verschillende aanslag-
waarden verschillende Tones te horen krijgt. Het 
gespecifieerde bereik wordt grafisch afgebeeld.

Booster niveau

TVAWG1

WG2

Booster

Wordt aan WG1 toegevoegd 

Golfvorm wordt door WG1 verschoven

Door die verschuiving vervormt
een deel van de golfvorm

WG2

WG1 wordt als
LFO gebruikt Bepaalt het uitgangsvolume

         van WG1

+ =

Laagste noot Hoogste noot
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Tone 1~Tone 4 (Tone 1~4 Velocity Range 
Lower:Upper:Crossfade)

De Lower-waarde slaat op de kleinste aanslagwaarde 
waarmee u de betreffende Tone kunt aansturen. Let 
wel: deze waarde kan nooit groter zijn dan de aan-
slagwaarde voor Upper. Probeert u toch een grotere 
aanslagwaarde in te stellen, dan verandert de Upper-
instelling eveneens.

Met de Upper-waarde bepaalt u de grootste aanslag-
waarde waarmee u de Tone kunt aansturen. Ook hier 
geldt dat de Upper-waarde niet kleiner kan zijn dan 
de Lower-waarde en dat de Lower-waarde eveneens 
verandert wanneer u eronder probeert te gaan.

Opmerking:  Velocity Lower en Upper zijn handig voor 
Velocity Switch-effecten (het omschakelen van de ene klank 
naar de andere d.m.v. de aanslag). Voorwaarde hiervoor is 
wel dat u aan minstens twee Tones een complementair aan-
slagbereik toekent (bv. de een van 0~64 en de tweede van 65~
127).

Met de Crossfade-waarde stelt u de “Fade” hoek in 
voor de Lower en Upper waarde. Een en ander bete-
kent dat u dus iets meer “speling” krijgt op de twee 
aanslagwaarden.

Switch (On, Off)

Met deze parameter bepaalt u of de JV-2080 reke-
ning houdt met de Velocity Range-instellingen.

7.5 Instellingen voor 
individuele Tones

Ook de Tone parameters hebben we ondergebracht 
in een reeks hiërarchisch geordende menu’s die u 
kiest met de functieknoppen.

Gewoontegetrouw geven we eerst de algemene werk-
wijze om-Tone parameters in te stellen. Daarna gaan 
we dieper in op de individuele parameters.

1) Kies de Patch waarmee u wilt werken en ga naar de 
PATCH Play-pagina.

2) Kies met [F2] (WG)~[F6] (Effects) de gewenste 
paginagroep.

3) Kies met [F1]~[F5] de gewenste pagina.

Opmerking:  Op elk van deze pagina’s kunt u met TONE 
SWITCH [1]~[4] de Tones in- of uitschakelen.

4) Kies met TONE SELECT [1]~[4] de Tone waarvoor 
u instellingen wilt maken.

De indicator van de gekozen Tone begint te knippe-
ren en het Tone-nummer verschijnt rechtsboven in 
het display (rechtsboven in de Effects General pagi-
na).

Lower Upper Crossfade

1

Parameterwaarde

Level

AanslagwaardeLower Upper

Parameterwaarde

 [F2] (WG)

 [F3] (TVF)

 [F4] (TVA)

 [F5] (LFO & Ctl)

 [F6] (Effects)

✽ Patch-parameters worden aangeduid met een "✽,".
   Ongemarkeerde items zijn Tone parameter.

 [F1] (WG Prm)

 [F2] (Pitch)
 [F3] (Pch Env)

golfvorm kiezen /
Tone aan/uit /
Delay enz. 
Toonhoogte
Pitch envelope

 [F1] (TVF Prm)

 [F2] (TVF Env)

Klankkleur wijzigen
met het filter
TVF envelope

 [F1] (TVA Prm)
 [F2] (TVA Env)

Volume / Pan
TVA envelope

 [F1] (LFO 1)
 [F2] (LFO 2)
 [F3] (Control)

 [F4] (Ctrl Sw)

Vibrato of tremolo toevoegen
Vibrato of tremolo toevoegen
Tone-parameters aansturen 
met MIDI-speelhulpen
Parameters i.v.m. de ontvangst
van MIDI-commando's

 [F1] (General)
 [F2] (EFX Prm) 
 [F3] (EFX Ctl) 

 [F4] (Chorus)
 [F5] (Reverb) 

Structuur van het effecttype
EFX-type
EFX-parameters aansturen 
met MIDI-speelhulpen
Chorus
Reverb

✽

✽

✽

✽

Patch programmeren
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Opmerking:  De effectparameters [F2] (EFX Prm)~[F5] 
(Reverb) zijn gemeenschappelijk voor alle Tones. Bijgevolg 
kunt u voor deze parameters niet de te bewerken Tone kiezen.

5) Plaats de cursor op de parameter die u wilt instel-
len.

6) Kies met de [VALUE]-regelaar of met [INC]/[DEC] 
de gewenste waarde.

Opmerking:  Als u een foutje maakt, kunt u op [UNDO] 
drukken om de gemaakte wijziging op te heffen en opnieuw de 
originele waarde van de parameter te kiezen.

7) Herhaal stap 1~6 tot u alle parameters voor de 
Patch hebt ingesteld.

8) Druk op [EXIT] om terug te keren naar de PATCH 
Play-pagina.

Opmerking:  Links van de Patch-groep verschijnt een “*” 
om aan te geven dat de instellingen werden gewijzigd. Vergeet 
niet de data op te slaan (zie blz. 66) als u de wijzigingen wilt 
behouden.

“Springen” naar een paginagroep (“Jump” 
functie)
In de WG, TVF, TVA en LFO&Ctl groepen kunt u 
met [F4] en [F5] knoppen naar andere paginagroe-
pen springen.

Met de [F4]-knop springt u achtereenvolgens naar 
de WG, TVF en TVA groepen (in die volgorde, dus: 
WG→TVF→TVA→WG…). Met deze knop is het 
snel werken als u bijvoorbeeld even alle envelopes 
wilt bijregelen.

Met de [F5]-knop wisselt u tussen LFO&Ctl- en 
WG-, LFO&Ctl- en TVF- en LFO&Ctl- en TVA- 
groep. Deze mogelijkheid komt van pas bij het instel-
len van de LFO diepte, de Control 1&2 diepte, enz.

Waarden aanpassen in grote stappen
Zie ook blz. 79.

Instellingen voor alle Tones in 
één oogopslag

Ook voor de Tone-parameters bestaat er een Palette 
pagina, waarin u de instellingen voor alle vier Tones 
op een rij kunt zien.

1) Druk, terwijl u een Tone aan het editen bent, op 
[F6] (Palette) om naar de Tone Palette-pagina te 
gaan.

Opmerking:  We zeggen met opzet “terwijl u een Tone aan 
het editen bent”, want de [F6] (Palette) optie verschijnt enkel 
als u vanuit de betreffende pagina de Palette-functie kunt 
aanspreken.

De parameters waarvoor u anders verschillende 
pagina’s moet raadplegen worden nu in een over-
zichtelijke “tabel” afgebeeld:

• De twee Common-pagina’s (Tone Key Range 
Lower:Upper, Tone Vel Range Lower: Upper: Fade)

• De drie WG-pagina’s (Wave Param, Pitch, Pitch 
Envelope)

• De twee TV- pagina’s (TVF Param, TVF Envelope)

• De twee TVA-pagina’s (TVA Param, TVA Envelope)

• De vier LFO&Ctl pagina’s (LFO1, LFO2, Control 
Param, Control Switch)

Voor de effecten wordt enkel de General-pagina 
afgebeeld.

Op de Tone Palette pagina hebben de [F1]~[F5] 
knoppen dezelfde functies als op de PATCH Play-
pagina.

2) Kies met TONE [1]~[4] of met [√][®] de Tone 
waarvoor u parameters wilt instellen.

De indicator begint te knipperen.

U kunt ook twee of meer Tones tegelijk selecteren: 
houd één van de TONE SELECT [1]~[4] knoppen 
ingedrukt en druk op de knoppen van de overige 
Tones die u wilt selecteren. Voor de eerstgeselecteer-
de Tone wordt het nummer afgebeeld, voor de ove-
rige Tones een “*”.
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De selectie van die overige Tones kunt u ook active-
ren/opheffen door op TONE SELECT [1]~[4] te 
drukken terwijl u [SHIFT] ingedrukt houdt.

3) Plaats de cursor met [▲][▼] op de parameter die u 
wilt instellen.

Met [SHIFT]+[▲] springt u naar de eerste parame-
ter, met [SHIFT]+[▼] naar de laatste.

4) Kies met de [VALUE]-regelaar of met [INC]/[DEC] 
de gewenste waarde.

Als u een waarde voor twee of meer Tones tegelijk 
wijzigt, blijven de relatieve waardeverschillen voor 
de Tones bewaard. Wilt u deze relatieve verschillen 
teniet doen en alle Tones de waarde van de eerstgese-
lecteerde Tone geven, druk dan op de [VALUE]-
regelaar terwijl u [SHIFT] ingedrukt houdt.

Opmerking:  Als u een foutje maakt kunt u steeds op 
[UNDO] drukken om de gemaakte wijziging op te heffen en 
opnieuw de originele waarde van de parameter te kiezen.

5) Herhaal stap 1~4 tot u alle parameters voor de 
Patch hebt ingesteld.

6) Druk op [EXIT] om de Tone Palette-pagina te ver-
laten.

Boven [F6] wordt het nummer afgebeeld van de 
Tone waarnaar u terugkeert.

Tips bij het kiezen van een golf-
vorm

De JV-2080 bevat twee soorten golfvormen:

One Shot: Deze golfvormen bevatten opnames van 
klanken met een korte uitsterftijd. Doorgaans gaat 
het daarbij om de beginportie (Attack) van een 
geluid. Voor een aantal geluiden, zoals percussie-
instrumenten, is er ook niet meer nodig dan een kor-
te aanloop- en uitsterf-fase. De JV-2080 bevat echter 
ook een reeks One-Shot golfvormen die geen klank 
op zich vormen, maar louter bedoeld zijn om voor 
een ander geluid te plakken. Voorbeelden van golf-
vormen met louter de Attack van een geluid zijn het 
kloppen van pianohamertjes en de fretgeluiden van 
een gitaar.

Looped: Dit zijn golfvormen die een lange uitsterf-
tijd hebben of die gewoon blijven doorklinken 
zolang u de toets ingedrukt houdt. Dat “oneindig 
doorklinken” wordt bereikt door het laatste stukje 
van het geluid in een lus (een loop in het Engels) weer 
te geven (op die manier wordt er namelijk geheugen-
ruimte bespaard). Voorbeelden van dit soort golf-
vormen zijn de resonanties van pianosnaren of de 
aangehouden toon van blaasinstrumenten.

In de onderstaande afbeeldingen ziet u een voor-
beeld van een klank (orgel) die One-Shot en geloopte 
golfvormen combineert.

One Shot golfvormen editen
De envelopes kunt u niet gebruiken om van een 
One-Shot golfvorm een langzaam uitstervend geluid 
te maken, want zo’n golfvorm bevat geen datamate-
riaal om zo lang door te klinken. U kunt natuurlijk 
wel lange envelope-tijden programmeren, maar dat 
heeft weinig zin, aangezien die envelope een niet-
bestaand stuk golfvorm zou sturen.

Looped golfvormen editen
Bij heel wat akoestische instrumenten, zoals piano en 
sax, treden er tijdens de aanzet van een noot radicale 
timbreveranderingen op. Die beginportie maakt 
meteen ook het karakter van het geluid uit en stelt 
ons in staat, verschillende instrumenten te identifi-
ceren. Zoals gezegd bevat de JV-2080 heel wat van 
die aanzetten als aparte golfvormen. Om de com-
plexe harmonische inhoud van deze golfvormen vol-
ledig tot zijn recht te laten komen, raden we u aan het 
filter tijdens het begin van het geluid volledig open te 
laten. Voor het uitsterfgedeelte van het geluid staat 
het u vrij de gewenste filterwijzigingen door de TVF-
envelope te laten sturen. Betrekt u echter ook de 
beginportie van het geluid in de filtering, dan zal het 
in de meeste gevallen moeilijk worden om tot een 
natuurlijk geluid te komen.

Houd dus bij het maken van filterinstellingen steeds 
rekening met het klankkleurverloop van de originele 
golfvorm. Wilt u een deel van het geluid helderder 
maken dan de originele golfvorm, dan gebruikt u 

TVA ENV voor "geloopte" orgel
golfvorm (doorklinkgedeelte)

Noot uit
Tijd

Niveau

Resultaat van de combinatie
TVA ENV voor "one-shot" klik
golfvorm (begin)

Noot uit

+ =

Natuurlijk verloop dat
"in" de golfvorm zit

(en dat u niet kunt
veranderen)

Envelope van
het filter (TVF)

Hiermee bereikte
verandering

Loop gedeelte

Tijd

Niveau
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best eerst de FXM Color en FXM Depth parameters 
(zie even verderop) om extra harmonische bovento-
nen te genereren, voordat u gaat filteren. Als u dat 
niet doet, vallen de resultaten waarschijnlijk tegen.

Wilt u het volledige geluid helderder dan de originele 
golfvorm maken, probeer dan effecten zoals een 
Enhancer en een Equalizer te gebruiken voordat u de 
parameters op de TVF Param-pagina te lijf gaat.

Golfvorm en toonhoogte

Wave Param-pagina
[PATCH]→[F2] (WG) →[F1] (WG Prm)

In dit display kiest en wijzigt u de basisgolfvorm voor 
een Tone.

Wave Group (Int-A, Int-B, Exp-A~D) 

Hier kiest u de groep die de gewenste golfvorm bevat. 
Werkt u enkel met de JV-2080, dan kunt u INT-A en 
INT-B kiezen. Bevat uw JV-2080 ook één of meerde-
re Expansion Boards, dan kunt u ook een golfvorm 
van die geheugenuitbreiding (XP-A~H) kiezen. In 
dat laatste geval wordt de naam van het Expansion 
Board onderaan in het display afgebeeld.

Opmerking:  Door op de [VALUE]-regelaar (SOUND 
LIST) te drukken kunt u een overzicht van beschikbare golf-
vormen op het scherm toveren.

Wave Number

Hier kiest u het nummer van de gewenste golfvorm. 
Een volledig overzicht van de golfvormen zou hier te 
veel plaats innemen. Kijk daarom op blz. 148 of druk 
op [SOUND LIST]. Rechts naast het nummer van de 
golfvorm verschijnt de naam ervan (zodat u gemak-
kelijk kunt controleren of u inderdaad de juiste golf-
vorm gekozen hebt).

Wave Gain (–6, 0, +6, +12) 

Deze parameter verandert het ingangsvolume van de 
golfvorm. Het uitgangsvolume ervan kunt u met de 
Level-parameter van de Tone veranderen. Boven-
dien kunt u deze parameter gebruiken wanneer u 
beroep doet op de Booster (zie “Structure pagina” op 
blz. 82). De Gain-waarde wordt in dB afgebeeld.

Tone Switch (Off, On)

Met deze parameter bepaalt u of de betreffende Tone 
al dan niet wordt gebruikt. De Off stand betekent dat 
hij niet klinkt.

Opmerking:  De waarde van deze parameter verandert ook 
wanneer u Tones in- en uitschakelt met de TONE SWITCH 
[1]-[4] knoppen.

Opmerking:  Deze parameters kunt u ook instellen op de 
PATCH Play-pagina (zie blz. 78).

FXM (Cross Modulation)
De JV-2080 is met een Frequency Cross Modulation 
functie (FXM) uitgerust die soms leuk kan zijn voor 
speciale (meestal “vreemde”) effecten. Deze bewer-
king resulteert in een golfvorm met veel boventonen. 
U zou het een “instapversie” van het Structure-sys-
teem (zie blz. 82) kunnen noemen. Niets belet u ech-
ter om zowel de FXM van de golfvormen als de ring-
modulatie van een Structure te gebruiken. De resul-
taten daarvan zijn onvoorspelbaar. Let wel: hier 
moduleert de golfvorm zichzelf, terwijl de ringmo-
dulatie twee verschillende golfvormen kan gebrui-
ken.

FXM Switch

Hiermee schakelt u de FXM-functie in (On) of uit 
(Off).

FXM Color (1~4)

Met deze parameter bepaalt u het karakter van de 
frequentie-intermodulatie. Hoe groter deze waarde, 
hoe “ruiger” het geluid wordt, terwijl u met een klei-
ne waarde net een metaalachtig geluid verkrijgt.

FXM Depth (1~16)

Hier stelt u de diepte van de intermodulatie in.

Tone Delay

Mode

U weet reeds dat de Tones kunnen worden ver-
traagd. Dat is niet noodzakelijk hetzelfde als het 
gebruik van een Delay-effect omdat u met de Tone 
Delay-functie een arpeggio-effect kunt programme-
ren door bv. vier Tones te gebruiken en voor de 2e, 
3e en 4e een steeds langere vertraging in te stellen. 
Het arpeggio werkt echter alleen indien de toon-
hoogte van de vier Tones niet dezelfde is. Zie hier-
voor “Coarse Tune (-48~+48)” op blz. 89 (Pitch).

Noot uitNoot aan

Geen vertraging
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NORMAL  Betekent dat de vertraging zelfs uitge-
voerd wordt indien u de toetsen meteen weer loslaat.

HOLD  Betekent dat de vertraging alleen uitgevoerd 
wordt indien u de toets(en) lang genoeg ingedrukt 
houdt.

PLAYMATE  Nog een ander soort vertraging: de eer-
ste noot die u speelt klinkt niet, maar ze is wel het 
nulpunt van de “klok”. Zodra u (niet meer dan twee 
seconden later) een tweede noot speelt, staat de ver-
tragingstijd vast en zal de tweede noot aan het einde 
van die periode klinken.

CLOCK-SYNC  In dit geval hangt de vertraging af 
van de interne tempowaarde (zie blz. 80).

Opmerking:  Als u CLOCK SYNC kiest, moet u ook 
specifiëren waar het referentietempo vandaan moet komen: 
wilt u het effect synchroniseren aan een vaste tempowaarde 
binnen de Patch, ga dan naar de Common General pagina 
(zie blz. 115), stel de Clock Source parameter op “PATCH” in 
en stel de Patch Tempo parameter (in hetzelfde display) op 
het gewenste tempo in. 

KEY-OFF N  Betekent dat de Tone pas klinkt zodra 
u de betreffende toets weer loslaat. In zekere zin zou 
je kunnen stellen dat dit een noot-uit trigger is.

KEY-OFF D  De TVA Envelope begint zodra u een 
toets indrukt, maar de Tone klinkt pas wanneer u die 
toets weer loslaat. Op dat moment hoort u dus enkel 
nog de Release van die Tone. Dat vereist natuurlijk 
een betrekkelijk hoge T4 waarde van de TVA (zie 
blz. 94).

TEMPO-SYNC  Voor een aantal golfvormen van 
Wave Expansion Boards (bijvoorbeeld “SR-JV80-10: 
Bass&Drums”) wordt er een tempo-waarde (in 
BPM) afgebeeld. Als u zo’n golfvorm kiest en u kiest 
de TEMPO-SYNC optie, dan loopt de Tone steeds 
gelijk met het tempo van de sequencer, ongeacht de 
toets waarop u drukt. Deze mogelijkheid is vooral 
interessant als u “breakbeats” wilt spelen die syn-
chroon moeten lopen met het tempo van een song 
(zie “Breakbeats spelen in het tempo van de song” op 
blz. 120).

noot uit

Delaytijd

noot aan

NORMAL

Noot uit

Vertraging

Noot aan

HOLD

Geen geluid

Noot uit

Vertragingstijd

Noot aan

PLAYMATE

binnen 2 seconden

Devertragingstijd verandert in functie van het moment 
waarop de vorige en volgende noot-aan commando's
worden ontvangen.

Vertragingstijd

Noot aan

CLOCK-SYNC

Frequentie van het tempo
of regelmaat waarmee u op een 
voetschakelaar drukt

=

Noot uit

Vertraging

Noot aan

KEY-OFF-NORMAL

Noot uit

Vertraging

Noot aan

KEY-OFF-DELAY
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Opmerking:  Als u TEMPO-SYNC selecteert, worden de 
Pitch- en FXM-instellingen genegeerd. U moet dan ook de 
Time parameter op 0 zetten, want anders krijgt u te maken 
met een Tone Delay (vertraging) die de synchronisatie in de 
war stuurt.

Wilt u synchroniseren met een vast ingestelde tem-
powaarde, maar dan op Performance niveau, ga dan 
naar de (PERFORM/Common/Common) pagina 
(zie blz. 115), zet de Clock Source parameter op 
“PERFORM” en kies met de Performance Tempo 
parameter (in hetzelfde display) het gewenste tempo.

U kunt het effect ook met het tempo van de sequenc-
er synchroniseren, zowel in de Patch mode als in de 
Performance mode. In beide gevallen volstaat het dat 
u de Clock Source-parameter op SEQUENCER 
instelt. Deze Source parameter vindt u op het 
(PATCH/Common/Common General) display in de 
Patch mode, en op het (PERFORM/Common/Com-
mon) display in de Performance mode.

Time (0~127, 0~880, maar wel als nootwaarde)

Hiermee stelt u de vertragingstijd van de Tone 
Delay-functie in (uitgangspunt: het noot-aan com-
mando of, voor de twee Key-Off opties, het noot-uit 
commando). 

De JV-2080 houdt echter geen rekening met deze 
waarde wanneer u voor Mode “Playmate” gekozen 
hebt (zie blz. 87). In dat geval betekent de waarde 64 
dat het tijdsinterval tussen het eerste en het tweede 
noot-aan commando als vertragingstijd fungeert. De 
waarde “127” is ongeveer dubbel zo lang als “64”. 
“32” is ongeveer half zo lang, en bij “0” hoort u niets. 
Een leuke praktijktoepassing bestaat erin om twee 
Tones van twee complementaire slagwerkklanken te 
voorzien. Zet de Time parameter voor de eerste Tone 
op 0 en die voor de tweede Tone op 32. Als u nu een 
noot speelt voor de eerste tel van een maat klinkt, de 
tweede tel automatisch, als u de derde speelt klinkt 
de vierde automatisch, enz.

Kiest u Clock-Sync, dan moet u een nootwaarde 
voor de vertraging instellen. Vergeet ook het “Patch 
Tempo” op blz. 80 niet in te stellen. Bij een tempo 
van q= 120, zou de waarde “96= q” overeenkomen 
met een vertraging van 0,5sec. U kunt kiezen uit de 
volgende mogelijkheden:

Noten op 1 en 3 spelen en de noten op 2 en 
4 cadeau krijgen
Als u de onderstaande instellingen maakt, herhaalt 
de JV-2080 iedere noot die u speelt na een te bepalen 
interval met een andere klank. Dat stelt u in staat om 
op een denkbeeldige eerste en derde tel een noot te 
spelen en de tweede en vierde tel aan de synthesizer 
over te laten.

Voorbeeld: kies de volgende instellingen voor Tone 1 
van Patch PR-A:087 Music Bells.

Mode: “PLAYMATE”
Time: “32”

Opeenvolgende noten spelen met een vast 
tempo
Bij de Playmate-optie hoort u afwisselend Tone 1 en 
Tone 2. Tone 1 hoort u op de helft van het interval 
tussen iedere twee noten die u speelt. Variaties kunt 
u aanbrengen door andere golfvormen of toonhoog-
tes te kiezen.

Opmerking:  Het interval tussen iedere twee noten mag 
niet langer dan 2 seconden duren.

Pitch pagina (toonhoogte)
[PATCH]→[F2] (WG) →[F2] (Pitch)

Op deze pagina bevinden zich toonhoogte-verwante 
parameters.

Coarse Tune (-48~+48) 

U stelt de toonhoogte van elke Tone in stappen van 
een halve toon in. Het bereik is dus acht octaven: vier 
omhoog en vier omlaag. Wanneer u de globale toon-
hoogte eenmaal hebt ingesteld, kunt u een nauwkeu-
riger instelling maken met behulp van de Fine-para-
meter.

Opmerking:  U kunt de klank van een Tone “vetter” 
maken door hem te stapelen (layeren) met dezelfde Tone, 
maar dan een octaaf lager. Dit effect wordt ook wel “Octave 
unison” genoemd en is in het bijzonder zinvol voor synthesi-
zer Lead klanken of bassen.

Tip: Om een klank te creëren die vergelijkbaar is met een rock 
orgel, stapelt u vier Tones met de volgende Coarse instellin-
gen: -12, 0, +7 en +12.

Fine Tune (-50~+50). 

Om de toonhoogte nauwkeurig af te stellen, maakt u 
gebruik van deze parameter. De stemming kan wor-
den aangepast in stappen van 1/100 halve toon (cent 

Noot-
waarde

Betekenis Resolutie

h Halve noot 192

q Kwartnoot 96

e Achtste noot 48
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JV-2080 Handleiding 
genaamd). Het bereik is dus een halve toon, namelijk 
een kwarttoon omhoog en een kwarttoon omlaag.

Maak een Chorus-achtige ontstemming door twee 
identieke Tones te combineren en één van deze 
Tones een fractie te ontstemmen (bijvoorbeeld ± 3) 
met behulp van Fine Tune.

Random Pitch Depth (0~1200)

Deze parameter voegt een willekeurige onregelma-
tigheid toe aan de toonhoogte van de klank. Hiermee 
kunt u het “onstabiele” effect simuleren dat conven-
tionele analoge synthesizers vertoonden door fluc-
tuaties van de lichtnetspanning. De toonhoogte zal 
verschillend zijn bij ieder noot-aan commando. De 
hier gekozen waarde slaat op de afwijking in Cent (1/
100 halve toon)

Hoe hoger de ingestelde waarde, des te sterker de 
veranderingen in toonhoogte.

Random verandert de toonhoogte alleen op het 
moment dat een noot-aan commando (indrukken 
van een toets) wordt ontvangen. Hierna zal de toon-
hoogte gelijk blijven. Als u wilt dat de toonhoogte ná 
het noot-aan commando verloopt, maak dan 
gebruik van de Pitch Envelope instellingen of één 
van de LFO’s.

Pitch Key Follow

Pitch Key Follow bepaalt hoe de toonhoogte veran-
dert naarmate u hogere of lagere toetsen op het kla-
vier indrukt. De instelling “100%” is de normale 
situatie. Wanneer u om en om een C4 en een C5 
speelt, produceert de JV-2080 klanken die exact één 
octaaf uit elkaar liggen. Een instelling van 200% 
betekent dat 12 toetsen verderop een toonhoogte ligt 
die niet één, maar twee octaven verschilt van de hui-
dige noot. 0% geeft altijd dezelfde toonhoogte, welke 
toets van uw klavier u ook indrukt terwijl -100% een 
spiegelbeeld is van het normale toetsenbord, waarbij 
één octaaf hoger op het keyboard een geluid wordt 
voortgebracht dat één octaaf lager klinkt.

Tenzij u een speciaal effect in gedachten hebt, kunt u 
het best gebruik maken van de normale instelling 
van +100%.

Bij een echte akoestische piano is er een toenemend 
verschil in toonhoogte tussen opeenvolgende toet-
sen, naarmate de positie op het toetsenbord hoger is. 
Dit houdt in dat bij lage noten het verschil in toon-
hoogte tussen twee opeenvolgende toetsen een frac-
tie kleiner is dan een halve toon terwijl dit bij hoge 
noten juist een fractie groter is. U kunt dit simuleren 
met “Stretch Tune Depth (Off, 1, 2, 3)” op blz. 80.

Wanneer u de microtonale toonhoogte van sommige 
etnische instrumenten of percussieklanken – die 
geen gebruik maken van het Westerse 12 tonenstelsel 
– wilt nabootsen, stel dan bijvoorbeeld een Pitch Key 

Follow in van 10 of 20%. U kunt echter ook beroep 
doen op de Scale-functie.

Pitch Envelope pagina
Met de parameters op deze pagina bepaalt u de Pitch 
envelope (verloop van de toonhoogte over de tijd) en 
hoe deze reageert op de kracht waarmee u de toetsen 
aanslaat. De Pitch envelope wordt grafisch afgebeeld.

Time 1~4 (0~127)

Met deze parameters stelt u de tijdwaarden van de 
Pitch Envelope (Envelope van de toonhoogte) in. 
Met de “T” waarden bepaalt u de overgangssnelheid 
van de ene “L” waarde naar de volgende. Een voor-
beeld: met “T2” bepaalt u de overgangssnelheid van 
L1 naar L2. Hoe groter de “T” waarde, hoe trager de 
overgang.

Level 1~4 (-63~+63)

“L” staat eigenlijk voor “Level” (d.w.z. volume), 
maar dat neemt niet weg dat de “L” waarden van de 
Pitch Envelope op de toonhoogte slaan. Wie nog met 
analoge synthesizers gewerkt heeft, zal hier iets aan 
hebben: T1/L1 beantwoordt aan “A”, T2/L2 aan “D”, 
T3/L3 aan “S” en T4/L4 aan “R” (Attack, Decay, Sus-
tain, Release). Opmerkelijk is dat u hier ook een 
waarde voor de Release (de uitsterftijd, L4) kunt 
instellen, zodat de uiteindelijke toonhoogte niet 
noodzakelijk gelijk hoeft te zijn aan de voor Coarse 
ingestelde waarde.

Envelope Depth (-12~+12) 

Deze parameter werkt als een soort vermenigvuldi-
gingsfactor (versterker) voor de toonhoogteverschil-
len die kunnen worden ingesteld met de Pitch Enve-
lope (zie hierboven). Hogere positieve waarden zor-
gen voor grotere toonhoogteverschillen. Negatieve 
waarden hebben hetzelfde effect, maar ze resulteren 
in een omgekeerde Pitch Envelope. Dit houdt in dat 
de toonhoogte daalt, wanneer volgens de Pitch Enve-
lope de toon hoger zou moeten klinken. Wanneer de 
waarde 0 is ingesteld, zal de Pitch Envelope geen 

Time 1 Time 2 Time 3 Time 4

Level 3

Level 4Level 2

Level 1
noot uit

toon-
hoogte tijd

noot aan
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toonhoogteverandering veroorzaken, ongeacht de 
instelling van de Envelope.

Velocity Sens (-100~+150) 

Met deze parameter bepaalt u de mate waarin de 
Pitch Envelope-waarden van L0, L1, L3 en L4 aan-
slaggevoelig zijn. Positieve waarden zorgen voor gro-
tere variaties van de toonhoogte bij een hogere aan-
slagwaarde. Negatieve waarden hebben bij een hoge-
re aanslagwaarde juist kleinere variaties tot gevolg. 
Wanneer de waarde “0” is ingesteld zal de Pitch 
Envelope niet veranderen, ongeacht uw aanslag.

De niveaus (want we kunnen het hier moeilijk over 
“volume” hebben) van de Envelope (Level L0/L1/L3/
L4) zijn afhankelijk van de aanslagwaarde. De Enve-
lope-tijden (T waarden) blijven gelijk.

De meeste blaasinstrumenten vertonen een karakte-
ristieke – tijdelijke – stijging in toonhoogte op het 
moment van aanblazen. De fluctuatie in toonhoogte 
is sterker wanneer het instrument harder wordt aan-
geblazen. Simuleer dit effect op de JV-2080 door 
Velocity Sens op ongeveer +50 in te stellen, zodat de 
toonhoogte sterker verandert bij hogere aanslag-
waarden (harder spelen).

Velocity Time 1

Deze parameter laat toe om de T1 waarde van de 
Pitch Envelope met behulp van de aanslag te wijzi-
gen. Positieve waarden betekenen dat de snelheid 
van de T1 parameter toeneemt naarmate u harder 
aanslaat. Negatieve waarden betekenen dat de snel-
heid van de T1 parameter afneemt naarmate u harder 
aanslaat. De waarde “0” betekent dat de T1 waarde 
niet aanslaggevoelig is.

Velocity Time 4

Deze parameter laat toe om de T4 waarde van de 
Pitch Envelope met behulp van de aanslag te wijzi-
gen. Positieve waarden betekenen dat de snelheid 
van de T4 parameter toeneemt naarmate u harder 
aanslaat. Negatieve waarden betekenen dat de snel-
heid van de T4 parameter afneemt naarmate u har-
der aanslaat. De waarde “0” betekent dat de T4 waar-
de niet aanslaggevoelig is.

Opmerking:  Deze parameter kunt u enkel gebruiken 
indien het klavier waarmee u de JV-2080 aanstuurt in staat 
is om Release Velocity te zenden.

Time KeyFollow

Met deze parameter kunt u zorgen dat de snelheid 
van de Pitch Envelope (T2~T4) in functie staat van 
de noten die u speelt. Ook hier is de C4 weer het nul-
punt. Positieve waarden betekenen dat de Envelope 
sneller wordt naarmate u hogere noten speelt. Nega-
tieve waarden betekenen dat de Envelope korter 
wordt naarmate u lagere noten speelt.

Klankkleur en filter (TVF)

TVF Param pagina
[PATCH]→[F3] (TVF) →[F1] (Prm)

Met behulp van deze parameters maakt u de belang-
rijkste instellingen voor de klankkleur van de gese-
lecteerde Tone(s). We willen er nogmaals op wijzen 
dat de kwaliteit van deze filters wel degelijk indruk-
wekkend is, maar dat de TVF niet toelaat om van een 
triangel-golfvorm een akoestische vleugel te maken.

Filter Type (OFF, LPF, BPF, HPF, PKG) 

Hiermee kiest u het type filter. Ieder type filtert fre-
quenties in een bepaald gebied. Hiermee kunt u de 
klank helderder, warmer, dunner of voller maken. 
Dit zijn de filter types:

Cutoff Frequency (0~127)

Hiermee stelt u de grensfrequentie van het geselec-
teerde filter in (Cutoff Frequency betekent vrij ver-
taald: “grensfrequentie”). De Cut waarde bepaalt het 
punt waarboven (waaronder, waar) het filter begint 

OFF Er wordt geen filter gebruikt.

LPF (Low Pass 
Filter)

Dient om alle frequenties boven de 
Cutoff Frequency af te snijden. Zo 
verdwijnen de heldere boventonen 
en wordt de klank ronder en war-
mer.

BPF (Band Pass 
Filter)

Filter dat frequenties binnen een 
bepaald bereik (band) doorlaat. Alle 
frequenties, behalve die in de directe 
omgeving van de ingestelde Cutoff 
Frequency (grensfrequentie) waarde, 
worden gefilterd. Gebruik een BPF 
om een bepaalde klankkarakteris-
tiek extra te benadrukken.

HPF (High Pass 
Filter)

Filter dat hoge frequenties doorlaat. 
Alle frequenties beneden de Cutoff 
Frequency waardeworden afgesne-
den. Bruikbaar voor het creëren van 
heldere percussieve klanken.

PKG (Peaking)

Dit filter legt de nadruk op de fre-
quenties rond het gekozen Cutoff 
Frequency punt. Deze stand is bv. 
voor bepaalde trommels, maar zou 
ook kunnen worden gebruikt als 
“wow” effect.
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te werken. Hoe groter de waarde, des te hoger dit 
punt.

Bij Low Pass Filters spreken we van het “filter ope-
nen” wanneer de Cutoff Frequency op een hogere 
waarde wordt ingesteld. Het “filter sluiten” is het-
zelfde als de Cutoff waarde lager instellen.

1) Bij gebruik van het Low Pass Filter

Bij gebruik van het LPF verdwijnen meer bovento-
nen naarmate u de Cutoff op een lagere waarde 
instelt. De klank wordt hierdoor warmer en ronder. 
Tegelijkertijd zal ook het volume afnemen.

2) Bij gebruik van het Band Pass Filter

Het BPF laat alleen die frequenties door die zich in 
een bepaald gebied rond de grensfrequentie bevin-
den. Afhankelijk van de gebruikte golfvorm is het 
mogelijk om de Cutoff waarde zo in te stellen dat de 
klank bijna volledig wordt “uitgewist”. Wanneer dus 
tijdens het editen het geluid plotseling verdwijnt, kan 
dit eventueel de oorzaak zijn.

3) Bij gebruik van het High Pass Filter

Bij gebruik van het HPF verdwijnen meer harmoni-
schen uit de lagere regionen naarmate u de Cutoff 
waarde hoger instelt. De klank wordt hierdoor hel-
derder – maar ook dunner. Bovendien zult u langza-
merhand de grondtoon wegfilteren. Net als bij het 
BPF is het mogelijk dat tijdens het editen het geluid 
zal verdwijnen. Dit geldt in het bijzonder voor golf-
vormen die weinig boventonen hebben.

4) Bij het gebruik van het Peaking filter

In dit geval bepaalt u met Cutoff het frequentiebereik 
dat wordt opgehaald (dit is dus eigenlijk een “anti-
filter”).

Resonance (0 - 127) 

Geeft een kenmerkend “synthesizer” karakter aan de 
klank door de boventonen in het gebied rond de 
Cutoff frequentie te benadrukken. Hoe hoger de 
waarde, des te sterker het effect.

Wanneer de waarde hoog wordt ingesteld, kan de 
oscillator worden overstuurd, waardoor vervorming 
optreedt. Soms wordt dit wel als effect gebruikt.

Resonance Vel Sens (-100~+150) 

Met deze parameter maakt u de Resonance aanslag-
gevoelig. Dat kan zowel in positieve (meer Resonan-
ce bij harde aanslag) als negatieve zin (meer Reso-
nance bij zachte aanslag).

Cutoff KeyFollow

Deze parameter laat toe om de grensfrequentie in 
functie te stellen van de noten die u speelt. C4 is altijd 
het nulpunt, d.w.z. dat de grensfrequentie van deze 
noot overeenkomt met de voor Cutoff ingestelde 
waarde (plus of min de Envelope parameters welis-
waar). Positieve waarden betekenen dat de grensfre-

quentie toeneemt naarmate u hogere noten speelt. 
Negatieve waarden betekenen het tegenovergestelde 
– en dus ook dat de grensfrequentie toeneemt naar-
mate u lagere noten speelt. De gekozen waarde wordt 
rechtsonder in het display grafisch afgebeeld.

TVF Envelope-pagina
[PATCH]→[F3] (TVF) →[F2] (TVF Env)

Met de parameters op deze pagina bepaalt de TVF 
envelope (verloop van de filteropening over de tijd) 
en hoe deze reageert op de kracht waarmee u de toet-
sen aanslaat. De TVF envelope wordt grafisch afge-
beeld.

Time 1-4 (0~127) 

Met deze parameters stelt u de tijdwaarden van de 
TVF Envelope (Envelope van het filter) in. Met de 
“T” waarden bepaalt u de overgangssnelheid van de 
ene “L” waarde naar de volgende. Een voorbeeld: 
met “T2” bepaalt u de overgangssnelheid van L1 naar 
L2. Hoe groter de “T” waarde, hoe trager de over-
gang.

Level 1-4 (0~127)

“L” staat eigenlijk voor “Level” (d.w.z. volume), 
maar dat neemt niet weg dat de “L” waarden van de 
TVF Envelope op de grensfrequentie (Cut) slaan. 
Wie nog met analoge synthesizers gewerkt heeft, zal 
hier iets aan hebben: T1/L1 beantwoordt aan “A”, 
T2/L2 aan “D”, T3/L3 aan “S” en T4/L4 aan “R” 
(Attack, Decay, Sustain, Release). Opmerkelijk is dat 
u hier ook een waarde voor de Release (de uitsterf-
tijd, L4) kunt instellen, zodat de uiteindelijke filter-
opening niet noodzakelijk gelijk hoeft te zijn aan de 
voor Cutoff ingesteld waarde.

Envelope Depth (-63~+63) 

Hiermee bepaalt u de maximale wijzigingsgraad die 
u met de TVF Envelope kunt bereiken. Hoe groter de 
hier ingestelde waarde, hoe hoger de grensfrequen-

Time 1 Time 2 Time 3 Time 4

Level 3Level 1 Level 2 Level 4
noot uit
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tie. Met negatieve waarden keert u de TVF Envelope 
om.

Velocity Curve (1~7) 

Met deze parameter kiest u een aanslagcurve voor de 
TVF. Deze curve is bepalend voor de manier waarop 
de ontvangen aanslagwaarden worden “vertaald”. 
Zo hoeft de aanslagwaarde “73” bv. niet altijd het-
zelfde resultaat op te leveren. Naar gelang de keuze 
van de aanslagcurve kan dat een duidelijker of zwak-
ker effect hebben. Curve 3 is bv. “lomer” dan curve 1 
enz. Het display beeldt telkens een schema af van de 
gekozen curve.

Velocity Sens (-100~+150) 

Met deze parameter bepaalt u de mate waarin de 
TVF Envelope Level-waarden L1, L2, L3 en L4 aan-
slaggevoelig zijn. Positieve waarden zorgen voor gro-
tere variaties van de TVF Envelope bij een hardere 
aanslag. Negatieve waarden hebben bij een hardere 
aanslag juist kleinere variaties tot gevolg. Wanneer 
de waarde “0” is ingesteld, zal de TVF Envelope niet 
veranderen, ongeacht de aanslag.

De niveaus van de Envelope (L1/L2/Ls/L4) zijn 
afhankelijk van de aanslagwaarden. De envelopetij-
den (T waarden) blijven gelijk.

De hier gebruikte aanslagwaarde is de waarde na het 
passeren van de Velocity Envelope-curve.

Opmerking:  Bij akoestische instrumenten is de klankkleur 
vaak afhankelijk van de aanslag. Simuleer dit effect op de 
JV-2080 door V-Sens op ongeveer +50 in te stellen. Wanneer 
u zacht speelt, is de klank warm en dof. Harder spelen zal 
meer helderheid in het geluid brengen.

Velocity Time 1

Deze parameter laat toe om de T1 waarde van de 
TVF Envelope met behulp van de aanslag te wijzigen. 
Positieve waarden betekenen dat de snelheid van de 
T1 parameter toeneemt naarmate u harder aanslaat. 
Negatieve waarden betekenen dat de snelheid van de 
T1 parameter afneemt naarmate u harder aanslaat. 
De waarde “0” betekent dat de T1 waarde niet aan-
slaggevoelig is.

Velocity Time 4

Deze parameter laat toe om de T4-waarde van de 
TVF Envelope met behulp van de aanslag te wijzigen. 
Positieve waarden betekenen dat de snelheid van de 
T4-parameter toeneemt naarmate u harder aanslaat. 
Negatieve waarden betekenen dat de snelheid van de 
T4 parameter afneemt naarmate u harder aanslaat. 
De waarde “0” betekent dat de T4 waarde niet aan-
slaggevoelig is.

Time KeyFollow

Met deze parameter kunt u zorgen dat de snelheid 
van de TVF Envelope (T2~T4) in functie staat van de 
noten die u speelt. Ook hier is de C4 weer het nul-

punt. Positieve waarden betekenen dat de Envelope 
sneller wordt naarmate u hogere noten speelt. Nega-
tieve waarden betekenen dat de Envelope korter 
wordt naarmate u lagere noten speelt.

Volume van de Tones: TVA

TVA Param-pagina
[PATCH]→[F4] (TVA) →[F1] (TVA Prm)

Dit display biedt plaats aan de parameters die ver-
band houden met het volume van de Tones.

Tone Level (0~127)

Met deze parameter bepaalt u het volume van de 
betreffende Tone. Gebruik deze parameter om de 
balans tussen de Tones optimaal te regelen. Wanneer 
een Patch slechts één Tone bevat, kiest u het best de 
waarde “127”. U kunt het algemene volume van de 
Patch namelijk met “Patch Level (0~127)” op blz. 79 
instellen.

Tone Pan (L64~0~63R)

Met deze parameter bepaalt u de stereopositie van de 
Tone. “L64” betekent “helemaal links” en “63R” 
helemaal rechts. Let wel: deze instelling geldt enkel 
voor de editeerbare Tone (en dus niet voor de hele 
Patch, zoals “Patch Pan (L64~0~63R)” op blz. 79).

Pan KeyFollow

Zet Pan gewoon op 0 (midden), maar stel voor 
KeyFlw de waarde “+100” of in. Speel vervolgens op 
de JV-2080. U zult merken dat de lage noten zich 
links bevinden, terwijl de hoge noten zich rechts in 
het stereobeeld bevinden.

Met deze parameter kunt u zorgen dat de stereoposi-
tie van de Tone in functie staat van de noten die u 
speelt. Ook hier is de C4 weer het nulpunt. Positieve 
waarden betekenen dat de noten verder naar rechts 
schuiven naarmate u hogere noten speelt. Negatieve 
waarden betekenen dat de lage noten via het rechter 
kanaal klinken. Wanneer u hier de waarde “0” 
instelt, is de stereopositie voor alle noten gelijk.

Random Pan Depth (0~63)

Met deze parameter kunt u zorgen dat de stereoposi-
tie voor elke noot die u speelt op een willekeurige 
manier verandert. Hoe groter deze waarde, hoe rui-
mer de “sprongen” over het stereobeeld worden ver-
deeld.

Alternate Pan Depth (L63~0~R63)
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Deze parameter heeft ongeveer dezelfde functie als 
Random. Hier gebeuren de sprongen echter op een 
voorspelbare manier, waarbij de ingestelde waarde 
(≠0) de uitgangspositie van de betreffende Tone is. 
Vervolgens springt de Tone bij elke noot heen en 
weer tussen het linker en rechter kanaal (of vice ver-
sa). De waarde 0 betekent dat de Tone niet alterneert 
tussen de twee kanalen.

Door tegenovergestelde waarden voor twee Tones te 
programmeren kunt u zorgen dat de ene zich links 
bevindt, terwijl de andere rechts klinkt – en dat die 
verdeling bij de eerstkomende noot wordt omge-
keerd.

Opmerking:  Als u voor de Structure Type 1&2 (3&4) 
parameter (zie blz. 82) een type van 2~10 kiest, dan worden 
de uitgangssignalen van Tones 1 en 2 samengebracht in Tone 
2, terwijl die van Tone 3&4 worden samengebracht in Tone 
4. Bijgevolg nemen Tone 1 en 3 de waarden voor de Tone Pan, 
Pan KeyFollow, Random Pan Depth en Alternate Pan Depth 
over van respectievelijk Tone 2 en 4.

Volumeverloop (Bias)
Bij bepaalde akoestische instrumenten verandert het 
volume naar gelang er hogere of lagere noten worden 
gespeeld. U kunt dit simuleren met de juiste instel-
ling van Direction en Position.

Direction (LOWER, UPPER, UP&LOW)

Deze parameter geeft aan in welke richting van het 
klavier de toonhoogte zal afwijken van het ingestelde 
standaardvolume.

Position: Level (Bias Point)

Met behulp van de Position-parameter wordt het 
nootnummer (de toets) ingesteld van waaraf het 
volume zal veranderen wanneer u omhoog of 
omlaag speelt. Deze noot fungeert dus als “nulpunt”.

De Level-parameter bepaalt de sterkte van de volu-
meverandering na het Bias Point. Positieve waarden 
bewerkstelligen een toename in volume, terwijl 
negatieve waarde het volume doen afnemen. Bij een 
waarde van “0” zal de positie van de gespeelde noot 
niet van invloed zijn op het volume.

TVA Envelope pagina
[PATCH]→[F4] (TVA) →[F2] (TVA Env)

Met de parameters op deze pagina bepaalt u de TVA 
envelope (verloop van het volume over de tijd) en 
hoe deze reageert op de kracht waarmee u de toetsen 
aanslaat. De TVA envelope wordt grafisch afgebeeld.

Time 1-4 (0~127)

Met deze parameters stelt u de tijdwaarden van de 
TVA Envelope in. Met de “T” waarden bepaalt u de 
overgangssnelheid van de ene “L” waarde naar de 
volgende. Een voorbeeld: met “T2” bepaalt u de 
overgangssnelheid van L1 naar L2. Hoe groter de “T” 
waarde, hoe trager de overgang.

Level 1-4 (0~127)

“L” staat voor “Level” (d.w.z. volume), m.a.w. hier-
mee kunt u het volume eveneens beïnvloeden. De 
meeste percussieklanken (bv. marimba) zijn veel 
korter dan bv. strijkersklanken. Deze “lengte” moet 
in de klankinformatie (d.w.z. de Tone parameters) 
zitten, want anders zou u iedere klank anders moeten 
bespelen (bv. een marimba heel kort en strijkers lan-
ger). Bovendien is het niet zeker dat u door een aan-
gepaste manier van spelen het gewenste geluid 
bereikt. Daarom zijn alle synthesizers met een TVA 
Envelope uitgerust. Percussieklanken hebben meest-
al een lage L2 en L3 waarde met een betrekkelijk snel-
le T2 en T3 zodat je een “tik” hoort. De lengte van 
dergelijke geluiden bepaalt u uiteraard met T2 en T3.

De TVA Envelope is dus ook weer een belangrijk 
onderdeel van het totaalgeluid. Vaak staat en valt het 
“realisme” van een geluid met deze Envelope. 
Besteed er daarom de nodige zorg aan!

Velocity Curve (1~7) 

Elders in deze handleiding zijn de aanslagcurves 
reeds aan bod gekomen. Hier kiest u een aanslagcur-
ve voor de TVA. De vorm van curves wordt met 
behulp van een grafiek weergegeven.

LOWER
Het volume verandert wanneer u vanaf het 
Bias Point omlaag speelt.

UPPER
Het volume verandert wanneer u vanaf het 
Bias Point omhoog speelt.

UP&LO
W

Het volume verandert in beide richtingen 
van het Bias-punt.

ALL

Het volume verandert lineair van onder naar 
boven (hiermee bedoelen we het toetsen-
bord). Het Bias Point bevindt zich precies in 
het midden.

Time 1 Time 2 Time 3 Time 4

Level 3Level 1 Level 2
noot uit
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tijd
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Velocity Sens (-100~+150)

Het volume van de Tone kunt u ook aanslaggevoelig 
maken (door namelijk een andere waarde dan “0” te 
selecteren). Positieve waarden betekenen dat het 
volume toeneemt naarmate u harder aanslaat en 
negatieve waarden dat het volume afneemt naarmate 
u harder aanslaat.

Velocity Time 1

Deze parameter laat toe om de T1 waarde van de 
TVA Envelope met behulp van de aanslag te wijzi-
gen. Positieve waarden betekenen dat de snelheid 
van de T1 parameter toeneemt naarmate u harder 
aanslaat. Negatieve waarden betekenen dat de snel-
heid van de T1 parameter afneemt naarmate u har-
der aanslaat. De waarde “0” betekent dat de T1 waar-
de niet aanslaggevoelig is.

Velocity Time 4

Deze parameter laat toe om de T4 waarde van de 
TVA Envelope met behulp van de aanslag te wijzi-
gen. Positieve waarden betekenen dat de snelheid 
van de T4 parameter toeneemt naarmate u harder 
aanslaat. Negatieve waarden betekenen dat de snel-
heid van de T4 parameter afneemt naarmate u har-
der aanslaat. De waarde “0” betekent dat de T4 waar-
de niet aanslaggevoelig is.

Opmerking:  Deze parameter kunt u enkel gebruiken 
indien het klavier, waarmee u de JV-2080 aanstuurt, in staat 
is om Release Velocity te zenden.

Time KeyFollow

Met deze parameter kunt u zorgen dat de snelheid 
van de TVA Envelope (T2~T4) in functie staat van 
de noten die u speelt. Ook hier is de C4 weer het nul-
punt. Positieve waarden betekenen dat de Envelope 
sneller wordt naarmate u hogere noten speelt. Nega-
tieve waarden betekenen dat de Envelope korter 
wordt naarmate u lagere noten speelt.

Modulatie

LFO 1 Param (LFO 1 parameter) pagina
[PATCH]→[F5] (LFO&Ctl) →[F1] (LFO 1)/LFO 2 
Param (LFO 2 parameter) pagina
[PATCH]→[F5] (LFO&Ctl) →[F2] (LFO 2)

Op deze display-pagina’s stelt u de parameters van 
de twee LFO’s (per Tone) in. Beide LFO’s hebben 
dezelfde parameters, die we dus ook maar één keer 
bespreken. Bijna alle natuurlijke geluiden (waaron-
der ook muziekinstrumenten) bevatten vibrato of 
een ander soort regelmatige modulatie (bv. van het 
volume). Het geluid van een klok wordt evenzeer 
gemoduleerd als een viool (zij het op een andere 
manier).

Voor deze “natuurlijke” modulatie biedt de JV-2080 
twee LFO’s, die u natuurlijk ook kunt gebruiken om 
“bovenaardse” effecten te programmeren.

Waveform (Tri, Sin, Saw, Sqr, Trp, S&H, Rnd, Chs)

Met deze parameter kiest u de golfvorm die de LFO 
voor de modulatie gebruikt. Naast de afkorting van 
de naam beeldt het display een grafiek van de golf-
vorm af.

Een natuurlijk vibrato-effect verkrijgt u door Sin 
(sinus) of Tri (driehoek) te kiezen. De Rnd golfvor-
men (willekeurige golfvorm) kunnen voor leuke 
effecten zorgen.

Key Sync (On, Off)

Wanneer u de On stand kiest, loopt de golfvorm van 
de LFO synchroon met de noot-aan commando’s, 
zodat de LFO, voor elke noot die u speelt, telkens bij 
0 begint. Dat zorgt voor een rijkere modulatie die 
vooral geschikt is voor akkoordenwerk (omdat elke 
noot net iets anders gemoduleerd wordt).

Wanneer u de Off stand kiest, is de LFO-modulatie 
voor alle gespeelde noten dezelfde.

Rate (0~127 of 0~880)

Hiermee bepaalt u de snelheid van de LFO. Hoe gro-
ter deze waarde, hoe sneller de LFO. Hebt u voor Ext 
Sync (zie verderop) Clock of Tap gekozen, dan kunt 
u de resolutie (nootduur) instellen. Een overzicht 
van de noten en de resolutiewaarde vindt u onder 
“Time (0~127, 0~880, maar wel als nootwaarde)” op 
blz. 89.

Opmerking:  Als u CHS als golfvorm kiest, dat heeft de 
Rate parameter geen enkel effect.

Ext Sync (Off, Clock) 

Met deze parameter bepaalt u de manier waarop de 
LFO wordt gesynchroniseerd. Dat kan met de inter-
ne synchronisatie-code of een via MIDI ontvangen 
Clock signaal zijn (Clock). Hoeft de LFO niet 
gesynchroniseerd te worden, dan kiest u het best 
Off.

Opmerking:  Als u Clock kiest, dan moet u ook de bron van 
dat synchronisatiesignaal kiezen. Om een vast tempo in de 
Patch mode te kunnen gebruiken zet u de Clock Source para-
meter op Patch (zie blz. 80). Bovendien moet u op die dis-
play-pagina dan ook het gewenste tempo instellen. Hetzelfde 
verhaal geldt uiteraard voor het gebruik van deze synchroni-
satiebron in de Performance mode (zie blz. 115).
Als u de snelheid van de LFO graag in functie stelt van het 
tempo van de Song die u met de interne sequencer weergeeft, 
moet u voor Clock Source Sequencer kiezen.
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Fade Mode

Met deze parameter kiest u de manier waarop LFO1 
werkt:

ON-IN  De LFO komt langzaam op nadat u een toets 
hebt ingedrukt.

ON-OUT  De LFO begint te werken zodra u een toets 
ingedrukt hebt (en de Delay tijd verstreken is) en 
sterft dan geleidelijk aan uit.

OFF-IN  De LFO komt langzaam op zodra u de 
toets(en) weer losgelaten hebt.

OFF-OUT  De LFO begint zodra u een toets indrukt 
en sterft uit wanneer u die toets weer loslaat.

Delay Time (0~127)

Meestal begint het modulatie-effect van een natuur-
klank niet meteen bij het begin van de noot. Op de 
JV-2080 zorgt de Delay parameter voor de vertraging 
tussen het begin van de noot en het begin van de 
LFO. Als u hierboven On-Out gekozen hebt, bepaalt 
u met deze parameter de duur van de maximale 
modulatie (vóór de Fade dus). In het geval van Off-
In bepaalt deze parameter de tijd die verstrijkt tussen 
het moment dat u een toets loslaat en het moment 
dat u de LFO begint te werken. In het geval van On-
Out slaat deze parameter weer op de tijd dat de LFO 
aangehouden wordt.

Fade Time (0~127)

Als u goed kijkt, ziet u dat u hetzij een Fade In hetzij 
een Fade Out voor de LFO kunt programmeren. 
M.a.w. de intensiteit (Depth) van de LFO kan gelei-
delijk aan toe- of afnemen. 

Het is dus niet zo dat de LFO start zodra de Delay tijd 
(zie de vorige parameter) verstreken is – althans: dat 
hoeft niet het geval te zijn.

Met deze parameter bepaalt u de snelheid waarmee 
de LFO opkomt (Fade In) of wegebt (Fade Out). 
Ondertussen weet u ook dat de Fade op verschillende 
momenten kan beginnen (zie hiervoor Mode).

Offset (-100, -50, 0, +50, +100)

Met de Offset parameter kunt u de golfvorm van de 
LFO op de horizontale as (positief of negatief) ver-
schuiven.

LFO Depth

Pitch, Filter, Level, Pan

Deze parameters kunnen we samen bespreken: met 
positieve waarden verhoogt u de intensiteit van de 
modulatie van de toonhoogte (Pitch), het filter 
(TVF), het volume (TVA) en/of het panorama 
(Pan). Negatieve waarden hebben dezelfde intensi-
teit, maar wel een omgekeerde fase van de LFO. Om 
indrukwekkende “golven” van geluid tussen de lin-
ker en rechter luidspreker te verkrijgen zou u een-
zelfde LFO (1 of 2) van twee nagenoeg gelijk gepro-
grammeerde Tones op TVA 63 voor de ene Tone en 
TVA -63 voor de andere Tone kunnen zetten. 
Bovendien moet u de twee Tones natuurlijk naar 
links c.q. rechts “pannen”.

Opmerking:  Als u voor de Structure Type 1&2 (3&4) 
parameter (Structure pagina [PATCH]→[F1] (Com-
mon)→[F3] (Struct)) een type van 2~10 kiest, dan worden 
de uitgangssignalen van Tones 1 en 2 samengebracht in Tone 
2, terwijl die van Tone 3&4 worden samengebracht in Tone 
4. Bijgevolg nemen Tone 1 en 3 de waarden voor de pan para-
meters over van respectievelijk Tone 2 en 4.

Control Param pagina
[PATCH]→[F5] (LFO&Ctl) →[F3] (Control)

Op deze pagina kiest u welke Tone parameters u wilt 
aansturen met de Ctrl 1-3 stuurbronnen die u op de 
Common Control (PATCH/Common) pagina hebt 
vastgelegd (zie “Tone-parameters aansturen” op 
blz. 111).

noot aan

hoger (meer)
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Delay
Time Fade Time
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Control Switch pagina
Hier kunt u kiezen of u de individuele Tones MIDI-
commando’s wilt laten ontvangen voor volume, pan, 
Pitch Bend enz.

In de regel verander je met volumecommando’s het 
volume, met Pan commando’s het panorama en met 
Pitch Bend commando’s de toonhoogte. Op de 
JV-2080 hoeft dat echter niet noodzakelijk zo te zijn 
omdat u deze commando’s ook voor het aansturen 
van andere Tone parameters of de effecten kunt 
gebruiken. Daarom verdient het aanbeveling eerst 
goed na te denken wat u met de verschillende MIDI-
commando’s wilt doen voordat u deze ontvangst-
schakelaars op On zet. Anders veranderen de toon-
hoogte, het volume of het panorama namelijk samen 
met een andere parameter, terwijl dat helemaal niet 
de bedoeling is.

Volume (On, Off)

Dit is de ontvangstschakelaar voor volumecomman-
do’s. In de Off stand reageert de betreffende Tone 
niet op eventueel binnenkomende volumecomman-
do’s (CC 7). Let wel: het gaat hier louter om het 
negeren van de volumefunctie. Het MIDI-comman-
do als dusdanig wordt nog steeds ontvangen en kan 
dus nog voor andere dingen gebruikt worden.

Pan

Met deze parameter bepaalt u de manier waarop de 
Patch Pan-data (panorama, CC10) ontvangt. Er zijn 
drie mogelijkheden:

Pitch Bend

Met deze parameter zorgt u dat de editeerbare Tone 
(want daar praten we op de Rx Switch pagina over) 
Pitch Bend commando’s ontvangt – of juist niet.

Hold-1

Ook dit is weer een ontvangstschakelaar waarmee u 
kunt bepalen of de betreffende Tone al dan niet 
Hold-1 commando’s ontvangt. U kunt dus zorgen 
dat sommige Tones van een Patch op die comman-
do’s reageren, terwijl dat bij andere niet het geval is.

Redamper

Met deze parameter kunt u zorgen (On) dat ook 
noten, die eigenlijk al aan het uitsterven zijn, worden 
aangehouden wanneer de JV-2080 een Hold-com-
mando ontvangt. Wilt u dat niet, dan kiest u het best 
Off.

Effecten instellen
[PATCH]→[F6] (Effects)→[F1]~[F5]

Zie blz. 37 ff. en op blz. 109.

7.6 Instellingen voor Tones 
kopiëren

U kunt Tone-instellingen uit een Patch kopiëren 
naar een Tone van de geselecteerde Patch en op die 
manier heel wat tijd uitsparen.

1) Kies de gewenste Patch.

2) Druk op [UTILITY] (de indicator licht op).

3) Druk op [F2] (Copy).

4) Druk op [F1] (Tone) om naar de Patch Tone Copy 
pagina te gaan.

Wilt u Tone instellingen vanuit de geselecteerde 
Patch kopiëren, kies dan voor Source “TEMP”.

Bij de Destination staat reeds “Temporary”, aange-
zien de geselecteerde Patch als kopieerbestemming 
dient.

5) Plaats de cursor op de parameter die u wilt instel-
len.

6) Stel met de [VALUE]-regelaar of met [INC]/[DEC] 
de gewenste waarde in.

Als de cursor zich op het groepnummer bevindt kunt 
u met de groepknoppen de gewenste groep kiezen.

7) Druk op [F6] (Execute) om de kopie te maken.

8) Druk herhaaldelijk op [EXIT] om terug te keren 
naar de PATCH Play-pagina.

OFF
De Tone houdt geen rekening met de 
panoramacommando’s.

CONTI-
NUOUS

De stereopositie van de Tone kan con-
tinu veranderd worden.

KEY-ON

De stereopositie verandert, maar 
treedt pas in werking wanneer u weer 
een noot spelt. M.a.w. in deze stand 
heeft het geen zin om een noot lang 
aan te houden en dan van rechts naar 
links te laten “sweepen” omdat dát 
precies niet werkt.
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8. Rhythm Sets

8.1 Over Rhythm Sets…

Een Rhythm Set is een verzameling slagwerkklanken 
waarbij ieder instrument een eigen MIDI-nootnum-
mer krijgt. De opbouw van ieder individueel instru-
ment ziet er als volgt uit:

WG (Wave Generator)

Hier kiest u de PCM golfvorm die de basis vormt van 
het geluid en bepaalt u het toonhoogteverloop van 
die golfvorm.

De JV-2080 beschikt over 448 golfvormen (INT-A: 
255 en INT-B: 193, zie het overzicht blz. 148). Alle 
slagwerkklanken zijn gebaseerd op één van deze golf-
vormen.

TVF (Time Variant Filter)

Hiermee wijzigt u de klankkleur van de golfvorm.

TVA (Time Variant Amplifier)

Hiermee maakt u volume- en panoramabewegingen.

Envelope

Envelopes dienen om de beweging van het filter 
(TVF) en het volume (TVA) te sturen.

8.2 Slagwerkinstrumenten 
kiezen vanuit een MIDI-
klavier

De slagwerkklank die u wilt editen kunt u kiezen met 
de knoppen op de JV-2080, maar u kunt dat ook 
doen vanop een MIDI-klavier waarmee u de JV-2080 
aanstuurt. De keuze tussen deze twee methodes 
maakt u met de onderstaande parameter:

Rhythm Edit Key

U vraagt zich misschien af wat het nut van die “PNL” 
optie is. Stel dat u de JV-2080 een song laat weerge-
ven van een sequencer en dat u tijdens die weergave 
een aantal percussiegeluiden wilt beluisteren om te 
beoordelen welk het best bij de song past. Kies in 
voorkomend geval “PNL”. “PNL&MIDI” heeft hier 
namelijk tot gevolg dat de MIDI-data van de 
sequencer voortdurend andere instrumenten kiezen.

1) Druk op [SYSTEM] (de indicator licht op).

2) Druk op [F1] (Setup) om naar de Setup-pagina te 
gaan.

3) Plaats de cursor op de Rhythm Edit Key-parame-
ter.

4) Kies met de [VALUE]-regelaar de gewenste waarde.

5) Druk herhaaldelijk op [EXIT] om terug te keren 
naar de Play-pagina.

8.3 Instellingen voor 
individuele 
slagwerkinstrumenten

Ook de parameters voor de instrumenten van een 
Rhythm Set hebben we ondergebracht in een reeks 
hiërarchisch geordende menu’s die u kiest met de 
functieknoppen.

Nog even dit: met instrumenten bedoelen we hier de 
noten waar u een slagwerkklank aan kunt toewijzen. 
Dat klinkt iets beter dan noten. Bovendien is ook 
noten (Key) niet helemaal juist, want eigenlijk gaat 
het voor elke noot om een soort Tone die deel uit-
maakt van een speciale Patch (namelijk een Rhythm 

nootnummer 98 (D7)

nootnummer 97 (C#7)

nootnummer 36 (C2)

nootnummer 35 (B1)

Rhythm Tone (Percussie-instrumentklank)

Rhythm Set

WG

Pitch
Envelope

TVF

TVF 
Envelope

TVA 
Envelope

TVA

PNL
U kunt instrumenten kiezen met de [E]~
[H] knoppen op de JV-2080.

PNL&MI
DI

U kunt instrumenten kiezen met de [E]~
[H] knoppen op de JV-2080 en met het 
aangesloten MIDI-klavier.
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Set). Het verschil zit hem echter in het feit dat u aan 
elke noot een andere Tone kunt toewijzen en dat er 
dus bijgevolg veel meer Tones zijn. Een Rhythm Set 
maakt altijd deel uit van een Performance.

Gewoontegetrouw geven we eerst de algemene werk-
wijze om deze parameters in te stellen. Daarna 
komen ze individueel aan bod.

1) Kies de Rhythm Set waarmee u wilt werken en ga 
naar de RHYTHM Play-pagina.

2) Kies met [F2] (Key WG)~[F6] (Effects) de gewenste 
paginagroep.

[F2] (Key WG), [F3] (Key TVF) en [F4] (Key TVA) 
bevatten elk twee pagina’s. Bij iedere druk op [F2]~
[F4] wisselt u tussen deze twee pagina’s.

3) In de Effects-groep kunt u met [F1] (General)~[F5] 
(Reverb) de gewenste pagina kiezen.

4) Kies met [E]~[H] het instrument dat u wilt editen.

Opmerking:  Als u een MIDI-klavier hebt aangesloten, 
gaat het natuurlijk een stuk makkelijker: dan drukt u gewoon 
op de gewenste toets van het klavier. Vergeet in dit geval niet 
de Rhythm Edit Key parameter op “PNL&MIDI” in te stellen 
(dat is trouwens ook de fabrieksinstelling) (zie blz. 98).

De toets (nootnaam) en de naam van de golfvorm 
worden rechtsboven in het display afgebeeld.

Op de General-pagina van de effecten wordt enkel de 
nootnaam afgebeeld, en wel links in het display.

5) Plaats de cursor op de parameter die u wilt instel-
len.

6) Kies met de [VALUE]-regelaar of met [INC]/[DEC] 
de gewenste waarde.

Opmerking:  Als u een foutje maakt, kunt u op [UNDO] 
drukken om de gemaakte wijziging op te heffen en opnieuw de 
originele waarde van de parameter te kiezen.

7) Herhaal stap 1~6 tot u alle parameters voor de Rhy-
thm Set hebt ingesteld.

8) Druk op [EXIT] om terug te keren naar de RHY-
THM Play-pagina.

Opmerking:  Links van de groep verschijnt een “*” om aan 
te geven dat de instellingen werden gewijzigd. Vergeet niet de 
data op te slaan (zie blz. 66) als u de wijzigingen wilt behou-
den.

Waarden aanpassen in grote stappen
Waarden wijzigen op de JV-2080 kunt u met de 
[VALUE]-regelaar of met de [INC]/[DEC] knop-
pen. 

Tips bij het kiezen van een golf-
vorm

De JV-2080 bevat twee soorten golfvormen: One 
Shot en Looped. Meer informatie hierover vindt u 
op blz. 86.

Golfvorm en toonhoogte van de 
Rhythm Tones

[RHYTHM]→[F2] (Key WG)

[E]
De noot die één octaaf beneden de geselecteerde 
noot ligt.

[F]
De noot die één halve toon beneden de geselec-
teerde noot ligt.

[G]
De noot die één halve toon boven de geselecteerde 
noot ligt.

[H]
De noot die één octaaf boven de geselecteerde 
noot ligt.

 [F2] (Key WG)

 [F3] (Key TVF)

 [F4] (Key TVA)

 [F5] (Key Ctl)

 [F6] (Effects)

✽ Niet gemarkeerde parameters gelden voor individuele
    percussie-instrumenten
✽ Parameters die met een #  worden aangeduid gelden voor
    de geselecteerde Performance.
✽ Met iedere druk op  [F2] (Key WG)Ñ[F4] (Key TVA) wisselt u
    tussen de twee pagina's die onder elk van de opties thuishoren.

golfvormkeuze / instrument aan/uit
toonhoogte / enz.
Pitch envelope

filter om de helderheid te wijzigen
TVF envelope

Volume / Pan
TVA envelope

Pitch bend bereik / samenklinken van bepaalde
klanken vermijden /klanken natuurlijk laten
uitsterven / MIDI-ontvangstschakelaars

 [F1] (General)
 [F2] (EFX Prm)
 [F3] (EFX Ctl)

 [F4] (Chorus)
 [F5] (Reverb)

structuur van het effecttype
EFX Type
EFX-instellingen aansturen met
MIDI-commando's
Chorus
Reverb

Rhythm Set aanmaken

#
#

#
#

99



JV-2080 Handleiding 
Opmerking:  De Key WG groep bestaat uit Wave en Pitch 
Envelope display-pagina’s. Door op [F2] (Key WG) te druk-
ken wisselt u tussen deze twee.

Wave-pagina
Hier kiest u de Rhythm Tone-golfvorm en wijzigt u 
eventueel zijn toonhoogte en nog andere dingen.

Wave Group (Int-A, Int-B, Exp-A~H)

Nogmaals: u kunt aan elke toets (elk nootnummer) 
een andere golfvorm toewijzen. De eenvoudigste 
manier om de noot te kiezen is het indrukken van de 
daaraan toegewezen toets.

Opmerking:  Ook hier kunt u weer op [SOUND LIST] 
drukken om een lijst met golfvormen af te beelden.

Opmerking:  Uiteraard is het nog steeds niet mogelijk om 
een Patch groep te kiezen van een Wave Expansion Board dat 
u niet hebt geïnstalleerd.

Wave Number (1~255)

Rechts naast het nummer van de golfvorm verschijnt 
de naam ervan (zodat u gemakkelijk kunt controle-
ren of u inderdaad de juiste golfvorm gekozen hebt).

Opmerking:  Ook hier kunt u weer op [SOUND LIST] 
drukken om een lijst met golfvormen af te beelden.

Wave Gain (–6, 0, +6, +12)

Hiermee past u het volume van de golfvorm aan in 
stappen van 6 dB. (6 dB extra betekent een verdub-
beling van het volume).

Tone Switch (Off, On)

Hiermee schakelt u een Rhythm Tone in of uit.

Coarse Tune (C-1~G9)

Kies hier de toonhoogte van de golfvorm. Wanneer 
u melodieën wilt spelen of eenzelfde geluid in ver-
schillende stemmingen nodig hebt, dient u het aan 
verschillende toetsen toe te wijzen. Stem vervolgens 
de noten.

In theorie kunt u gelijk welke toonhoogte kiezen, 
maar in de praktijk heeft iedere golfvorm een boven-
grens. Vanaf een bepaalde noot verandert de toon-
hoogte dan ook niet meer. Dit is volledig normaal. 
Jammer genoeg wordt de toonhoogte niet als een 
positieve of negatieve waarde t.o.v. de standaard-
toonhoogte weergegeven. Het is dus een beetje gissen 
naar de oorspronkelijke toonhoogte van de golf-
vorm.

Fine Tune (-50~+50)

Hiermee kunt u de Rhythm Tone fijnstemmen (in 
stappen van 1 cent).

Random Pitch Depth (0~1200)

Deze parameter zorgt dat de toonhoogte voor elke 
gespeelde noot van de betreffende Tone verschilt. De 
beschikbare waarden slaan op de variaties in Cent. 
Hoe groter de waarde, hoe duidelijker de variaties. 
Met kleine variaties kunt u dus voor een “Human 
Feel” geluid (à la R8, R-70 enz.) zorgen.

Pitch Envelope-pagina
In dit display stelt u de parameters in van de Pitch 
envelope (hoe de toonhoogte evolueert over de tijd). 
De Pitch Envelope wordt grafisch afgebeeld.

Opmerking:  Als u de Envelope Mode-parameter (Control 
Param-pagina [RHYTHM]→[F5] (Key Ctl)) op “NO-SUS” 
hebt ingesteld, beeldt het display “NO-SUSTAIN” af.

Time1-4 (0~127)

Met deze parameters stelt u de tijdwaarden van de 
Pitch Envelope (envelope van de toonhoogte) in. 
Met de “Time” waarden bepaalt u de overgangssnel-
heid van de ene “Level” waarde naar de volgende. 
Een voorbeeld: met “Time2” bepaalt u de overgangs-
snelheid van Level1 naar Level2. Hoe groter de 
“Time” waarde, hoe trager de overgang.

Level1-4 (-63~+63)

“Level” staat eigenlijk voor “volume”, maar dat 
neemt niet weg dat de “Level” waarden van de Pitch 
Envelope op de toonhoogte slaan. Opmerkelijk is dat 
u hier ook een waarde voor de Release (de uitsterf-
tijd, Level4) kunt instellen, zodat de uiteindelijke 
toonhoogte niet noodzakelijk gelijk hoeft te zijn aan 
de voor Coarse ingestelde waarde.

Envelope Depth (-12~+12)

Hiermee bepaalt u de diepte en de maximale toon-
hoogteverandering van de Pitch envelope.

Velocity Sens (-100~+150)

Met deze parameter bepaalt u de aanslaggevoeligheid 
van de Rhythm Tone. 

Time 1 Time 2 Time 3 Time 4

Level 3

Level 4Level 2

Level 1
Noot uit

Toon-
hoogte Tijd

Noot aan
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Rhythm Sets, Instellingen voor individuele slagwerkinstrumenten
Velocity Time 

Zoals u weet, kan de snelheid (d.w.z. de T-waarden) 
van de envelope in functie staan van de aanslag. Deze 
parameter slaat op de Pitch Envelope. 

Klankkleur en filter
[RHYTHM]→[F3] (Key TVF)

Opmerking:  De Key TVF groep bestaat uit TVF Param en 
TVF Envelope display-pagina’s. Door op [F3] (Key TVF) te 
drukken wisselt u tussen deze twee.

TVF Param-pagina
Met behulp van de parameters in dit display maakt u 
de belangrijkste instellingen voor de klankkleur van 
de geselecteerde Rhythm Tone.

De frequentiekarakteristiek van het filter wordt gra-
fisch afgebeeld.

Filter Type (LPF, BPF, HPF, PKG)

Hiermee kiest u het type filter. Ieder type filtert fre-
quenties in een bepaald gebied. Hiermee kunt u de 
klank helderder, warmer, dunner of voller maken.

Cutoff Frequency, Resonance, Resonance Vel Sens

Zie ook blz. 91.

TVF Envelope-pagina
In dit display stelt u de parameters in van de TVF-
envelope (hoe de afsnijfrequentie evolueert over de 
tijd). De TVF Envelope wordt grafisch afgebeeld.

Opmerking:  Als u de Envelope Mode-parameter (Control 
Param pagina [RHYTHM]→[F5] (Key Ctl)) op “NO-SUS” 
hebt ingesteld beeldt het display “NO-SUSTAIN” af.

Time1-4 (0~127)

Met deze parameters stelt u de tijdwaarden van de 
TVF Envelope (envelope van het filter) in. Met de 
“Time” waarden bepaalt u de overgangssnelheid van 
de ene “Level” waarde naar de volgende. Een voor-
beeld: met “Time2” bepaalt u de overgangssnelheid 
van Level1 naar Level2. Hoe groter de “Time” waar-
de, hoe trager de overgang.

Level 1-4 (0~127)

“Level” staat eigenlijk voor “volume”, maar dat 
neemt niet weg dat de “Level” waarden van de TVF 
Envelope op de grensfrequentie (Cutoff) slaan. 

Envelope Depth (-12~+12)

Hiermee bepaalt u de diepte en de maximale toon-
hoogteverandering van de TVF envelope.

Velocity Sens (-100~+150)

Met deze parameter bepaalt u de mate waarin de 
TVF Envelope Level-waarden L1, L2, L3 en L4 aan-
slaggevoelig zijn. Positieve waarden zorgen voor gro-
tere variaties van de TVF Envelope bij een hardere 
aanslag. Negatieve waarden hebben bij een hardere 
aanslag juist kleinere variaties tot gevolg. Wanneer 
de waarde “0” is ingesteld, zal de TVF Envelope niet 
veranderen, ongeacht de aanslag. Zie ook “Velocity 
Sens (-100~+150)” op blz. 95 voor meer uitleg.

Velocity Time

Deze parameter laat toe de Time-waarde van de 
TVF-Envelope met behulp van de aanslag te wijzi-
gen. Positieve waarden betekenen dat de snelheid 
van de Time1 parameter toeneemt naarmate u har-
der aanslaat. Negatieve waarden betekenen dat de 
snelheid van de Time1-parameter afneemt naarmate 
u harder aanslaat. De waarde “0” betekent dat de 
Time1 waarde niet aanslaggevoelig is.

Volume van de Rhythm Tones
[RHYTHM]→[F4] (Key TVA)

Opmerking:  De Key TVA groep bestaat uit TVA Param 
en TVA Envelope display-pagina’s. Door op [F4] (Key TVA) 
te drukken wisselt u tussen deze twee.

TVA Para- pagina
Hier stelt u het volumeverloop en de stereopositie 
van iedere Rhythm Tone in.

Time 1 Time 2 Time 3 Time 4

Level 3Level 1 Level 2 Level 4
noot uit

afsnij-
requentie tijd

noot aan
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Tone Level (0~127) 

Met deze parameter bepaalt u het volume van de 
betreffende Rhythm Tone. Gebruik deze parameter 
om de balans tussen de Tones optimaal te regelen. U 
kunt het algemene volume van de Rhythm Set even-
eens instellen.

Tone Pan (L64~0~63R) 

Met deze parameter bepaalt u de stereopositie van de 
Rhythm Tone. “L64” betekent “helemaal links” en 
“63R” helemaal rechts. Let wel: deze instelling geldt 
enkel voor de gekozen Rhythm Tone (en dus niet 
voor de hele Rhythm Set).

Random Pan Depth (0~63)

Met deze parameter kunt u zorgen dat de stereoposi-
tie voor elke noot die u speelt op een willekeurige 
manier verandert. Hoe groter deze waarde, hoe rui-
mer de “sprongen” over het stereobeeld worden ver-
deeld.

Alternate Pan Depth (L63~0~R63)

Deze parameter heeft ongeveer dezelfde functie als 
Random. Hier gebeuren de sprongen echter op een 
voorspelbare manier, waarbij de hier ingestelde 
waarde (voor zover hij niet gelijk is aan 0) de uit-
gangspositie van de betreffende Tone is. Vervolgens 
springt de Tone bij elke noot heen en weer tussen het 
linker en rechter kanaal (of vice versa). De waarde 0 
betekent dat de Tone niet alterneert tussen de twee 
kanalen.

TVA Envelope-pagina
In dit display stelt u de parameters in van de TVA 
Envelope (hoe het volume evolueert over de tijd). De 
TVA Envelope wordt grafisch afgebeeld.

Opmerking:  Als u de Envelope Mode-parameter (Control 
Param pagina [RHYTHM]→[F5] (Key Ctl)) op “NO-SUS” 
hebt ingesteld beeldt het display “NO-SUSTAIN” af.

Time1-4 (0~127)

Met deze parameters stelt u de tijdwaarden van de 
TVA Envelope in. Met de “Time” waarden bepaalt u 
de overgangssnelheid van de ene “Level” waarde 

naar de volgende. Een voorbeeld: met “Time2” 
bepaalt u de overgangssnelheid van Level1 naar 
Level2. Hoe groter de “Time” waarde, hoe trager de 
overgang.

Level1-3 (0~127)

“Level” staat voor “volume”, m.a.w. hiermee kunt u 
het volume eveneens beïnvloeden. De meeste per-
cussieklanken (bv. marimba) zijn veel korter dan bv. 
strijkersklanken. Deze “lengte” moet in de klankin-
formatie (d.w.z. de Tone parameters) zitten, want 
anders zou u iedere klank anders moeten bespelen 
(bv. een marimba heel kort en strijkers langer). 
Bovendien is het niet zeker dat u door een aangepas-
te manier van spelen het gewenste geluid bereikt. 
Daarom zijn alle synthesizers met een TVA-Enve-
lope uitgerust. Percussieklanken hebben meestal een 
lage Level2 en Level3 waarde met een betrekkelijk 
snelle Time2 en Time3 zodat je een “tik” hoort. De 
lengte van dergelijke geluiden bepaalt u uiteraard 
met Time2 en Time3.

Velocity Sens (-100~+150)

Het volume van de Tone kunt u ook aanslaggevoelig 
maken (door namelijk een andere waarde dan “0” te 
selecteren). Positieve waarden betekenen dat het 
volume toeneemt naarmate u harder aanslaat en 
negatieve waarden dat het volume afneemt naarmate 
u harder aanslaat.

Velocity Time

Deze parameter laat toe om de Time-waarden van de 
TVA Envelope met behulp van de aanslag te wijzi-
gen. Positieve waarden betekenen dat de snelheid 
van de Time parameters toeneemt naarmate u har-
der aanslaat. Negatieve waarden betekenen dat de 
snelheid van de Time-parameters afneemt naarmate 
u harder aanslaat. De waarde “0” betekent dat de 
Time-waarden niet aanslaggevoelig zijn.

Controle over de Rhythm Tones
[RHYTHM]→[F5] (Key Ctl)

Control Param-pagina
Hier kunt u functies toewijzen aan de stuurbronnen 
van de JV-2080 en ook nog een aantal parameters per 
toets instellen.

Bend Range (0~12)

Time 1 Time 2 Time 3 Time 4

Level 3Level 1 Level 2

noot uit

Volume
Tijd

noot aan
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Hiermee kiest u het buigingsbereik van de slagwerk-
klanken. Zoals u ziet, kunt u hier maar één waarde 
instellen die dan zowel voor opwaartse als neer-
waartse buigingen geldt. Het maximale buigingsbe-
reik is 1 octaaf.

Mute-Group (Off, 1~31)

Zoals de meeste Roland instrumenten met drum-
klanken, biedt de JV-2080 verschillende “Mute 
Groups” waarmee u kunt zorgen dat telkens maar 
één instrument van de betreffende groep klinkt. Dit 
is met name handig voor de HiHat klanken omdat 
een HiHat nooit tegelijkertijd open en gesloten kan 
zijn.

Wanneer u hier een nummer aan bv. de open HiHat 
toewijst en dit nummer ook aan een andere Tone 
toekent (bv. de gesloten HiHat), kan telkens maar 
één van beide klinken. Er zijn 31 groepen.

Envelope Mode (No-Sus, Sustain)

Met deze parameter kiest u de Sustain mode van de 
slagwerkklanken. Voor sommige geluiden (bv. cas-
tagnet, Snare enz.) kiest u het best “No-Sus” om 
zeker te zijn dat het geluid niet blijft doorklinken 
wanneer u het Sustain-pedaal gebruikt. De lengte 
wordt dan bepaald door de som van Time1+ 
Time2+Time3+Time4.

Andere geluiden (bv. cymbalen, pauken enz.) komen 
beter tot hun recht wanneer u Sustain kiest. In deze 
stand kunt u de lengte van het geluid door uw 
manier van spelen bepalen: de Sustain-waarde 
(Level3) wordt namelijk zo lang gehandhaafd tot u 
de toets loslaat. M.a.w. u kunt het instrument dem-
pen door de toets op het gewenste moment los te 
laten.

Opmerking:  Bij One-Shot golfvormen maakt het niet uit 
welke Envelope Mode u kiest, er is toch geen bronmateriaal 
aanwezig om deze klanken te laten doorklinken.

Volume (On, Off)

Met deze parameter bepaalt u of de Rhythm Tone al 
dan geen MIDI-volumecommando’s mag ontvan-
gen.

Pan (Off, Cont, Key-On)

Met deze parameter bepaalt u de manier waarop de 
Patch Pan-data (panorama, CC10) ontvangt. Er zijn 
drie mogelijkheden:

Hold-1 (On, Off)

Met deze parameter bepaalt u of een Part al dan geen 
MIDI Hold-commando’s mag ontvangen.

Opmerking:  Als u voor de Envelope Mode NO-SUS hebt 
gekozen is de waarde die u voor de Hold-1 parameter instelt 
niet relevant.

Effectinstellingen voor Rhythm 
Sets

[RHYTHM]→[F6] (Effects)→[F1]~[F5]

Ga hiervoor te rade op blz. 37 ff. en op blz. 109.

8.4 Instellingen van 
instrumenten kopiëren

U kunt instrumentinstellingen van een Rhythm Set 
kopiëren naar een instrument van de geselecteerde 
Rhythm Set en op die manier heel wat tijd uitsparen.

1) Kies de gewenste Rhythm Set.

2) Druk op [UTILITY] (de indicator licht op).

3) Druk op [F2] (Copy).

4) Druk op [F1] (Key) om naar de Rhythm Key Copy-
pagina te gaan.

Wilt u Tone-instellingen vanuit de geselecteerde 
Rhythm Set kopiëren, kies dan voor Source “TEMP”.

Bij de Destination staat reeds “Temporary”, aange-
zien de geselecteerde Rhythm Set als kopieerbestem-
ming dient.

5) Plaats de cursor op de parameter die u wilt instel-
len.

6) Kies met de [VALUE]-regelaar of met [INC]/[DEC] 
de waarde die u wilt instellen.

Als de cursor zich op het groepnummer bevindt kunt 
u met de groepknoppen de gewenste groep kiezen.

OFF
De betreffende Rhythm Tone houdt geen 
rekening met de panoramacommando’s.

CONTI-
NUOUS

De stereopositie van de Rhythm Tone 
kan continu veranderd worden.

KEY-ON

De stereopositie verandert, maar treedt 
pas in werking wanneer u weer een noot 
spelt. M.a.w. in deze stand heeft het geen 
zin om een noot lang aan te houden en 
dan van rechts naar links te laten “swee-
pen”.
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Als de cursor zich op het instrument bevindt kunt u 
met [E]~[H] het instrument kiezen dat u wilt kopië-
ren (zie blz. 99).

7) Druk op [F6] (Execute) om de kopie te maken.

8) Druk herhaaldelijk op [EXIT] om terug te keren 
naar de RHYTHM Play-pagina.
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9. Tune

9.1 Algemene instellingen

Master Tune en Master Key Shift
Met de parameters in deze groep kunt u de JV-2080 
in zijn geheel stemmen, of een afwijkende stemming 
(temperatuur) voor het klavier programmeren.

Master Tune (427.4~452.6)

Met deze parameter kunt u de JV-2080 in z’n geheel 
stemmen. In veruit de meeste gevallen kiest u het 
best de standaardwaarde, 440.0Hz (voor de A4).

Master Key Shift

Hiermee verandert u de standaardtoonhoogte van de 
interne klankbron in stappen van een halve toon. Dit 
is in wezen een transpositie, maar wel voor de inter-
ne klankbron i.p.v. afzonderlijke Tones of Parts.

1) Druk op [SYSTEM] (de indicator licht op).

2) Druk op [F2] (Tune) om naar de Tune-pagina te 
gaan.

3) Plaats de cursor op de gewenste parameter.

4) Stel met de [VALUE]-regelaar of met [INC]/[DEC] 
de gewenste waarde in.

Opmerking:  Als u een foutje maakt, kunt u steeds op 
[UNDO] drukken om de gemaakte wijziging op te heffen en 
opnieuw de originele waarde van de parameter te kiezen.

5) Druk op [EXIT] om terug te keren naar de Play-
pagina.

Scale Tune
Scale Tune is een functie die toelaat om de toon-
hoogte van alle noten van een octaaf te veranderen 
(hoger of lager te stemmen). Een voor de A ingestel-
de stemming geldt voor alle A’s van de JV-2080 – en 
dat geldt uiteraard ook voor de andere noten die u op 
de volgende display-pagina kunt stemmen.

U kunt zowel voor de Patch-mode als voor de Per-
formance mode/GM-mode een stemming program-
meren. De toonhoogte van iedere noot stelt u in op 

de Tune-pagina, dat we nu even van dichterbij gaan 
bekijken.

Opmerking:  De stemming die u instelt geldt ook voor de 
ontvangen MIDI-commando’s.

Als u een stemming voor de Patch-mode wilt pro-
grammeren, druk dan in de Patch-mode op de [SYS-
TEM]-knop. Druk vervolgens op de [F2] (Tune) 
functieknop om de Tune-pagina te openen. Wilt u 
een stemming voor de Performance-mode/GM-
mode programmeren, druk dan vanuit de Perfor-
mance-mode op de [SYSTEM]-knop. Als u dan op 
de [F2] (Tune) functieknop drukt, komt u op de 
Tune-pagina terecht. Hier kunt u nu met de PART 
SELECT [1/9]-[8/16] knoppen de gewenste Part kie-
zen. Om de Parts 9~16 te kiezen moet u zorgen dat 
de indicator van de [1-8/9-16] knop oplicht. De 
stemmingen die u voor de noten van één octaaf (C~
B) programmeert, gelden meteen ook voor de overi-
ge octaven.

Opmerking:  1 cent is 1/100ste van een halve toon.

Switch (Scale Tune schakelaar; Off, On)

Met deze schakelaar bepaalt u of u van de alternatie-
ve stemming al (On) dan niet (Off) gebruik wilt 
maken.

Scale Tune

Hieronder geven we een aantal courante stemmin-
gen, probeer ze eens uit!

1) Gelijkzwevende temperatuur

Dit is de stemming die reeds ettelijke decennia wordt 
gebruikt. De toonafstanden (intervallen) zijn voor 
alle halve tonen gelijk. Eigenlijk druist dat in tegen 
het natuurlijke verloop, maar onze oren hebben 
daarmee leren leven. In andere werelddelen gebruikt 
men echter andere stemmingen, die u op de JV-2080 
min of meer kunt simuleren – precies door de afzon-
derlijke noten anders te stemmen.
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(2) Reine stemming
Vroeger gebruikte men ook in Europa andere stem-
mingen. Bij wijze van voorbeeld geven we verderop 
de instellingen die u moet hanteren om een reine 
stemming te verkrijgen. Let er wel op dat deze stem-
ming alleen klopt voor stukken in C (of Do). 

(3) Arabische stemming
Verder vindt u ook een voorbeeld voor een Arabi-
sche stemming (waarvan er ook verschillende zijn). 
In die muziek zijn de E en de B een kwarttoon lager 
gestemd dan bij ons, terwijl de C#, F# en G# net een 
kwarttoon hoger gestemd zijn. De intervallen van G 
naar B, C naar E, F naar G#, A# naar C# en D# naar 
F# zijn reine (neutrale) tertsen. De JV-2080 laat toe 
om de Arabische stemming in drie toonaarden te 
gebruiken: G, C en F. En dan nu de harde cijfers:

9.2 Instellingen voor 
individuele Parts in een 
Performance

Coarse Tune (-48~+48)

Met deze parameter kunt u de aan de Part toegewe-
zen Patch transponeren. Het transpositiebereik 
bedraagt ±4 octaven, zodat u echt wel flexibel kunt 
werken.

Fine Tune (-50~+50)

Deze parameter dient dan weer voor het fijnstem-
men van een Part binnen een bereik van 100 cent 
(wat dus exact een halve toon is). Gebruik deze para-

meter voor Chorus-achtige effecten of om echt valse 
Parts toch juist te stemmen.

1) Kies de Performance waaraan u wilt werken en ga 
naar de PERFORM Play-pagina.

2) Druk op [F3] (Part) om naar de Part Param-pagina 
te gaan.

3) Kies met de PART SELECT [1/9]~[8/16] knoppen 
de gewenste Part.

Om een Part van 9~16 te kiezen moet u op de [1-8/
9-16] knop drukken (de indicator licht op).

De indicator van de gekozen Part begint te knippe-
ren en zijn nummer verschijnt rechtsboven in het 
display (links als het om de General-pagina van de 
effecten gaat).

4) Plaats de cursor op de parameter die u wilt instel-
len.

5) Kies met de [VALUE]-regelaar of met [INC]/[DEC] 
de gewenste waarde.

Opmerking:  Als u een foutje maakt, kunt u steeds op 
[UNDO] drukken om de gemaakte wijziging op te heffen en 
opnieuw de originele waarde van de parameter te kiezen.

6) Druk op [EXIT] om terug te keren naar de PER-
FORM Play-pagina.

Opmerking:  Links van de groep verschijnt een “*” om aan 
te geven dat de instellingen werden gewijzigd. Vergeet niet de 
data op te slaan (zie blz. 66) als u de wijzigingen wilt behou-
den.

Noot
Gelijkzwevend
e temperatuur

Reine 
stemmin
g (C)

Arabische 
stemming

C 0 0 -6

C# 0 -8 +45

D 0 +4 -2

D# 0 +16 -12

E 0 -14 -51

F 0 -2 -8

F# 0 -10 +43

G 0 +2 -4

G# 0 +14 +47

A 0 -16 0

A# 0 +14 -10

B 0 -12 -49
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10.Opnieuw de 
fabrieksinstellingen laden

10.1 Geselecteerde klank 
initialiseren

De Initialize-functie dient voor het initialiseren van 
de data in de buffer (Patch, Performance, Rhythm 
Set).

Mode

U kunt de buffer op twee manieren initialiseren:

Opmerking:  Wilt u het GM System initialiseren, ga dan 
naar blz. 126.

Performance of Patch Initialize
Hiermee initialiseert u de Performance- of Patch-
data in het tijdelijke geheugen. Dat betekent dat weer 
de fabrieksinstellingen worden opgeroepen.

1) Kies een Performance of Patch.

Als u de “DEFAULT” optie gebruikt, maakt het niet 
uit welke Performance of Patch u kiest.

Werkt u echter met de “PRESET” optie, dan moet u 
de USER Performance of Patch kiezen waarvoor u de 
fabrieksinstellingen opnieuw wilt laden.

2) Druk op [UTILITY] (de indicator licht op).

3) Druk op [F3] (Init) om naar de onderstaande pagi-
na te gaan.

4) Kies met de [VALUE]-regelaar of met [INC]/[DEC] 
de optie “DEFAULT” of “PRESET”.

5) Druk op [F6] (Execute) om de initialisatie uit te 
voeren.

U keert terug naar de Play-pagina. Hebt u 
geïnitialiseerd volgens de “DEFAULT” optie, dan is 
de naam nu “INIT PERFORM” of “INIT PATCH”.

Opmerking:  Links van de groep verschijnt een “*” om aan 
te geven dat de instellingen werden gewijzigd. Vergeet niet de 
data op te slaan (zie blz. 66) als u de wijzigingen wilt behou-
den.

Opmerking:  Als u data kiest uit één van de groepen PR-
A~C, E, PR-D (GM) en initialiseert volgens de “PRESET” 
optie, dan worden de originele data van het overeenkomstige 
nummer in de USER groep geladen.

Rhythm Set Initialize
1) Kies een Rhythm Set.

Als u de “DEFAULT” optie gebruikt, maakt het niet 
uit welke Rhythm Set u kiest.

Werkt u echter met de “PRESET” optie, dan moet u 
de USER Rhythm Set kiezen waarvoor u de fabrieks-
instellingen opnieuw wilt laden.

2) Druk op [UTILITY] (de indicator licht op).

3) Druk op [F3] (Init) om naar de onderstaande pagi-
na te gaan.

Een Rhythm Set kunt u op twee manieren initiali-
seren: door op [F1] (Key) te drukken initialiseert u 
de data van de geselecteerde Rhythm Tone (dus één 
van de zovelen van de gekozen Rhythm Set). Door 
op [F2] (All) te drukken initialiseert u de hele Rhy-
thm Set.

4) Kies met de [VALUE]-regelaar of met [INC]/[DEC] 
één van de opties “DEFAULT” of “PRESET”.

DEFAULT

De parameters worden op een soort “uit-
gangswaarde” gezet. In het geval van een 
Patch gaat het bv. om een soort basis-
piano Patch.

PRESET

Kiest u deze initialisatiemethode, dan 
wijst u weer de instellingen aan de buffer 
toe die overeenkomen met de instellingen 
die het betreffende geheugen bij levering 
van de JV-2080 bevatte. Als u de buffer, 
na het oproepen van een Patch 129~256 
van een Expansion Board in deze stand 
initialiseert, worden de instellingen van 
Patch 128 gekozen.
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Als u voor Key opteert, moet u nu de gewenste noot 
kiezen. Dat kunt u doen door de cursor op het noot-
nummer te plaatsen en met de [VALUE]-regelaar of 
de[INC]/[DEC] knoppen te werken. U kunt ook op 
[E]~[H] drukken. Zie hiervoor blz. 99.

5) Druk op [F6] (Execute) om de initialisatie uit te 
voeren.

U keert terug naar de Play-pagina. Hebt u 
geïnitialiseerd volgens de “DEFAULT” optie, dan is 
de naam nu “INIT SET”.

Opmerking:  Links van de groep verschijnt een “*” om aan 
te geven dat de instellingen werden gewijzigd. Vergeet niet de 
data op te slaan (zie blz. 66) als u de wijzigingen wilt behou-
den.

Opmerking:  Als u data kiest uit één van de groepen PR-
A~C, E, PR-D (GM) en initialiseert volgens de “PRESET” 
optie, dan worden de originele data van het overeenkomstige 
nummer in de USER groep geladen.

10.2 Alle parameters 
initialiseren

Opmerking:  Tijdens deze initialisatieprocedure wordt de 
volledige geheugeninhoud van de JV-2080 gewist. Zijn er nog 
data aan boord die u wilt bewaren, doe dat dan voor u initia-
liseert. U kunt hiervoor een DATA kaart (zie blz. 67) of een 
externe MIDI-sequencer (zie blz. 130) gebruiken.

1) Druk op [UTILITY] (de indicator licht op).

2) Druk tweemaal op [F6] (Menu) om naar Menu 3 te 
gaan.

3) Druk op [F1] (Factory) om naar de Factory Preset-
pagina te gaan.

4) Druk op [F6] (Execute) om de initialisatie uit te 
voeren.

Als u op [EXIT] drukt, verlaat u de pagina zonder dat 
er wordt geïnitialiseerd.

Initialiseert u wél, dan komt u na afloop in de 
PATCH Play-pagina te terecht.

Opmerking:  Het is mogelijk dat u “Write Protect ON” te 
zien krijgt. Dat betekent dat het geheugen beschermd is tegen 
overschrijven. Deze bescherming moet u uitschakelen voordat 
u iets in dit geheugen kunt schrijven. Dat doet u door op 
[DEC] te drukken, zodat er “Write Protect OFF” verschijnt. 
Vervolgens drukt u op [F6] (OK) om deze pagina te verlaten 
en dan nogmaals op [F6] (Execute) om de data te initialis-
eren (zie blz. 71).
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11. Parameters aansturen met 
MIDI-speelhulpen

Een aantal EFX- of Tone-parameters kunt u aansturen met speelhulpen (modulatiehendel, voetschakelaar, zwelpe-
daal, enz.) op een extern MIDI-instrument. Dat kan uiteraard tijdens het spelen, wat een duidelijke bonus betekent 
voor de expressieve mogelijkheden van de JV-2080.

11.1 EFX-parameters 
aansturen

De parameters die voor de EFX kunt aansturen wor-
den in het overzicht op blz. 45 ff. aangeduid met een 
“#” (deze parameters liggen vast voor ieder EFX 
Type). In sommige gevallen kunt u twee parameters 
tegelijk aansturen (deze koppels worden respectieve-
lijk als #1 en #2 aangeduid, blz. 56). De instellingen 
omtrent het sturen van parameters kunt u apart 
maken voor iedere Patch, Performance, Rhythm Set 
en voor het GM System.

1) Kies het EFX Type. Dit doet u op de General-pagina 
van de effecten (blz. 37, 40).

2) Ga vanuit de Play-pagina waar u zich bevindt naar 
de EFX Control-pagina:

Zoals u intussen weet, kunt u in een Performance 3 
EFX-effecten tegelijk gebruiken. Door herhaaldelijk 
op [F3] (Ctl) te drukken, gaat u achtereenvolgens 
naar de EFX-A, EFX-B en EFX-C Control-pagina’s.

Opmerking:  Als u voor Performance EFX-A~C Source een 
waarde van Part 1~9 of 11~16 kiest, verschijnt er een “*” 
rechtsboven in het display zodra u de cursor op een EFX-
parameter plaatst. Daarmee wordt aangegeven dat u nu een 
Patch EFX Control-parameter instelt.

3) Plaats de cursor op de parameter die u wilt instel-
len.

4) Kies met de [VALUE]-regelaar of met [INC]/[DEC] 
de gewenste waarde.

Opmerking:  Als u een foutje maakt,kunt u op [UNDO] 
drukken om de gemaakte wijziging op te heffen en opnieuw de 
originele waarde van de parameter te kiezen.

5) Druk op [EXIT] om terug te keren naar de Play-
pagina.

Opmerking:  Links van de groep verschijnt een “*” om aan 
te geven dat de instellingen werden gewijzigd. Vergeet niet de 
data op te slaan (zie blz. 66) als u de wijzigingen wilt behou-
den.

<Control Source:Depth>

Voor elk van de twee aanstuurbare EFX parameters 
(EFX Ctrl 1 en 2) bepaalt u welke speelhulp gebruikt 
wordt (Control Source) en het waardenbereik ervan 
(Depth).

Om welke parameters het gaat is uiteraard afhanke-
lijk van het geselecteerde EFX Type. Laat het geselec-
teerde Type slechts sturing van één parameter toe, 
dan ziet u op de plaats van EFX Ctrl 2 “(----------)”.

Depth

Kies een positieve (+) waarde als u de parameter in 
de “plus” richting (hogere waarde, meer naar rechts, 
sneller enz.) wilt aansturen of een negatieve (–) 
waarde als richting “min” wilt (lagere waarde, meer 
naar links, trager enz.). Hoe groter de waarde (+ of
–), hoe intenser de parameter wordt gemoduleerd. 
De basiswaarde van de parameters kiest u op de EFX 
Param-pagina (blz. 45).

Performance of GM 
System

[F5] (Effects)→[F3] (FX Ctl)

Patch of Rhythm Set
[F6] (Effects)→[F3] (EFX 
Ctl)
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Source

(*) SYS-CTRL 1 en 2 zijn sturingen die voor de 
JV-2080 in zijn geheel gelden. Deze opties zijn een 
interessante keuze als u geen behoefte hebt aan ver-
schillende MIDI-commando’s voor individuele 
Patches, Performances, Rhythm Sets of GM System, 
of als u commando’s wilt kiezen die geen deel uitma-
ken van de beschikbare opties. De MIDI-comman-
do’s, die voor SYS-CTRL 1 en 2 werden gekozen, 
worden onderaan in het scherm afgebeeld. Volg de 
onderstaande stappen om SYS-CTRL 1 en 2 in te 
stellen:

1) Druk op [SYSTEM] (de indicator licht op).

2) Druk op [F4] (Control) om naar de Control Assign-
pagina te gaan.

Komt u op de Control Source-pagina terecht, druk 
dan nogmaals op [F4] (Control).

3) Plaats de cursor op de “System Control 1” of “Sys-
tem Control 2” parameter.

4) Kies met de [VALUE]-regelaar of met [INC]/[DEC] 
het gewenste MIDI-commando:

Opmerking:  Als u liever uit een lijst kiest, kunt u op de 
[VALUE]-regelaar drukken (SOUND LIST). Met de [F5] 
(Prev) en [F6] (Next) knoppen stapt u in groepen van 10 door 
de lijst.

(5) Druk verschillende keren op [EXIT] om terug te 
keren naar de Play-pagina.

Opmerking:  Als u één van de volgende MIDI-comman-
do’s hebt gekozen, moet u de overeenkomstige ontvangstscha-
kelaar op OFF zetten. Staat deze namelijk op ON, dan vervult 
het commando, naast de controlefunctie die u hier specifieert, 
ook zijn normale functie, wat tot verwarring kan leiden.
Voor een Performance: VOLUME, HOLD-1 (blz. 75)
Voor een Patch: VOLUME, PAN, PITCH BEND, HOLD-1 
(blz. 97)
Voor een Rhythm Set: VOLUME, PAN, HOLD-1 (blz. 102)

Opmerking bij het instellen van EFX Control 
Source
Vanuit de fabriek is voor de meeste Patches “SYS-
CTRL1” of “SYS-CTRL2” gekozen als stuurbron 
voor Tone-parameters. Kiest u deze opties ook om 
de EFX-parameters aan te sturen, dan worden voor 
de betreffende Patches de Tone- en EFX-parameters 
tegelijk aangestuurd. Houd hier rekening mee.

Snelheid van het Rotary-effect sturen met een voet-
schakelaar

Eerder in deze handleiding hebben we laten zien hoe 
u de snelheid van het Rotary-effect kunt instellen 
met een modulatiehendel. Hieronder laten we zien 
hoe u dat kunt doen met een voetschakelaar. Dit 
biedt het voordeel dat u beide handen vrij houdt om 
te spelen. We nemen als voorbeeld de Patch PR-A:54 
Rocker Spin.

1) Sluit een voetschakelaar (FS-5L enz., optie) aan op 
de stuurbron (MIDI-klavier, enz.).

2) Zorg dat bij het indrukken van de voetschakelaar 
voetschakelaarcommando’s (CC04) worden 
gezonden (raadpleeg hieromtrent de handleiding 
van uw MIDI-klavier).

3) Kies op de Play-pagina (PATCH) PR-A:054 Rocker 
Spin.

Deze Patch maakt gebruik van het Rotary-effect 
(EFX).

4) Ga naar de EFX Control-pagina ([F6] 
(Effects)→[F3] (EFX Ctl) en stel de Control Source 
voor EFX Ctrl 1 in op “FOOT “en Depth op “+63”.

5) Om het Rotary-effect sneller te laten gaan, drukt u 
op de voetschakelaar. Zodra u de schakelaar los-
laat, gaat het effect geleidelijk terug naar de lagere 
snelheid.

Uiteraard kunt u dit ook toepassen op andere Patch-
es die van het 8:Rotary effect gebruik maken.

OFF Niet gebruikt

SYS-CTRL1 Systeemcontroller 1, zie (*)

SYS-CTRL2 Systeemcontroller 2, zie (*)

MODULA-
TION

Modulatie (CC1)

BREATH Breath (CC2)

FOOT Foot (CC4)

VOLUME Volume (CC7)

PAN Pan (CC10)

EXPRESSION Expressie (CC11)

PITCH BEND Pitch Bend

AFTERTOUCH Aftertouch

CC01~95
Controlenummers 1~95 (uitgezon-
derd 6, 32~63)

PITCH BEND Pitch Bend

AFTER-
TOUCH

Aftertouch
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Efx Ctrl Peak&Hold (Off, Hold, Peak)

Deze parameter slaat op het al dan niet aanhouden 
van het controlecommando waarmee u de geselec-
teerde EFX-parameter aanstuurt.

Kiest u Hold of Peak, dan moet u ook bepalen welke 
Hold-pedaalinformatie hiervoor wordt gebruikt. 
Dat doet u met Hold Control Source- en Peak Con-
trol Source-parameters. De opties die u voor deze 
parameters kiest worden onderaan in het display 
afgebeeld. Instellen gebeurt als volgt:

1) Druk op [SYSTEM] (de indicator licht op).

2) Druk op [F4] (Control) om naar de Control 
Source-pagina te gaan.

Komt u op de Control Assign pagina terecht, druk 
dan nogmaals op [F4] (Control).

3) Plaats de cursor op de “Hold” of “Peak” parameter 
(kies de optie die u hierboven voor Peak&Hold 
hebt gekozen).

4) Kies met de [VALUE]-regelaar of met [INC]/[DEC] 
het gewenste MIDI-commando:

5) Druk verschillende keren op [EXIT] om terug te 
keren naar de PATCH Play-pagina.

Opmerking:  Houd er rekening mee dat het commando dat 
u hier kiest vanaf nu niet meer zijn “normale” functie vervult.

11.2 Tone-parameters 
aansturen

MIDI-commando en parameter 
kiezen

Om te beginnen moet u kiezen welke parameter u 
wilt aansturen, met welk MIDI-commando en in 
welke mate.

1) Kies de Patch die u wilt gebruiken en ga naar de 
PATCH Play-pagina.

2) Druk op [F5] (LFO&Ctl).

3) Druk op [F3] (Control) om naar de Control Param-
pagina te gaan.

4) Kies met TONE SELECT [1]~[4] de Tone waarvoor 
u instellingen wilt maken.

De indicator knippert en het Tone-nummer ver-
schijnt rechtsboven in het display.

5) Plaats de cursor op de parameter die u wilt instel-
len.

6) Kies met de [VALUE]-regelaar of met [INC]/[DEC] 
de gewenste waarde.

Opmerking:  Als u een foutje maakt, kunt u steeds op 
[UNDO] drukken om de gemaakte wijziging op te heffen en 
opnieuw de originele waarde van de parameter te kiezen.

7) Druk op [EXIT] om terug te keren naar de PATCH 
Play-pagina.

Opmerking:  Links van de Patch-groep verschijnt een “*” 
om aan te geven dat de instellingen werden gewijzigd. Vergeet 
niet de data weg te schrijven (zie blz. 66) als u de wijzigingen 
wilt behouden.

Opmerking:  Na stap 3 kunt u op [F6] (Palette) drukken 
om de instellingen voor alle vier Tones op één pagina te zien 
(blz. 85).

<Common Source>

U kunt maximaal 3 Tone parameters tegelijk met 
MIDI-commando’s (Ctrl 1~3) aansturen. Voor Ctrl 
1 ligt het MIDI-commando vast: MODULATION.

Aangezien de waarde van deze parameter voor alle 
vier de Tones geldt, mag u stap 4 van daarnet hier 
weglaten.

OFF
De Hold-commando’s gelden niet voor deze 
speelhulp.

HOLD
De parameterwaarde wordt aangehouden als 
de JV-2080 een Hold-commando ontvangt.

Peak

In principe wordt de parameterwaarde aange-
houden. Zendt u echter tijdens deze “aan-
houdfase” een grotere waarde dan de aange-
houden waarde, dan wordt die ingesteld en 
aangehouden tot er weer een grotere waarde 
wordt ontvangen. Dit alles geldt alleen zolang 
de JV-2080 een Hold-commando met waarde 
127 ontvangt.

OFF Niet gebruikt

HOLD-1 Hold 1 (CC64)

SOSTENUTO Sostenuto (CC66)

SOFT Soft-pedaal (CC67)

HOLD-2 Hold 1 (CC69)

OFF Niet gebruikt

SYS-CTRL1 Systeemcontroller 1, zie (*)

SYS-CTRL2 Systeemcontroller 2, zie (*)
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Opmerking:  LFO1, 2, VELOCITY, KEYFOLLOW en 
PLAYMATE zijn in feite geen MIDI-commando’s maar dat 
neemt niet weg dat u er Tone-parameters mee kunt aanstu-
ren.

Opmerking:  Deze parameters zijn gekoppeld aan de Con-
trol Source-parameters op de Common Control-pagina 
([PATCH]→[F1] (Common)→[F2] (Control) blz. 114).

(*) SYS-CTRL 1 en 2 zijn sturingen die voor de 
JV-2080 in zijn geheel gelden. Deze opties zijn een 
interessante keuze als u geen behoefte hebt aan ver-
schillende MIDI-commando’s voor individuele 
Patches of als u commando’s wilt kiezen die geen 
deel uitmaken van de beschikbare opties. De MIDI-
commando’s, die voor SYS-CTRL 1 en 2 werden 
gekozen, worden onderaan in het scherm afgebeeld. 
Volg de onderstaande stappen om SYS-CTRL 1 en 2 
in te stellen:

1) Druk op [SYSTEM] (de indicator licht op).

2) Druk op [F4] (Control) om naar de Control Assign-
pagina te gaan.

Komt u op de Control Source-pagina terecht, druk 
dan nogmaals op [F4] (Control).

3) Plaats de cursor op de “System Control 1” of “Sys-
tem Control 2” parameter.

4) Kies met de [VALUE]-regelaar of met [INC]/[DEC] 
het gewenste MIDI-commando:

Opmerking:  Als u liever uit een lijst kiest, kunt u op de 
[VALUE]-regelaar drukken (SOUND LIST). Met de [F5] 
(Prev) en [F6] (Next) knoppen stapt u in groepen van 10 door 
de lijst.

5) Druk verschillende keren op [EXIT] om terug te 
keren naar de Play-pagina.

Opmerking:  Als u VOLUME, PAN, PITCH BEND of 
HOLD-1 hebt gekozen moet u de overeenkomstige ontvangst-
schakelaar op OFF instellen (blz. 97). Staat deze namelijk op 
ON, dan vervult het commando ook zijn normale functie, 
naast de controlefunctie die u hier specifieert en dat kan tot 
verwarring leiden.

<Control Dest:Depth>

Voor elk van de drie aanstuurbare Tone parameters 
(Ctrl 1, 2 en 3) bepaalt u welke parameter u wilt stu-
ren (Dest) en in welke mate er wordt gestuurd 
(Depth).

Dest

MODULA-
TION

Modulatie (CC1)

BREATH Breath (CC2)

FOOT Foot (CC4)

VOLUME Volume (CC7)

PAN Pan (CC10)

EXPRESSION Expressie (CC11)

PITCH BEND Pitch Bend

AFTERTOUCH Aftertouch

LFO1 LFO1

LFO2 LFO2

VELOCITY Aanslaggevoeligheid

KEYFOLLOW Klavierpositie (C4=0)

PLAYMATE
Interval tussen noot-aan com-
mando’s.

CC01~95
Controlenummers 1~95 (uitgezon-
derd 6, 32~63)

PITCH BEND Pitch Bend

AFTER-
TOUCH

Aftertouch

OFF Niet gebruikt

PCH Pitch (toonhoogte)

TVF parameters
[PATCH]→[F3] (TVF)→[F1] (TVF Prm) (blz. 91)

CUT Afsnijfrequentie

RES Resonantie

TVA parameters
[PATCH]→[F4] (TVA)→[F1] (TVA Prm) (blz. 93)

LEV Tone Level

PAN Tone Pan

Effectparameters
[PATCH]→[F6] (Effects)→[F1] (General) (blz. 38)

MIX MIX/EFX Send Level

CHO Chorus Send Level

REV Reverb Send Level

LFO parameters
[PATCH]→[F5] (LFO&Ctl)→[F1] (LFO1) of [F2] 
(LFO2) (blz. 95)

PL1 LFO1 Pitch Depth

PL2 LFO2 Pitch Depth

FL1 LFO1 Filter Depth
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Opmerking:  Als u de Structure Type 1&2 en 3&4 parame-
ters (Structure pagina [PATCH]→[F1] (Common)→[F3] 
(Struct)) op één van de Types 2~10 hebt ingesteld, worden de 
uitgangssignalen van Tone 1 en 2 samengevoegd in Tone 2, 
terwijl die van Tone 3 en 4 worden samengevoegd in Tone 4. 
Tone 1 en 3 nemen de waarden van de PAN, MIX, CHO, 
REV, pL1 en pL2 parameters in dat geval over van respectie-
velijk Tone 2 en 4.

Depth

Kies een positieve (+) waarde als u de parameter in 
de “plus” richting (hogere waarde, meer naar rechts, 
sneller, enz.) wilt wijzigen of een negatieve (–) waar-
de als richting “min” wilt (lagere waarde, meer naar 
links, trager, enz.). Hoe groter de waarde (+ of –), 
hoe intenser de parameter wordt gemoduleerd. De 
basiswaarde van de parameters kiest u op de pagina’s 
die in de bovenstaande tabel worden aangegeven.

Controlecommando’s aanhouden
De controlecommando’s waarmee u Tone-parame-
ters wijzigt kunt u met Hold 1- enz. commando’s 
“aanhouden”, zodat de gewijzigde waarde behouden 
blijft zolang u het Hold- enz. pedaal ingedrukt 
houdt.

1) Kies de Patch die u wilt gebruiken en ga naar de 
PATCH Play-pagina.

2) Druk op [F1] (Common).

3) Druk op [F2] (Control) om naar de Common Con-
trol-pagina te gaan.

4) Plaats de cursor op de parameter die u wilt instel-
len.

5) Kies met de [VALUE]-regelaar of met [INC]/[DEC] 
de gewenste waarde.

Opmerking:  Als u een foutje maakt, kunt u steeds op 
[UNDO] drukken om de gemaakte wijziging op te heffen en 
opnieuw de originele waarde van de parameter te kiezen.

6) Druk op [EXIT] om terug te keren naar de PATCH 
Play-pagina.

Opmerking:  Links van de Patch-groep verschijnt een “*” 
om aan te geven dat de instellingen werden gewijzigd. Vergeet 
niet de data op te slaan (zie blz. 66) als u de wijzigingen wilt 
behouden.

Control Source:Peak&Hold (Off, Hold, Peak)

Deze parameter slaat op het al dan niet aanhouden 
van het controlecommando waarmee u de geselec-
teerde Tone parameter aanstuurt.

Kiest u Hold of Peak, dan moet u ook bepalen welke 
Hold-pedaalinformatie hiervoor wordt gebruikt. 
Dat doet u met Hold Control Source en Peak Con-
trol Source. De opties die u voor deze parameters 
kiest worden onderaan in het display afgebeeld. 
Instellen gebeurt als volgt:

1) Druk op [SYSTEM] (de indicator licht op).

2) Druk op [F4] (Control) om naar de Control 
Source-pagina te gaan.

Komt u in de Control Assign-pagina terecht, druk 
dan nogmaals op [F4] (Control).

3) Plaats de cursor op de “Hold” of “Peak” parameter 
(kies de optie die u hierboven voor Peak&Hold 
hebt gekozen).

4) Kies met de [VALUE]-regelaar of met [INC]/[DEC] 
het gewenste MIDI-commando:

FL2 LFO2 Filter Depth

AL1 LFO1 Level Depth

AL2 LFO2 Level Depth

pL1 LFO1 Pan Depth

pL2 LFO2 Pan Depth

L1R LFO1 Rate

L2R LFO2 Rate

OFF
De Hold commando’s gelden niet voor deze 
speelhulp.

HOLD
De parameterwaarde wordt aangehouden als 
de JV-2080 een Hold-commando ontvangt.

PEAK

In principe wordt de parameterwaarde aan-
gehouden. Zendt u echter tijdens deze “aan-
houdfase” een grotere waarde dan de aange-
houden waarde, dan wordt die ingesteld en 
aangehouden tot er weer een grotere waarde 
wordt ontvangen. Dit geldt alleen zolang de 
JV-2080 een Hold = 127 commando ont-
vangt.

OFF Niet gebruikt

HOLD-1 Hold 1 (CC64)

SOSTENUTO Sostenuto (CC66)

SOFT Soft-pedaal (CC67)

HOLD-2 Hold 1 (CC69)
113



JV-2080 Handleiding 
5) Druk verschillende keren op [EXIT] om terug te 
keren naar de PATCH Play-pagina.

Opmerking:  Houd er rekening mee dat het commando dat 
u hier kiest vanaf nu niet meer zijn “normale” functie vervult.

<Control Source>

U kunt maximaal 3 Tone parameters tegelijk met 
MIDI-commando’s (Ctrl 1~3) aansturen. Voor Ctrl 
1 ligt het MIDI-commando vast: MODULATION.

Opmerking:  Deze parameter is gekoppeld aan de Control 
Source-parameter op de Common Control-pagina 
([PATCH]→[F1] (Common)→[F2] (Control) blz. 114).
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12.Parameters synchroniseren 
met de MIDI-klok

12.1 LFO synchroniseren

De snelheid (frequentie) van de LFO kunt u synchro-
niseren met de interne klok (van de betreffende 
Patch of Performance c.q. de JV-2080 in z’n geheel), 
een externe klok, of het interval waarmee u op een 
voetschakelaar drukt.

We illustreren dit aan de hand van een Patch waarin 
de LFO een rol speelt. Kies één van de volgende 
nummers: PR-B:47, 49, 51~56, 69 of PR-C:34, 93, 
97, 99, 123.

LFO synchroniseren met de inter-
ne klok

Er zijn verschillende interne klokfrequenties die 
kunnen dienen als referentie voor de LFO-snelheid: 
de klok van een Patch, van een Performance, of de 
algemene klok van de JV-2080. Deze keuze maakt u 
na stap 4 van de onderstaande procedure.

1) Kies een Patch of Performance.

2) Ga naar de LFO 1 Param of de LFO 2 Param pagina.

Voor een Patch is dat:

[PATCH]→[F5] (LFO&Ctl)→[F1] (LFO1) of [F2] 
(LFO2)

Voor een Performance:

[PERFORM]+[PATCH]→[F5] (LFO&Ctl)→[F1] 
(LFO1) of [F2] (LFO2)

Opmerking:  Op de Play-pagina kunt u met [√][®] kie-
zen voor welke Part van de Performance u instellingen wilt 
maken.

Kies met TONE SELECT [1]~[4] de Tone waarvoor 
u instellingen wilt maken.

3) Stel EXT Sync in op “CLK”.

Onderaan in het scherm wordt de huidige klokfre-
quentie (tempo) afgebeeld.

4) Kies de Rate (resolutie, gespecifieerd als nootleng-
te).

Bijvoorbeeld: voor een tempo van 120 (120 kwartno-
ten per minuut):

De intensiteit van de modulatie past u aan met de 
<Depth> parameters.

Meer details over de LFO parameters vindt u op 
blz. 95.

Synchroniseren met het tempo van een 
Patch of Performance

Voor een Patch

A. Ga naar de Common General pagina: 
[PATCH]→[F1] (Common)→[F1] (General).

B. Stel Clock Source in op “PATCH”.

C. De LFO wordt nu gesynchroniseerd met het 
Patch-tempo.

Voor een Performance

A. Ga naar de Common pagina:
[PERFORM]→[F1] (Common).

B. Stel Clock Source in op “PERFORM”.

C. De LFO wordt nu gesynchroniseerd met het Per-
formance-tempo.

Opmerking:  De waarden van Clock Source en Patch Tem-
po van de gebruikte Patches (die aan de Parts toegewezen 
zijn) worden in dit geval genegeerd.

Waarde Duur van LFO cyclus

192 (halve noot) 1 seconde (60/60=1)

96 (kwartnoot) 0,5 seconden (60/120=0.5)

48 (achtste noot) 0,25 seconden (60/240=0.25)
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Synchroniseren met de globale klok van de 
JV-2080

Voor een Patch

A. Ga naar de Common General pagina: 
[PATCH]→[F1] (Common)→[F1] (General).

B. Stel Clock Source in op “SYSTEM”.

C. Ga naar de Setup pagina:
[SYSTEM]→[F1] (Setup).

D. Stel Clock Source in op “INT”.

E. De LFO wordt nu gesynchroniseerd met het sys-
teemtempo.

Voor een Performance

A. Ga naar de Common-pagina:
[PERFORM]→[F1] (Common).

B. Stel Clock Source in op “SYSTEM”.

C. Ga naar de Setup-pagina:
[SYSTEM]→[F1] (Setup).

D. Stel Clock Source in op “INT”.

E. De LFO wordt nu gesynchroniseerd met het sys-
teemtempo.

5) Druk zo vaak op [EXIT] tot u weer op de Play-pagi-
na belandt.

Opmerking:  Links van de groep verschijnt een “*” om aan 
te geven dat de instellingen werden gewijzigd. Vergeet niet de 
data op te slaan (zie blz. 66) als u de wijzigingen wilt behou-
den.

Opmerking:  In het geval van een Performance moet u 
eerst de Patch opslaan en pas daarna de Performance. Als u 
de Performance opslaat zonder eerst de Patch weg te schrij-
ven, gaan de wijzigingen die u in de Patch hebt aangebracht 
verloren (zie blz. 67).

Opmerking:  De Patch Tempo-, Performance Tempo- en 
System Tempo-waarden worden niet in als “Clock”-com-
mando’s naar MIDI OUT gezonden.

LFO synchroniseren met een ex-
terne klok
1) Verbind een extern MIDI-instrument (sequencer 

enz.) met de JV-2080.

Zorg dat het externe instrument MIDI-klok zendt 
(dat is in de regel het geval, maar raadpleeg de hand-
leiding van het betreffende instrument).

2) Kies een Patch of Performance.

3) Ga naar de LFO 1 Param- of de LFO 2 Param-pagi-
na.

Patch: [PATCH]→[F5] (LFO&Ctl)→[F1] (LFO1) of 
[F2] (LFO2)

Performance: [PERFORM]+[PATCH]→[F5] 
(LFO&Ctl)→[F1] (LFO1) of [F2] (LFO2)

Opmerking:  Op de Play-pagina kunt u met [√][®] de 
Part kiezen waarvoor u instellingen wilt maken.

Opmerking:  Kies met TONE SELECT [1]~[4] de Tone 
waarvoor u instellingen wilt maken.

4) Stel EXT Sync in op “CLK”.

Onderaan het scherm wordt de huidige klokfrequen-
tie (tempo) afgebeeld.

5) Stel de LFO-snelheid met Rate in (deze keer als 
nootlengte).

Kies hier de benodigde nootwaarde. Dat heeft het 
voordeel dat de gekozen LFO-snelheid verandert 
wanneer u het tempo van de sequence wijzigt. Als u 
bv. “192” kiest en de LFO op de TVF loslaat, kunt u 
perfect getimede “sweeps” gebruiken – zelfs als u 
later beslist om het tempo van de sequence nog aan 
te passen.

Bijvoorbeeld: voor een tempo van 120 (120 kwartno-
ten per minuut):

De intensiteit van de modulatie past u aan met de 
<Depth> parameters. Meer details over de LFO 
parameters vindt u op blz. 95.

Voor een Patch

A. Ga naar de Common General pagina: 
[PATCH]→[F1] (Common)→[F1] (General).

B. Stel Clock Source in op “SYSTEM”.

Voor een Performance

A. Ga naar de Common pagina:
[PERFORM]→[F1] (Common).

Waarde Duur van 1 LFO cyclus

192 (halve noot) 1 seconde (60/60=1)

96 (kwartnoot) 0.5 seconden (60/120=0,5)

48 (achtste noot) 0.25 seconden (60/240=0,25)
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B. Stel Clock Source in op “SYSTEM”.

6) Ga naar de Setup pagina: [SYSTEM]→[F1] (Setup).

7) Stel Clock Source in op “MIDI”.

De klok van het externe instrument wordt afgebeeld 
als de External Tempo waarde en de LFO wordt 
gesynchroniseerd met deze waarde.

8) Druk zo vaak op [EXIT] tot u weer op de Play-pagi-
na belandt.

Opmerking:  Links van de groep verschijnt een “*” om aan 
te geven dat de instellingen werden gewijzigd. Vergeet niet de 
data op te slaan (zie blz. 66) als u de wijzigingen wilt behou-
den.

Opmerking:  In het geval van een Performance moet u 
eerst de Patch wegschrijven en pas daarna de Performance. 

LFO synchroniseren met een 
voetschakelaar (“Tap LFO”)
1) Sluit een voetschakelaar aan op uw extern MIDI-

klavier.

2) Ga naar de Control Source pagina:
[SYSTEM]→[F4] (Control).

Als u op de Control Assign-pagina terechtkomt, 
moet u nogmaals op [F4] drukken.

3) Kies voor Tap het MIDI-commando waarmee u het 
tempo wilt sturen.

Hier moet u uiteraard een commando kiezen dat u 
kunt zenden door op een voetschakelaar te drukken.

Tap

4) Kies een Patch of Performance.

5) Ga naar de LFO 1 Param- of LFO 2 Param-pagina.

Patch: [PATCH]→[F5] (LFO&Ctl)→[F1] (LFO1) of 
[F2] (LFO2)

Performance: [PERFORM]+ [PATCH] → [F5] 
(LFO&Ctl)→[F1] (LFO1) of [F2] (LFO2)

Opmerking:  Op de Play-pagina kunt u met [√][®] kie-
zen voor welke Part van de Performance u instellingen wilt 
maken.

Kies met TONE SELECT [1]~[4] de Tone waarvoor 
u instellingen wilt maken (u kunt ook meerdere 
Tones tegelijk selecteren.

6) Stel EXT Sync in op “CLK”.

Onderaan in het scherm wordt het huidige tempo 
afgebeeld.

7) Stel Rate (resolutie) in. 

Kies hier de benodigde nootwaarde (dus een fractie 
of veelvoud van het tempo). 

Met de <Depth> parameters kiest u wat er precies 
door de LFO gemoduleerd wordt (toonhoogte, filter 
en/of volume). Meer details over de LFO-parameters 
vindt u op blz. 95.

Voor een Patch

A. Ga naar de Common General pagina: 
[PATCH]→[F1] (Common)→[F1] (General).

B. Stel Clock Source in op “SYSTEM”.

Voor een Performance

A. Ga naar de Common pagina:
[PERFORM]→[F1] (Common).

OFF Niet gebruikt

HOLD-1 Hold 1 (CC64)

SOSTENUTO Sostenuto (CC66)

SOFT Soft-pedaal (CC67)

HOLD-2 Hold 1 (CC69)
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B. Stel Clock Source in op “SYSTEM”.

8) Ga naar de Setup pagina: [SYSTEM]→[F1] (Setup).

9) Stel Clock Source in op “INT”.

10)Trap de voetschakelaar nu in de maat van het num-
mer in.

Het interval waarmee u op de voetschakelaar drukt 
wordt afgebeeld als de System Tempo-waarde en de 
LFO wordt gesynchroniseerd met deze waarde.

11)Druk verschillende keren op [EXIT] om terug te 
keren naar de Play-pagina.

Opmerking:  Links van de groep verschijnt een “*” om aan 
te geven dat de instellingen werden gewijzigd. Vergeet niet de 
data op te slaan (zie blz. 66) als u de wijzigingen wilt behou-
den.

Opmerking:  In het geval van een Performance moet u 
eerst de Patch opslaan en pas daarna de Performance. Als u 
de Performance opslaat zonder eerst de Patch weg te schrij-
ven, gaan de wijzigingen die u in de Patch hebt aangebracht 
verloren (zie blz. 67).

12.2 EFX-parameters 
synchroniseren met het 
tempo van de song

Naast de LFO-snelheid van daarnet zijn er ook een 
aantal EFX-parameters die u kunt synchroniseren. 
Het gaat meer bepaald om de volgende parameters 
van de volgende effecten:

Deze instellingen kunt u voor iedere Patch, Perfor-
mance of GM System apart maken.

De Patches PR-C:94, 96 en 98 gebruiken 16: STEP-
FLANGER. De Patches PR-B:57 en 68 gebruiken 19: 
TRIPLE-TAP-DELAY. Patch PR-B:65 gebruikt 20: 
QUADRUPLE-TAP-DELAY. Laten we één van deze 
Patches kiezen om de synchronisatie van de effectpa-
rameters te illustreren.

EFX synchroniseren met de inter-
ne klok

U kunt de gekozen EFX-parameter synchroniseren 
met de klok van de betreffende Patch, Performance 
of met de systeemklok van de JV-2080. GM System 
maakt steeds gebruik van de systeemklok.

Kies een Patch, Performance of GM System en spe-
cifieer één van de EFX Types 16: STEP-FLANGER, 
19: TRIPLE-TAP-DELAY of 20: QUADRUPLE-
TAP-DELAY (zie blz. 45).

Ga voor een Patch naar de EFX Param-pagina: 
[PATCH]→[F6] (Effects)→[F2] (EFX Prm)

Ga voor een Performance naar de EFX-A~C Param-
pagina: [PERFORM]→[F5] (Effects)→ [F2] (EFX 
Prm).

Ga voor het GM System naar de EFX Param-pagina: 
[SHIFT]+[PERFORM]→[F5] (Effects)→[F2] (EFX 
Prm)

12)Specifieer de nootwaarde voor de relevante para-
meters (het gekozen tempo wordt onderaan het 
scherm afgebeeld).

EFX Type
Synchroniseerbare 
parameter

16: STEP FLANGER Step Rate

19:TRIPLE-TAP-DELAY
Delay Center, Left, 
Right

20: QUADRUPLE-TAP-
DELAY

Delay 1~4
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Bijvoorbeeld: voor een tempo van 120 (120 kwartno-
ten per minuut):

Meer details over de EFX-parameters vindt u bij 
“Step Flanger” op blz. 52, “Triple Tap Delay” op 
blz. 54 en “Quadruple-Tap-Delay” op blz. 54.

Synchroniseren met de klok van een Patch of 
Performance

Voor een Patch

A. Ga naar de Common General-pagina: 
[PATCH]→[F1] (Common)→[F1] (General).

B. Stel Clock Source in op “PATCH”.

C. De EFX-parameter wordt nu gesynchroniseerd 
met het Patch Tempo.

Voor een Performance

A. Ga naar de Common-pagina:
[PERFORM]→[F1] (Common).

B. Stel Clock Source in op “PERFORM”.

C. De EFX-parameter wordt nu gesynchroniseerd 
met het Performance Tempo.

Opmerking:  De waarden van Clock Source en Patch Tem-
po van de gebruikte Patches worden in dit geval genegeerd.

Synchroniseren met het systeemtempo van 
de JV-2080

Voor een Patch

A. Ga naar de Common General-pagina: 
[PATCH]→[F1] (Common)→[F1] (General).

B. Stel Clock Source in op “SYSTEM”.

C. Ga naar de Setup-pagina:
[SYSTEM]→[F1] (Setup).

D. Stel Clock Source in op “INT”.

E. De EFX-parameter wordt nu gesynchroniseerd 
met het System Tempo.

Voor een Performance

A. Ga naar de Common-pagina:
[PERFORM]→[F1] (Common).

B. Stel Clock Source in op “SYSTEM”.

C. Ga naar de Setup-pagina:
[SYSTEM]→[F1] (Setup).

D. Stel Clock Source in op “INT”.

E. De EFX-parameter wordt nu gesynchroniseerd 
met het System Tempo.

Voor het GM System

A. Ga naar de Setup-pagina:
[SYSTEM]→[F1] (Setup).

B. Stel Clock Source in op “INT”.

E. De EFX-parameter wordt nu gesynchroniseerd 
met het System Tempo.

1) Druk verschillende keren op [EXIT] om terug te 
keren naar de Play-pagina.

Opmerking:  Links van de groep verschijnt een “*” om aan 
te geven dat de instellingen werden gewijzigd. Vergeet niet de 
data op te slaan (zie blz. 66) als u de wijzigingen wilt behou-
den.

Opmerking:  De Patch Tempo-, Performance Tempo- en 
System Tempo-waarden worden niet in als “Clock”-com-
mando’s naar MIDI OUT gezonden.

EFX synchroniseren met een ex-
terne klok
1) Verbind een extern MIDI-instrument (sequencer 

enz.) met de JV-2080.

Zorg dat het externe instrument MIDI-klok zendt 
(raadpleeg de handleiding van het betreffende 
instrument).

2) Kies een Patch, Performance of GM System en één 
van de volgende EFX Types
16: STEP-FLANGER, 
19: TRIPLE-TAP-DELAY of 
20: QUADRUPLE-TAP-DELAY (zie blz. 45).

Waarde LFO cyclus/vertragingstijd

192 (halve noot) 1 seconde (60/60=1)

96 (kwartnoot) 0.5 seconden (60/120=0.5)

48 (achtste noot) 0.25 seconden (60/240=0.25)
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Ga voor een Patch naar de EFX Param-pagina: 
[PATCH]→[F6] (Effects)→[F2] (EFX Prm)

Ga voor een Performance naar de EFX-A~C Param-
pagina: [PERFORM]→[F5] (Effects)→ [F2] (EFX 
Prm).

Ga voor GM System naar de EFX Param-pagina:

[SHIFT]+[PERFORM]→[F5] (Effects)→[F2] (EFX 
Prm)

3) Specifieer de nootwaarde voor de relevante para-
meters (het gekozen tempo wordt onderaan het 
scherm afgebeeld).

Kies de frequentie of vertragingstijd (gespecifieerd 
als nootlengte).

Meer details over de EFX-parameters vindt u bij 
“Step Flanger” op blz. 52, “Triple Tap Delay” op 
blz. 54 en “Quadruple-Tap-Delay” op blz. 54.

Voor een Patch

A. Ga naar de Common General-pagina: 
[PATCH]→[F1] (Common)→[F1] (General).

B. Stel Clock Source in op “SYSTEM”.

Voor een Performance

A. Ga naar de Common pagina:
[PERFORM]→[F1] (Common).

B. Stel Clock Source in op “SYSTEM”.

4) Ga naar de Setup pagina: [SYSTEM]→[F1] (Setup).

5) Stel Clock Source in op “MIDI”.

De klok van het externe instrument wordt afgebeeld 
als de External Tempo-waarde. De LFO wordt 
gesynchroniseerd met deze waarde.

6) Druk verschillende keren op [EXIT] om terug te 
keren naar de Play-pagina.

Opmerking:  Links van de groep verschijnt een “*” om aan 
te geven dat de instellingen werden gewijzigd. Vergeet niet de 
data weg te schrijven (zie blz. 66) als u de wijzigingen wilt 
behouden (voor GM System kunt u de wijzigingen niet 
opslaan).

12.3 Breakbeats spelen in 
het tempo van de song

Een aantal van de Patches op het los verkrijgbare 
Wave Expansion Board “SR-JV80-10 BASS & 
DRUMS” zijn zogenaamde Breakbeats. Het basis-
tempo van deze Breakbeats wordt aangegeven in 
BPM. U kunt deze Breakbeats synchroon met het 
tempo van de sequencer spelen.

EFX Type
Synchroniseerbare 
parameter

16: STEP FLANGER Step Rate

19:TRIPLE-TAP-DELAY
Delay Center, Left, 
Right

20: QUADRUPLE-TAP-
DELAY

Delay 1~4
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Opmerking:  Patches 119~128 van het “SR-JV80-10 BASS 
& DRUMS” Wave Expansion Board maken gebruik van 
Breakbeats. Gebruik één van deze Patches om het onder-
staande uit te proberen.

Opmerking:  Een niet-uitgebreide JV-2080 bevat geen 
golfvormen met BPM-vermelding.

Opmerking:  Als u Breakbeats synchroniseert met een klok 
(tempo), worden toonhoogte- (blz. 89) en FXM-verwante 
(blz. 87) parameters genegeerd.

Opmerking:  Als u de Structure Type 1&2 en 3&4 parame-
ters (Structure pagina [PATCH]→[F1] (Common)→[F3] 
(Struct)) op Type 2~10 hebt ingesteld, worden de uitgangs-
signalen van Tone 1 en 2 samengevoegd in Tone 2, terwijl die 
van Tone 3 en 4 worden samengevoegd in Tone 4. Tone 1 en 
3 nemen de parameterwaarden in dat geval over van respec-
tievelijk Tone 2 en 4 (zie blz. 82).

Breakbeat synchroniseren met 
de interne klok

Er zijn verschillende interne klokfrequenties die 
kunnen dienen als referentie: de klok van een Patch, 
van een Performance, of de algemene klok van de 
JV-2080. Deze keuze maakt u in stap 6 van de onder-
staande procedure.

1) Kies een Patch of Performance.

2) Ga naar de Wave Param-pagina.

Voor een Patch is dat: [PATCH]→[F2] (WG)→ [F1] 
(WG Prm)

Voor een Performance: [PERFORM]+[PATCH]→ 
[F2] (WG)→[F1] (WG Prm)

Opmerking:  Op de Play-pagina kunt u met [√][®] kie-
zen voor welke Part van de Performance u instellingen wilt 
maken.

3) Kies met TONE SELECT [1]~[4] een Tone die 
gebruik maakt van een breakbeat waarvoor een 
BPM-waarde staat afgebeeld.

De naam van de golfvorm en het tempo (BPM) wor-
den tussen haakjes onder het nummer van de golf-
vorm afgebeeld.

4) Stel <Tone Delay> Mode in op “TEMPO-SYNC”.

Onderaan wordt de huidige klokfrequentie (tempo) 
afgebeeld.

5) Stel <Tone Delay> Time in op .

Opmerking:  Als u een andere waarde dan “0” kiest, wordt 
het geluid vertraagd en kunt u de breakbeat niet in de maat 
spelen.

Synchroniseren met de individuele klok van 
een Patch of Performance

Voor een Patch

A. Ga naar de Common General-pagina: 
[PATCH]→[F1] (Common)→[F1] (General).

B. Stel Clock Source in op “PATCH”.

C. De breakbeat wordt nu gesynchroniseerd met het 
Patch Tempo.

Voor een Performance

A. Ga naar de Common-pagina:
[PERFORM]→[F1] (Common).

B. Stel Clock Source in op “PERFORM”.

C. De Breakbeat wordt nu gesynchroniseerd met het 
Performance Tempo.

Opmerking:  De waarden van Clock Source en Patch Tem-
po van individuele Patches worden in dit geval genegeerd.

Synchroniseren met de globale klok van de 
JV-2080

Voor een Patch

A. Ga naar de Common General-pagina: 
[PATCH]→[F1] (Common)→[F1] (General).

B. Stel Clock Source in op “SYSTEM”.

C. Ga naar de Setup-pagina:
[SYSTEM]→[F1] (Setup).

D. Stel Clock Source in op “INT”.

E. De Breakbeat wordt nu gesynchroniseerd met het 
System Tempo.

Voor een Performance

A. Ga naar de Common pagina:
[PERFORM]→[F1] (Common).
121



JV-2080 Handleiding 
B. Stel Clock Source in op “SYSTEM”.

C. Ga naar de Setup pagina:
[SYSTEM]→[F1] (Setup).

D. Stel Clock Source in op “INT”.

E. De LFO wordt nu gesynchroniseerd met het Sys-
tem Tempo.

6) Druk verschillende keren op [EXIT] om terug te 
keren naar de Play-pagina.

Opmerking:  Links van de groep verschijnt een “*” om aan 
te geven dat de instellingen werden gewijzigd. Vergeet niet de 
data weg te schrijven (zie blz. 66) als u de wijzigingen wilt 
behouden.

Opmerking:  In het geval van een Performance moet u 
eerst de Patch wegschrijven en pas daarna de Performance.

Opmerking:  De Patch Tempo-, Performance Tempo- en 
System Tempo-waarde worden niet in als “Clock”-comman-
do’s naar MIDI OUT gezonden.

Groove synchroniseren met een 
externe klok
1) Verbind een extern MIDI-instrument (sequencer 

enz.) met de JV-2080.

Zorg dat het externe instrument MIDI-klok zendt 
(raadpleeg de handleiding van het betreffende 
instrument).

2) Kies een Patch of Performance.

3) Ga naar de Wave Param-pagina.

Voor een Patch is dat: [PATCH]→[F2] (WG)→ [F1] 
(WG Prm)

Voor een Performance: [PERFORM]+[PATCH]→ 
[F2] (WG)→[F1] (WG Prm)

Opmerking:  Op de Play-pagina kunt u met [√][®] kie-
zen voor welke Part van de Performance u instellingen wilt 
maken.

4) Kies met TONE SELECT [1]~[4] een Tone die 
gebruik maakt van een breakbeat waarvoor een 
BPM-waarde staat afgebeeld.

De naam van de golfvorm en het tempo (BPM) wor-
den tussen haakjes onder het nummer van de golf-
vorm afgebeeld.

5) Stel <Tone Delay> Mode in op “TEMPO-SYNC”.

Onderaan in het scherm wordt de huidige klokfre-
quentie (tempo) afgebeeld.

6) Stel <Tone Delay> Time in op .

Opmerking:  Als u een andere waarde dan “0” kiest, wordt 
het geluid vertraagd en zal de Breakbeat niet in de maat spe-
len.

Voor een Patch

A. Ga naar de Common General-pagina: 
[PATCH]→[F1] (Common)→[F1] (General).

B. Stel Clock Source in op “SYSTEM”.

Voor een Performance

A. Ga naar de Common-pagina:
[PERFORM]→[F1] (Common).

B. Stel Clock Source in op “SYSTEM”.

7) Ga naar de Setup-pagina: [SYSTEM]→[F1] (Setup).

8) Stel Clock Source in op “MIDI”.

De klok van het externe instrument wordt afgebeeld 
als de External Tempo-waarde en de breakbeat 
wordt gesynchroniseerd met deze waarde.

9) Druk verschillende keren op [EXIT] om terug te 
keren naar de Play-pagina.

Opmerking:  Links van de groep verschijnt een “*” om aan 
te geven dat de instellingen werden gewijzigd. 

Opmerking:  In het geval van een Performance moet u 
eerst de Patch wegschrijven en pas daarna de Performance.
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12.4 Delay-tijd 
synchroniseren met het 
tempo van de song

De Tone Delay-parameter kunt u synchroniseren 
met de interne klok, een externe klok, of het interval 
waarmee u op een voetschakelaar drukt.

We illustreren dit aan de hand van een Patch waar 
Tone Delay een rol speelt. Kies Patch PR-E:73.

Opmerking:  Als u de Structure Type 1&2 en 3&4 parame-
ters op Type 2~10 hebt ingesteld, worden de uitgangssignalen 
van Tone 1 en 2 samengevoegd in Tone 2, terwijl die van Tone 
3 en 4 worden samengevoegd in Tone 4. Tone 1 en 3 nemen 
de parameterwaarden in dat geval over van respectievelijk 
Tone 2 en 4 (zie blz. 82).

Delay-tijd synchroniseren met de 
interne klok
1) Kies een Patch of Performance.

2) Ga naar de Wave Param-pagina.

Voor een Patch is dat: [PATCH]→[F2] (WG)→ [F1] 
(WG Prm)

Voor een Performance: [PERFORM]+[PATCH]→ 
[F2] (WG)→[F1] (WG Prm)

Opmerking:  Op de Play-pagina kunt u met [√][®] kie-
zen voor welke Part van de Performance u instellingen wilt 
maken.

Opmerking:  Kies met TONE SELECT [1]~[4] de Tone 
waarvoor u instellingen wilt maken.

3) Stel <Tone Delay> Mode in op “CLOCK-SYNC”.

Onderaan in het scherm wordt de huidige klokfre-
quentie (tempo) afgebeeld.

4) Stel <Tone Delay> Time in.

De Delay-tijd wordt gespecifieerd als een nootlengte.

Synchroniseren met de individuele klok van 
een Patch of Performance

Voor een Patch

Zet Clock Source op “PATCH”.

Voor een Performance

Stel Clock Source in op “PERFORM”.

Opmerking:  De waarden van de Clock Source en Patch 
Tempo van individuele Patches worden in dit geval gene-
geerd.

Synchroniseren met het systeemtempo van 
de JV-2080

Voor een Patch

Stel Clock Source in op “INT”.

Voor een Performance

Ga naar de Setup pagina: [SYSTEM]→[F1] (Setup). 
Zet Clock Source op “INT”.

5) Druk verschillende keren op [EXIT] om terug te 
keren naar de Play-pagina.

Opmerking:  Links van de groep verschijnt een “*” om aan 
te geven dat de instellingen werden gewijzigd. 

Opmerking:  In het geval van een Performance moet u 
eerst de Patch wegschrijven en pas daarna de Performance. 

Opmerking:  De Patch Tempo-, Performance Tempo- en 
System Tempo-waarden worden niet in als “Clock”-com-
mando’s naar de MIDI OUT gezonden.
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Delay-tijd synchroniseren met 
een externe klok
1) Verbind een extern MIDI-instrument (sequencer 

enz.) met de JV-2080.

Zorg dat het externe instrument MIDI-klok zendt 
(raadpleeg de handleiding van het betreffende 
instrument).

2) Kies een Patch of Performance.

3) Ga naar de Wave Param-pagina.

Patch: [PATCH]→[F2] (WG)→[F1] (WG Prm)

Performance: [PERFORM]+[PATCH]→[F2] 
(WG)→[F1] (WG Prm)

Opmerking:  Kies met TONE SELECT [1]~[4] de Tone 
waarvoor u instellingen wilt maken.

4) Stel <Tone Delay> Mode in op “CLOCK-SYNC”.

Onderaan in het scherm wordt de huidige klokfre-
quentie (tempo) afgebeeld.

5) Stel <Tone Delay> Time in.

De Delay-tijd wordt gespecifieerd als een nootlengte.

Voor een Patch

A. Ga naar de Common General pagina: 
[PATCH]→[F1] (Common)→[F1] (General).

B. Stel Clock Source in op “SYSTEM”.

Voor een Performance

A. Ga naar de Common pagina:
[PERFORM]→[F1] (Common).

B. Stel Clock Source in op “SYSTEM”.

6) Ga naar de Setup pagina: [SYSTEM]→[F1] (Setup).

7) Stel Clock Source in op “MIDI”.

De klok van het externe instrument wordt afgebeeld 
als de External Tempo-waarde en de Delay-tijd 
wordt gesynchroniseerd met deze waarde.

8) Druk verschillende keren op [EXIT] om terug te 
keren naar de Play-pagina.

Opmerking:  Links van de groep verschijnt een “*” om aan 
te geven dat de instellingen werden gewijzigd. Vergeet niet de 
data weg te schrijven (zie blz. 66) als u de wijzigingen wilt 
behouden.

Opmerking:  In het geval van een Performance moet u 
eerst de Patch opslaan en pas daarna de Performance. Als u 
de Performance opslaat zonder eerst de Patch weg te schrij-
ven, gaan de wijzigingen die u in de Patch hebt aangebracht 
verloren (zie blz. 67).

Delay synchroniseren met een 
voetschakelaar (Tap Delay)
1) Zie stap 1~4 onder “LFO synchroniseren met een 

voetschakelaar (“Tap LFO”)” op blz. 117.

2) Ga naar de Wave Param-pagina.

Patch: [PATCH]→[F2] (WG)→[F1] (WG Prm)

Performance: [PERFORM]+[PATCH]→[F2] 
(WG)→[F1] (WG Prm)

Opmerking:  Kies met TONE SELECT [1]~[4] de Tone 
waarvoor u instellingen wilt maken.

3) Stel <Tone Delay> Mode in op “CLOCK-SYNC”.

Onderaan in het scherm wordt de huidige klokfre-
quentie (tempo) afgebeeld.

4) Stel <Tone Delay> Time in.

De Delay-tijd wordt gespecifieerd als een nootlengte.

Voor een Patch

A. Ga naar de Common General pagina: 
[PATCH]→[F1] (Common)→[F1] (General).
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B. Stel Clock Source in op “SYSTEM”.

Voor een Performance

A. Ga naar de Common pagina:
[PERFORM]→[F1] (Common).

B. Stel Clock Source in op “SYSTEM”.

5) Ga naar de Setup pagina: [SYSTEM]→[F1] (Setup).

6) Stel Clock Source in op “INT”.

Het interval waarmee u op de voetschakelaar drukt 
wordt afgebeeld als de System Tempo-waarde en de 
Delay-tijd wordt gesynchroniseerd met deze waarde.

7) Druk verschillende keren op [EXIT] om terug te 
keren naar de Play pagina.

Opmerking:  Links van de groep verschijnt een “*” om aan 
te geven dat de instellingen werden gewijzigd. Vergeet niet de 
data op te slaan (zie blz. 66) als u de wijzigingen wilt behou-
den.

Opmerking:  In het geval van een Performance moet u 
eerst de Patch opslaan en pas daarna de Performance. Als u 
de Performance opslaat zonder eerst de Patch weg te schrij-
ven, gaan de wijzigingen die u in de Patch hebt aangebracht 
verloren (zie blz. 67).
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13.GM mode

In de GM mode is de JV-2080 General MIDI-compatibel. Dat heeft het voordeel dat u in de handel verkrijgbare 
sequences met de JV-2080 kunt weergeven zonder eerst de programmanummers te veranderen. Waarschijnlijk is 
de JV-2080 niet uw eerste module, dus weet u dat er in het verleden nogal wat problemen waren met de weergave 
van sequences op andermans apparatuur. Het grootste probleem waren de MIDI-programmanummers die meestal 
de verkeerde klanken opriepen. Met de komst van GM is dat voor een groot deel opgelost.

13.1 GM mode selecteren

De GM-mode is eigenlijk maar een gestandaar-
diseerde geheugenindeling. Dat betekent dat alle 
klanken zich onder een vast nummer bevinden. De 
klankkleur verschilt weliswaar van merk tot merk 
(en zelfs van type tot type), maar het gaat altijd om 
een bas bv. als de sequence daarom vraagt. In het 
geval van de JV-2080 kunt u echter rekenen op fan-
tastische geluiden.

De GM-mode kan zowel automatisch als handmatig 
worden ingesteld. Het eerste is bij vrijwel alle in de 
handel verkrijgbare GM sequences het geval: een 
MIDI-commando (GM System On) zorgt dat de 
ontvanger (in casu de JV-2080) de GM-mode acti-
veert. U kunt dat echter ook handmatig doen:

Houd [SHIFT] ingedrukt terwijl u op [PERFORM] 
drukt.

In het Play-display (GM) ziet u welke Patch of Rhy-
thm Set er aan iedere Part is toegewezen. Telkens 
wanneer u naar de GM-mode gaat is er aan Part 10 
de GM Drum Set toegewezen, en aan de overige 
Parts de Patch Piano 1. U kunt natuurlijk naar harte-
lust andere Patches of Drum Sets kiezen.

Een GM System On-commando zorgt dus dat de 
ontvanger automatisch de GM-mode activeert. Maar 
een dergelijk commando bevindt zich meestal aan 
het begin van een sequence. Start u de weergave dus 
halverwege, dan weet de JV-2080 niet dat hij de GM-
mode moet activeren. Bovendien wordt dit com-
mando alleen uitgevoerd wanneer Rx GM (MIDI 
Param 1 pagina [SYSTEM]→[F3] (MIDI)) op “On” 
staat. Nog een waarschuwing: telkens als u een GM 

sequence vanaf het begin start, wordt het GM System 
On-commando opnieuw verzonden, wat dus ook 
betekent dat alle instellingen, die u sinds het begin 
van de Song hebt gewijzigd, weer worden gewist. 
Verander dus zo weinig mogelijk aan een GM 
sequence of zet de Rx GM-parameter na de eerste 
keer gewoon op “Off”.

Opmerking:  De GM-standaard bevat geen effectinstellin-
gen, die worden dus ook niet geïnitialiseerd (uitgezonderd de 
Part-parameters Output Assign, Reverb Send Level, Chorus 
Send Level en Mix/EFX Send Level), tenzij u de GM Initialize 
“DEFAULT” (zie blz. 129) of de Factory Preset-functie (zie 
blz. 108)gebruikt.

Ook in de GM-mode hebt u toegang tot een aantal 
belangrijke parameters (zie verderop). Verder kunt u 
ook op MIDI-vlak het een en ander instellen. 

Zodra u de GM mode weer verlaat, worden echter 
weer de eerder ingestelde waarden opgeroepen 
(m.a.w. de System-instellingen voor de GM-mode 
gelden slechts in de GM-mode).

GM-mode initialiseren
Een GM sequence kan maar naar behoren worden 
weergegeven als de JV-2080 eerst weer de uitgangs-
instellingen van de GM-mode oproept. Daarom 
wordt de GM mode op de volgende momenten auto-
matisch geïnitialiseerd:

1) Wanneer u de JV-2080 in de GM-mode schakelt.

2) Wanneer de JV-2080 een GM System On-comman-
do ontvangt (via een sequencer of een GM instru-
ment).

3) Als u de GM Initialize-functie (zie verderop) 
gebruikt.

MIDI-ontvangstkanaal

Current Part
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13.2 GM-song weergeven

De JV-2080 is GM-compatibel, wat betekent dat hij 
een GM-sequence naar behoren zal weergeven. Toch 
is hij met een aantal functies uitgerust die andere 
GM-instrumenten niet ondersteunen. Dat betekent 
dus dat het kan gebeuren dat een met behulp van de 
JV-2080 aangemaakte GM-sequence op een ander 
GM-instrument anders klinkt. Moraal van het ver-
haal: gebruik de JV-2080 nooit om “standaard” GM-
sequences aan te maken, want dat lukt waarschijnlijk 
niet (omdat de JV-2080 meer kan dan andere GM-
instrumenten).

Opmerking:  De JV-2080 is niet compatibel met het GS-
formaat (een standaard voor multitimbrale instrumenten die 
in het leven werd geroepen door Roland). Muziek die volgens 
het GS-formaat werd opgenomen zal dan ook vaak niet cor-
rect worden weergegeven op de JV-2080.

Opmerking:  Als u een GM Song niet vanaf het begin weer-
geeft, mist de JV-2080 waarschijnlijk het GM System On-
commando. Het verdient dan ook aanbeveling om de 
JV-2080 manueel in de GM-mode te schakelen voordat u zo’n 
Song weergeeft. Op die manier bent u zeker.

Parts uitschakelen
Op het moment dat u in de GM-mode terechtkomt 
zijn alle Parts ingeschakeld. Met andere woorden: ze 
kunnen allemaal MIDI-commando’s ontvangen. 
Om een bepaalde Part uit te schakelen, zodat hij niets 
meer ontvangt, zet u de Rx Switch-parameter van die 
Part op OFF:

1) Druk op [RX] (de indicator licht op).

2) Schakel met PART SELECT [1/9]~[8/16] de 
gewenste Parts in (de indicator licht op) of uit (de 
indicator dooft).

Om de Parts 9~16 in of uit te kunnen schakelen moet 
u op de [1-8/9-16] knop drukken (de indicator licht 
op). Daarna gebruikt u de PART SELECT [1/9]~[8/
16] knoppen en leest u de cijfers achter de schuine 
streep (“/”).

Op de GM Play-pagina worden ingeschakelde Parts 
aangeduid met een “❍” of “●”, terwijl er voor uitge-
schakelde Parts een “_” staat.

3) Druk op [RX] (de indicator dooft).

Opmerking:  Als de [RX]-indicator brandt wanneer een 
ingeschakelde Part een MIDI-commando ontvangt dan 
begint de indicator voor die Part te knipperen (in de Part 
Information pagina gebeurt dat steeds, ongeacht de aan/uit 
status van de Part of de [RX] schakelaar).

13.3 Effecten in- en 
uitschakelen

Met de [EFX]-, [CHORUS]- en [REVERB]-knop-
pen schakelt u de overeenkomstige effecten aan (de 
indicator licht op) of uit (de indicator dooft).

Voor de effecten die zijn ingeschakeld lichten de 
overeenkomstige symbooltjes (“EFX”, “CHO” en 
“REV”) rechtsboven op de Play-pagina op.

Uitgeschakelde effecten worden in het grijs afge-
beeld.

13.4 Instellingen voor 
individuele Parts

Om de bediening overzichtelijk te houden hebben 
we de parameters, die u voor iedere Part van het GM 
System kunt instellen, toegewezen aan de functie-
toetsen. De verdeling is als volgt:

Elk van deze parameters kunt u volgens de onder-
staande werkwijze instellen.

1) Houd [SHIFT] ingedrukt terwijl u op [PERFORM] 
drukt. U komt terecht op de GM Play-pagina.

 [F4] (Part)

 [F5] (Effects)

Dit symbool duidt op GM System parameters. 
Ongemarkeerde items zijn Part parameters.

 [F1] (General)
 [F2] (EFX Prm) 
 [F3] (EFX Ctl) 

 [F4] (Chorus) 
 [F5] (Reverb) 

Patch keuze / Volume / Pan / Pitch 

structuur van het effect
EFX Type
EFX-parameters aansturen
met MIDI-commando's
Chorus
Reverb

General MIDI
✽

✽

✽

✽

✽
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2) Druk op [F4] (Part) of [F5] (Effects) om naar de 
gewenste pagina te gaan.

3) Als u Effects hebt gekozen, moet u nog dieper in de 
boomstructuur duiken door [F1] (General)~[F5] 
(Reverb) te kiezen.

4) Kies met de PART SELECT [1/9]~[8/16] knoppen 
de gewenste Part.

Om een Part 9~16 te kiezen moet u op de [1-8/9-16] 
knop drukken (de indicator licht op).

De indicator van de gekozen Part begint te knippe-
ren en zijn nummer verschijnt rechtsboven in het 
display (links als het om de General-pagina van de 
effecten gaat).

Opmerking:  Voor de effectparameters [F2] (EFX Prm)~
[F5] (Reverb) kunt u geen Part selecteren, want deze parame-
ters zijn gemeenschappelijk voor alle Parts.

5) Plaats de cursor op de parameter die u wilt instel-
len.

6) Kies met de [VALUE]-regelaar of met [INC]/[DEC] 
de gewenste waarde.

Opmerking:  Als u een foutje maakt, kunt u op [UNDO] 
drukken om de gemaakte wijziging op te heffen en opnieuw de 
originele waarde van de parameter te kiezen.

7) Herhaal stap 1~6 tot u alle parameters voor de Per-
formance hebt ingesteld.

8) Druk op [EXIT] om terug te keren naar de PER-
FORM Play-pagina.

Opmerking:  GM-instellingen kunt u niet opslaan.

Waarden aanpassen in grote stappen
Waarden wijzigen kunt u met de [VALUE]-regelaar 
of met de [INC]/[DEC] knoppen. Voor elk van deze 
opties bestaat er een techniek om de waarde sneller te 
wijzigen.

Instellingen van verschillende 
Parts vergelijken

Om de instellingen van verschillende Parts in één 
oogopslag te vergelijken kunt u ze in groepen van 
acht (1~8 of 9~16) op één display-pagina afbeelden.

1) Druk op [F6] (Palette) om naar de Part Palette-
pagina te gaan.

Opmerking:  De [F6] (Palette) optie verschijnt enkel in 
beeld als u vanuit de betreffende pagina de mogelijkheid hebt 
om naar een Palette-pagina te gaan.

2) Kies met de PART SELECT [1/9]~[8/16] knoppen 
de gewenste Part.

Om een Part van 9~16 te kiezen moet u op de [1-8/
9-16] knop drukken (de indicator licht op).

U kunt ook met [√][®] de gewenste Part kiezen.

Met [F1] plaatst u afwisselend Part 1~8 en Part 9~16 
in het Palette display.

3) Plaats de cursor met [▲][▼] op de parameter die u 
wilt instellen.

Met [SHIFT]+[▲] gaat u naar de eerste parameter, 
met [SHIFT]+[▼] naar de laatste.

4) Kies met de [VALUE]-regelaar of met [INC]/[DEC] 
de gewenste waarde.

Opmerking:  Als u een foutje maakt, kunt u steeds op 
[UNDO] drukken om de gemaakte wijziging op te heffen en 
opnieuw de originele waarde van de parameter te kiezen.

VALUE rege-
laar

U kunt het proces versnellen door, ter-
wijl u aan de [VALUE]-regelaar draait, 
op de regelaar zelf of op de [SHIFT] 
knop te drukken.

[INC]/[DEC]

Om de waarde sneller te verhogen 
houdt u de [INC] knop ingedrukt en 
drukt u op de [DEC] knop. Om de 
waarde sneller te verlagen doet u het 
omgekeerde.
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GM mode, GM-mode initialiseren
5) Herhaal stap 1~4 tot u alle parameters voor de Per-
formance hebt ingesteld.

6) Druk op [F6] om de Part Palette-pagina te verlaten.

Boven [F6] staat het Part nummer afgebeeld waar-
naar u terugkeert.

Part Param pagina
[SHIFT]+[PERFORM]→[F4] (Part)

Op deze pagina kiest u voor iedere Part een Patch en 
maakt u instellingen voor volume, pan, toonhoogte 
en polyfonie.

Patch Number

Met deze parameter kiest u de gewenste GM Patch of 
Rhythm Set (voor Part 10). De naam van de gekozen 
Patch verschijnt tussen haakjes

Opmerking:  Als u liever uit een SOUND LIST kiest, mag 
u op de [VALUE]-regelaar drukken.

Opmerking:  U kunt geen Patches of Rhythm Sets kiezen 
uit de USER, PRESET A~C, E, XP-A~H of CARD groep (de 
indeling daarvan beantwoordt namelijk niet aan het GM-
formaat).

Part Volume (0~127)

Deze parameter laat toe om de Parts van een Perfor-
mance in balans te zetten. Vindt u een bepaalde Part 
dus te hard of te zacht klinken, dan kunt u dat hier 
veranderen.

Part Pan (L64~0~63R)

U raadt het: hiermee bepaalt u de stereopositie van 
de Part. De waarde 0 betekent dat de Part zich precies 
in het midden bevindt. Onthoud wel dat deze para-
meter de stereopositie van de Tones niet opheft, 
maar wel verschuift. De spreiding van de Tones 
(indien geprogrammeerd) blijft dus gedeeltelijk 
overeind.

Coarse Tune (-48~+48)

Met deze parameter kunt u de aan de Part toegewe-
zen Patch transponeren. Het transpositiebereik 
bedraagt ±4 octaven, zodat u echt wel flexibel kunt 
werken.

Fine Tune (-50~+50)

Deze parameter dient dan weer voor het fijnstem-
men van een Part binnen een bereik van 100 cent 
(wat dus exact een halve toon is). Gebruik deze para-

meter voor Chorus-achtige effecten of om echt valse 
Parts toch juist te stemmen.

Andere manier om Patches/Rhythm Sets te 
kiezen

1) Ga op de GM Play-pagina met [√][®] naar de Part 
die u wilt instellen (het Part-nummer wordt in het 
display afgebeeld).

2) Kies met de [VALUE]-regelaar of met [INC]/[DEC] 
de gewenste Patch/Rhythm Set.

Effecten
[SHIFT]+[PERFORM]→[F5] (Effects)→ [F1]~[F5]

De effectparameters komen op andere plaatsen uit-
voerig aan bod: [F1] (General), blz. 40; [F2] (EFX 
Param), blz. 45; [F3] (EFX Ctl), blz. 109; [F4] (Cho-
rus), blz. 63; [F5] (Reverb), blz. 63.

13.5 GM-mode initialiseren

De GM mode kan op twee manieren geïnitialiseerd 
worden:

Mode

1) Houd [SHIFT] ingedrukt terwijl u op [PERFORM] 
drukt. U komt terecht op de GM Play-pagina.

2) Druk op [UTILITY] (de indicator licht op).

3) Druk herhaaldelijk op [F6] (Menu) om Menu 1 te 
selecteren.

4) Druk op [F3] (Init) om naar de GM Initialize-pagi-
na te gaan.

5) Kies met de [VALUE]-regelaar of met [INC]/[DEC] 
of u “GM-ON” dan wel “DEFAULT” wilt.

6) Druk op [F6] (Execute) om de initialisatie uit te 
voeren.

U keert terug naar de GM Play-pagina.

GM-ON
De instellingen van de GM-mode worden 
met behulp van een GM System On-com-
mando geïnitialiseerd.

DEFAULT

De instellingen van de GM-mode worden 
volgens de fabriekswaarden geïnitialiseerd. 
Hetzelfde gebeurt voor de effectinstellin-
gen.
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14.Data uitwisselen

14.1 Data zenden naar een 
extern MIDI-instrument

U kunt de inhoud van het interne geheugen of van 
een RAM-kaart via MIDI naar een extern instrument 
(MIDI-sequencer enz.) zenden en daar dan opslaan. 
Op die manier is het ook mogelijk de geheugenin-
houd te kopiëren naar een andere JV-2080. Let er 
steeds op dat u zender en ontvanger op hetzelfde 
Device ID-nummer (blz. 137) instelt.

Source

Hiermee bepaalt u welke data er worden gezonden.

Opmerking:  ALL slaat op alle Patches, Performances en 
Rhythm Sets uit het USER, TEMP of CARD geheugen.

Opmerking:  TEMP slaat op het buffergeheugen (dus op 
het geselecteerde item).

Opmerking:  CARD-opties kunt u uiteraard enkel selecte-
ren als er een RAM-kaart in de CARD-sleuf steekt.

Opmerking:  GM-instellingen kunt u niet zenden.

Opmerkingen bij de tabel:

1. De huidige Performance.

2. De huidige Performance en de Patch of Rhythm 
Set die toegewezen zijn aan de Parts van de Perfor-
mance.

3. Systeeminstellingen, meer bepaald de items die in 
de “Parameter address map 1-1-1 System Common 
van de MIDI-implementatie staan opgesomd (zie de 
Engelstalige handleiding).

Destination

Stel de zendbestemming (Destination) in op “to 
MIDI”.

1) Druk op [UTILITY] (de indicator licht op).

2) Druk op [F4] (Xfer).

3) Druk op [F1] (to MIDI) om naar de Data Transfer 
to MIDI pagina te gaan.

4) Plaats de cursor op het item dat u wilt instellen.

5) Kies met de [VALUE]-regelaar of met de [INC]/
[DEC] knoppen de gewenste waarde.

6) Druk op [F6] (Execute) om de data te zenden.

Vergeet niet te zorgen dat het externe MIDI-instru-
ment data kan ontvangen. Tijdens het zenden meldt 
het display “Transmitting…”.

Opmerking:  Om het zenden van data te annuleren drukt 
u op [EXIT].

7) Druk herhaaldelijk op [EXIT] om terug te keren 
naar de Play-pagina.

Device ID-nummer en Rx Sys.Excl instellin-
gen
Bij het zenden van data naar een andere JV-2080 
moet u steeds zorgen dat beide instrumenten op het-
zelfde Device ID nummer zijn ingesteld (MIDI 
Param 1 pagina [SYSTEM]→[F3] (MIDI)) en dat de 
Rx Sys.Excl parameter (zelfde pagina) op ON staat.

ALL

USER

TEMP

CARD

PERFORM

USER 01~32

TEMP
-PATCH 1

+PATCH 2

CARD 01~16, 32

PATCH

USER 001~128

TEMP

CARD 001~064, 128

RHYTHM

USER 001~002

TEMP

CARD 001~001, 002

SYSTEM 3

JV-2080

MIDI�
Sequencer

MIDI OUT

MIDI IN
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Data uitwisselen, Zenden naar een RAM-kaart
Bij het opnieuw laden van SysEx-data moet u altijd 
het Device ID nummer kiezen dat u hebt gebruikt 
toen u de data wegschreef. De Rx Sys.Excl-parameter 
moet ook in dat geval op ON staan.

Vanuit de fabriek is het Device ID 17 en staat Rx 
Sys.Excl op ON (zie blz. 137).

14.2 Zenden naar een RAM-
kaart

U kunt de inhoud van het interne geheugen ook 
kopiëren naar een RAM-kaart (MEMORY CARD 
type M-512E of M-256E).

Met deze functie kunt u ook data op de kaart zelf ver-
plaatsen (bijvoorbeeld CARD Patches 005~007 naar 
CARD Patches 001~003) om op die manier orde in 
uw klankverzameling te scheppen.

Nog even ter herinnering: een DATA-kaart moet u 
formateren voordat u ze kunt gebruiken (zie blz. 12).

Dit zijn de maxima die u op een kaart kwijt kunt:

Source

Hier kiest u welke data u naar de kaart wilt zenden.

Opmerking:  CARD-opties kunt u uiteraard enkel selecte-
ren als er een RAM-kaart in de CARD-sleuf steekt.

Opmerking:  XP-A~H kunt u enkel kiezen als de overeen-
komstige Wave Expansion Boards zijn geïnstalleerd.

Destination

Stel de zendbestemming in op “to CARD”.

1) Steek een RAM-kaart in de kaartsleuf.

2) Druk op [UTILITY] (de indicator licht op).

3) Druk op [F4] (Xfer).

4) Druk op [F2] (to CARD) om naar de Data Transfer 
to Card-pagina te gaan.

5) Plaats de cursor op het item dat u wilt instellen.

6) Kies met de [VALUE]-regelaar of met de [INC]/
[DEC] knoppen de gewenste waarde.

7) Druk op [F6] (Execute) om de data te zenden.

8) Druk herhaaldelijk op [EXIT] om terug te keren 
naar de Play-pagina.

Opmerking:  Als de gespecifieerde data niet volledig op de 
kaart passen, worden er toch nog zoveel mogelijk data gezon-
den, te beginnen op het nummer dat u als Destination hebt 
gespecifieerd.

Bijvoorbeeld: u gebruikt een M-256 kaart.

Source: PATCH USER:001~005
Destination: to Card:063

Deze instellingen zorgen dat de USER-Patches 01 en 
02 terechtkomen in Patch-geheugen 63 en 64 van de 
RAM-kaart (de overige Patches worden niet gekopi-
eerd).

M-512E
32 Performances, 128 Patches, 2 Rhythm 
Sets

M-256E 16 Performances, 64 Patches, 1 Rhythm Sets

PERFORM

USER 01-32

CARD 01-16, 32

PR-A, B 01-32

PATCH

USER 001-128

CARD 001-064, 128

PR-A~C, GM, PR-
E

001-128

XP-A~H 001-255

RHYTHM

USER 001-002

CARD 001-001, 002

PR-A~C, GM, PR-
E

001-002

XP-A~H 001-255
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14.3 Data naar het User 
geheugen zenden

U kunt Preset-, Expansion Board-, of data van een 
kaart naar het User-geheugen kopiëren en verder 
bewerken. Echt nodig is het niet omdat ook een zgn. 
ROM-Patch altijd kan worden geëdit, maar u werkt 
misschien anders dan wij – vandaar deze mogelijk-
heid.

Source

Hier kiest u welke data u naar het User-geheugen 
wilt zenden.

Opmerking:  ALL slaat op alle data uit de gekozen groep 
(PR-A of B).

Opmerking:  CARD opties kunt u uiteraard enkel selecte-
ren als er een RAM-kaart in de CARD-sleuf steekt.

Opmerking:  XP-A~H kunt u enkel kiezen als de overeen-
komstige Wave Expansion Boards zijn geïnstalleerd.

Destination

Specifieer hier het geheugennummer waar de eerste 
data terecht moeten komen.

De melding “to USER” betekent uiteraard dat de 
data terechtkomen in de USER-groep.

1) Druk op [UTILITY] (de indicator licht op).

2) Druk op [F4] (Xfer).

3) Druk op [F3] (to USER) om naar de Data Transfer 
to User-pagina te gaan.

4) Plaats de cursor op het item dat u wilt instellen.

5) Kies met de [VALUE]-regelaar of met de [INC]/
[DEC] knoppen de gewenste waarde.

6) Druk op [F6] (Execute) om de data te zenden.

7) Druk herhaaldelijk op [EXIT] om terug te keren 
naar de Play-pagina.

Opmerking:  Als de gespecifieerde data niet allemaal in het 
geheugen passen, worden er toch nog zoveel mogelijk data 
gekopieerd, te beginnen met het nummer dat u als Destina-
tion hebt gespecifieerd.

Bijvoorbeeld:

Source: PATCH PR-A:001~005
Destination: to User:127

Deze instellingen zorgen dat de PR-A Patches 01 en 
02 terechtkomen in de USER Patches 127 en 128.

14.4 Datablokken zenden

Met de Cop-y en Swap-functie kunt u data respectie-
velijk kopiëren en uitwisselen tussen het interne 
USER-geheugen en een RAM-kaart. Dat kan gebeu-
ren in eenheden van een hele of een halve groep. U 
begrijpt dat dit de aangewezen methode is voor het 
herordenen van groepen data.

Waarom de mogelijkheid om met halve groepen te 
werken? Wel, de USER-groep van de JV-2080 biedt 
plaats aan 32 Performances, 128 Patches en 2 Rhy-
thm Sets. Een M-256E RAM-kaart kan maar de helft 
van deze data bevatten: 16 Performances, 64 Patches 
en 1 Rhythm Set. Als u met dit soort kaarten werkt, 
moet u het USER-geheugen dus in twee helften ver-
delen (USER-HALF1 en USER-HALF2).

Data kopiëren van een kaart naar 
het interne geheugen en vice 
versa

Hier gaat het om de Copy-functie, waarmee u data 
van de USER-groep naar een RAM-kaart kunt kopië-
ren, of omgekeerd.

Eerst moet u uiteraard bepalen welke data u wilt 
kopiëren:

Source

Het formaat van deze parameter is hier iets uitge-
breider dan op andere display-pagina’s:

ALL PR-A, B

PERFORM

USER 01-32

CARD 01-16, 32

PR-A, B 01-32

PATCH

USER 001-128

CARD 001-064, 128

PR-A~C, GM, PR-
E

001-128

XP-A~H 001-255

RHYTHM

USER 001-002

CARD 001-001, 002

PR-A~C, GM, PR-
E

001-002

XP-A~H 001-255
132



Data uitwisselen, Datablokken zenden
Data    bron-->bestemming: procedure

Data

Kies of u alle data (ALL), dan wel Performance, 
Patch of Rhythm Set data wilt kopiëren.

Bron→bestemming

Voor een M-512E kaart:

Voor een M-256E kaart:

Procedure (enkel bij ALL)
Hiermee kunt u kiezen hoe de bij een Performance 
behorende Patches worden gekopieerd. Er bestaan 
twee mogelijkheden (als u voor Source tenminste All 
gekozen hebt):

Direct

In deze mode onthouden de Parts alleen de num-
mers van de gebruikte Patches in het User-geheugen. 
Dat is natuurlijk gevaarlijk, want als u later de Patch-
es in het User-geheugen verandert, dan roepen de 
Parts, die beroep doen op User Patches, niet meer de 
juiste klank op.

Adapt

Met deze instelling bepaalt u dat de bij de Parts beho-
rende Patches als “CARD” Patches worden opgesla-
gen wanneer u de Performances naar een kaart kopi-
eert. Het voordeel hiervan is dat de Performances tij-
dens het kopiëren worden aangepast (zodat ze 
beroep doen op de nieuwe Patch-nummers).

Hetzelfde geldt voor het kopiëren van een kaart naar 
het interne geheugen: in dat geval wordt de Parts ver-
teld dat ze voortaan moeten zoeken naar de “USER” 
Patches (i.p.v. de Patches op de datakaart).

USER-ALL→-
CARD

Volledige USER-groep wordt 
naar de kaart gekopieerd.

CARD→USER-
ALL

Volledige kaart wordt naar de 
USER groep gekopieerd.

USER-HALF1→CARD
Eerste helft van de USER-
groep wordt naar de kaart 
gekopieerd.

USER-HALF2→CARD
Tweede helft van de USER-
groep wordt naar de kaart 
gekopieerd.

CARD→USER-HALF1
Kaart wordt naar de eerste 
helft van de USER-groep 
gekopieerd.

CARD→USER-HALF2
Kaart wordt naar de tweede 
helft van de USER-groep 
gekopieerd.

Part 1 USER : 001
Part 2 USER : 002
    :
Part 16

Performance

Patch

USER : 001
USER : 002
    :
    :
USER : 128

USER : 001
USER : 002

Rhythm Set

USER : 01

:

USER : 32

JV-2080

Part 1 USER : 001
Part 2 USER : 002
    :
Part 16

Performance

Patch

CARD : 001
CARD : 002
    :
    :
CARD : 128

CARD : 001
CARD : 002

Rhythm Set

CARD : 01

:

CARD : 32

DATA Card
Kopie naar
RAM-kaart

 Kopie naar
User-geheugen

worden 
gebruikt

worden 
gebruikt

DIRECT

Part 1 USER : 001
Part 2 USER : 002
    :
Part 16

Performance

Patch

USER : 001
USER : 002
    :
    :
USER : 128

USER : 001
USER : 002

Rhythm Set

USER : 01

:

USER : 32

JV-2080

Part 1 CARD : 001
Part 2 CARD : 002
    :
Part 16

Performance

Patch

CARD : 001
CARD : 002
    :
    :
CARD : 128

CARD : 001
CARD : 002

Rhythm Set

CARD : 01

:

CARD : 32

DATA Card
Kopie naar
RAM-kaart

Kopie naar 
USER-geheugen

ADAPT

Worden gebruikt Worden gebruikt
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Opmerking:  Als u voor SOURCE “All” gekozen hebt en 
dan HALF1→CARD gebruikt, dan worden enkel de Patch 
1~64 naar de kaart gekopieerd. Een Performance in Half1, 
die beroep doet op een Patch 65~128, zal dus achteraf niet 
meer de juiste klank kunnen oproepen (voor niet gevonden 
Patches wordt een pianoklank gekozen). Gelukkig is dit enkel 
een probleem voor M-256E kaarten. (Gebruik dus liefst M-
512E-kaarten.)

1) Steek een RAM-kaart in de kaartsleuf.

2) Druk op [UTILITY] (de indicator licht op).

3) Druk op [F6] (Menu) om naar menu 2 te gaan.

4) Druk op [F1] (Card).

5) Druk op [F3] (Copy) om naar de Copy-pagina te 
gaan.

6) Plaats de cursor op het item dat u wilt instellen.

7) Kies met de [VALUE]-regelaar of met de [INC]/
[DEC] knoppen de gewenste waarde.

8) Druk op [F6] (Execute) om de data te zenden.

9) Druk herhaaldelijk op [EXIT] om terug te keren 
naar de Play-pagina.

Opmerking:  Als u “ALL” kopieert, zullen Performances 
waarvan de Parts zowel data uit de USER-groep als van de 
RAM-kaart gebruiken na het kopiëren waarschijnlijk anders 
klinken dan verwacht.

Opmerking:  Als u PERFORM-data kopieert, wordt steeds 
DIRECT gebruikt, met de inmiddels bekende implicaties: als 
u de inhoud wijzigt van de USER Patches waarvan deze Per-
formance gebruik maakt, heeft dat gevolgen voor de klank van 
de Performance. Performances die u op deze manier naar een 
kaart schrijft klinken ook anders wanneer u ze op een andere 
JV-2080 gebruikt.

Data uitwisselen tussen een RAM-kaart en 
het interne geheugen (Swap)

Deze functie kopieert ook data, maar dan in twee 
richtingen: dat data van de RAM-kaart worden naar 
het User-geheugen gekopieerd, terwijl de data van 
dat geheugen tegelijkertijd naar de RAM-kaart wor-
den gekopieerd. De keuzemogelijkheden zijn precies 
dezelfde als voor Card Copy.

Source

Het formaat van deze parameter is hier iets uitge-
breider dan op andere display-pagina’s:

Data
Kies of u alle data (ALL), dan wel Performance, 
Patch of Rhythm Set data wilt kopiëren.

Bron↔bestemming

Voor een M-512E kaart:

Voor een M-256E kaart:

Procedure (enkel bij ALL):

Hiermee kunt u kiezen hoe de bij een Performance 
behorende Patches worden gekopieerd. Er bestaan 
twee mogelijkheden (als u voor Source tenminste All 
gekozen hebt):

Direct
In deze mode onthouden de Parts dat ze beroep doen 
op Patches van het User-geheugen. Dat is natuurlijk 
gevaarlijk, want als u later de Patches in het User-
geheugen verandert, dan roepen de Parts, die beroep 
doen op User Patches, niet meer de juiste klank op.

Adapt
Met deze instelling bepaalt u dat de bij de Parts beho-
rende Patches als “CARD” Patches worden opgesla-
gen wanneer u de Performances naar een kaart kopi-
eert. Het voordeel hiervan is dat de Performances tij-
dens het kopiëren worden aangepast en dus, tijdens 
het gebruik, niet de Patches in het User-geheugen 
aanspreken (die ondertussen misschien al veranderd 
zijn).

Hetzelfde geldt voor het kopiëren van een kaart naar 
het interne geheugen: in dat geval wordt de Parts ver-
teld dat ze voortaan moeten zoeken naar de “USER” 
Patches (i.p.v. de Patches op de datakaart).

Opmerking:  Wanneer u voor SOURCE “All” gekozen 
hebt en dan HALF1↔CARD gebruikt, dan worden enkel de 
Patches 1~64 naar de kaart gekopieerd. Een Performance in 
HALF1, die beroep doet op een Patch 65~128, zal dus achter-
af niet meer de juiste klank kunnen oproepen (voor niet 
gevonden Patches wordt een pianoklank gekozen). Gelukkig is 
dit enkel een probleem voor M-256E kaarten. 

1) Steek een RAM-kaart in de kaartsleuf.

2) Druk op [UTILITY] (de indicator licht op).

3) Druk op [F6] (Menu) om naar menu 2 te gaan.

USER-ALL↔CARD
Volledige USER groep wordt 
uitgewisseld met de kaart.

USER-
HALF1↔CARD

Eerste helft van de USER 
groep wordt uitgewisseld 
met de kaart.

USER-
HALF2↔CARD

Tweede helft van de USER 
groep wordt uitgewisseld 
met de kaart.
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Data uitwisselen, Datablokken zenden
4) Druk op [F1] (Card).

5) Druk op [F4] (Swap) om naar de Swap-pagina te 
gaan.

6) Plaats de cursor op het item dat u wilt instellen.

7) Kies met de [VALUE]-regelaar of met de [INC]/
[DEC] knoppen de gewenste waarde.

8) Druk op [F6] (Execute) om de data uit te wisselen.

9) Druk herhaaldelijk op [EXIT] om terug te keren 
naar de Play-pagina.

Opmerking:  Als u “ALL” uitwisselt, zullen Performances 
waarvan de Parts zowel data uit de USER groep als van de 
RAM-kaart gebruiken na het uitwisselen waarschijnlijk 
anders klinken dan verwacht.

Opmerking:  Als u PERFORM-data uitwisselt wordt 
steeds DIRECT gebruikt, met de inmiddels bekende implica-
ties: als u de inhoud wijzigt van de USER-Patches waarvan 
deze Performance gebruik maakt, heeft dat gevolgen voor de 
klank van de Performance. 

Hoewel de Swap-functie uitgesproken flexibel is, wil-
len we u toch even waarschuwen dat de operatie niet 
altijd naar behoren verloopt, met name dan wanneer 
u “Adapt” kiest:

Voorbeeld: Stel dat Performance USR01 beroep 
doet op Patch USR012 voor Part 1 en Patch CRD011 
voor Part 2. Tijdens de Swap-operatie krijgt Perfor-
mance USR01 het nummer CRD01. Tegelijk veran-
dert het nummer van Patch USR012 in CRD012, ter-
wijl de data van Patch CRD011 onveranderd op de 
kaart blijven (de betreffende USR011 data worden 
dus niet naar de kaart “geswapped”).

Kopieert u de Performance vervolgens weer naar het 
interne geheugen, verandert de naam van Patch 
CRD011 (voor Part 2) echter wél in USR011, wat dus 
de ordening van uw data enigszins verandert.

Opmerking:  Het veiligste (en goedkoopste) werkt u met 
Dumps (zie blz. 130).
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15.MIDI

15.1 Ontvangstkanaal 
instellen

Afgezien van de frases die u met een druk op de volu-
meregelaar kunt sturen (PHRASE PREVIEW) is de 
JV-2080 volledig afhankelijk van MIDI-comman-
do’s uit externe instrumenten als het op muziekma-
ken aankomt. Cruciaal daarbij is dat het ontvangst-
kanaal van de JV-2080 gelijk is aan het zendkanaal 
van het externe instrument, dus laten we om dit 
MIDI-verhaal te beginnen eens kijken hoe u het ont-
vangstkanaal kunt instellen.

Opmerking:  We kunnen u uiteraard moeilijk vertellen hoe 
u het zendkanaal moet instellen op het instrument dat de 
JV-2080 stuurt, maar in de handleiding van dat instrument 
komt u daar zonder twijfel meer over te weten.

Parts van een Performance
Een Performance is de grootste klankeenheid van de 
JV-2080. Performances zijn opgebouwd uit verschil-
lende Parts, die elk op een eigen MIDI-kanaal (kun-
nen) reageren. Wilt u al deze Parts horen, dan is het 
zaak om ze allemaal te laten luisteren naar het MIDI-
kanaal waarop uw klavier zendt. Zou u graag “drum-
men” op uw klavier, zorg dan dat het ontvangstka-
naal van Part 10 gelijk is aan het zendkanaal van uw 
klavier.

1) Kies de Performance die u wilt gebruiken. U komt 
terecht op de PERFORM Play-pagina.

2) Druk op [F4] (MIDI). U komt terecht op de Part 
MIDI-pagina.

3) Kies met PART SELECT [1/9]~[8/16] de gewenste 
Part.

Wilt u één van de Parts 9~16 kiezen, druk dan op de 
[1-8/9-16] knop (de indicator licht op).

De indicator knippert en het Part-nummer ver-
schijnt rechtsboven in het display.

4) Plaats de cursor op de “Channel” parameter.

5) Kies met de [VALUE]-regelaar of met de [INC]/
[DEC] het gewenste MIDI-ontvangstkanaal.

6) Druk op [EXIT] om terug te keren naar de PER-
FORM Play-pagina.

Opmerking:  Na stap 2 kunt u op [F6] (Palette) drukken 
als u de instellingen voor acht Parts (1~8 of 9~16) graag in 
één oogopslag wilt bekijken.

Patch mode
Wilt u enkel een Patch aansturen, stel dan op de vol-
gende manier het MIDI-kanaal in.

1) Druk op [PATCH] (de indicator licht op).

2) Druk op [SYSTEM] (de indicator licht op).

3) Druk op [F3] (MIDI). U komt terecht op de MIDI 
Param 1-pagina.

Komt u in de MIDI Param 2-pagina terecht, druk 
dan nogmaals op [F3] (MIDI).

4) Plaats de cursor op de “Patch Rx-Ch” parameter.

5) Kies met de [VALUE]-regelaar of met de [INC]/
[DEC] het gewenste MIDI-ontvangstkanaal.

6) Druk op [EXIT] om terug te keren naar de PER-
FORM Play-pagina.

Het MIDI-kanaal verschijnt rechtsboven in het dis-
play.

MIDI-kanaal rechtstreeks vanuit de PATCH 
Play-pagina instellen

1) Druk op [RX] (de indicator licht op).

2) Kies met PART SELECT [1/9]~[8/16] het gewenste 
MIDI-kanaal.

Wilt u een MIDI-kanaal tussen 9 en 16 kiezen, druk 
dan op de [1-8/9-16] knop (de indicator licht op).

Het MIDI-ontvangstkanaal verschijnt rechtsboven 
in het display.
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De wijziging die u hier aanbrengt wordt gereflecteerd 
in de waarde van de Patch Rx-Ch parameter op de 
MIDI Param 1 pagina.

(3) Druk nogmaals op [RX] (de indicator dooft).

Performances kiezen met MIDI-
commando’s

Zorg eerst dat het zendkanaal van het externe MIDI-
instrument gelijk is aan het Performance-controle-
kanaal (Performance Ctrl-Ch) van de JV-2080. Zend 
vervolgens de juiste bank- en programmakeuzecom-
mando’s.

In de fabriek werd het Performance Ctrl-Ch inge-
steld op kanaal 16. Dit kunt u als volgt veranderen:

1) Druk op [PERFORM] (de indicator licht op).

2) Druk op [SYSTEM] (de indicator licht op).

3) Druk op [F3] (MIDI) om naar de MIDI Param 1-
pagina te gaan.

Als u op de MIDI Param 2-Pagina terechtkomt moet 
u nogmaals op [F3] (MIDI) drukken.

4) Plaats de cursor op de “Performance Ctrl-Ch” 
parameter.

5) Kies met de [VALUE]-regelaar of met [INC]/[DEC] 
het gewenste controlekanaal.

6) Druk op [EXIT] om terug te keren naar de PER-
FORM Play-pagina.

Het gekozen controlekanaal wordt rechtsboven in 
het display afgebeeld.

15.2 Device ID-nummer en 
algemene zend-/
ontvangstschakelaars

De Device ID nummer parameter is samen met de 
ontvangstschakelaars ondergebracht in de MIDI 
Param 1 en MIDI Param 2 systeempagina’s.

Device ID Number (17~32)
Dit nummer hoeft u alleen te veranderen wanneer u 
meer dan één JV-2080 (of een JV-2080 én een 
JV-1080) bezit en bepaalde SysEx-data slechts naar 
één module wilt zenden. Door aan elke JV-2080/
1080 een ander instrumentnummer (Device ID) toe 
te wijzen zorgt u namelijk dat alleen de JV-2080 de 
SysEx-data aanvaard die hetzelfde Device ID-num-
mer bevatten als hijzelf.

Rx Sys.Excl (Off, On)
Met deze schakelaar bepaalt u of de JV-2080 SysEx-
data mag ontvangen. Als u bv. een sequence hebt met 
een Dump van het volledige interne geheugen, wor-
den uw eigen Patches, Performances enz. gewist. 
Daarom kunt u er het best een gewoonte van maken 
om deze parameter enkel op On te zetten als u daad-
werkelijk Dumps naar de JV-2080 wilt zenden.

Opmerking:  De instelling van deze parameter wordt even-
eens opgeslagen. Vergeet dus niet weer de Off stand te kiezen 
als u de gewenste data naar de JV-2080 hebt gezonden.

Opmerking:  Als u de MIDI Param 1-pagina kiest voor het 
GM System is deze parameter niet beschikbaar.

Tx Edit Data (Off, On)
Als u een Patch of Rhythm Set parameter wijzigt, kan 
die instelling naar MIDI OUT worden gestuurd. Als 
u dat wenst, moet u deze parameter op On zetten. 
Dat zou bv. handig kunnen zijn om manuele “Filter 
Sweeps” met een sequence op te nemen. Wilt u dat 
niet, dan kiest u hier het best de Off stand.

Opmerking:  Als u de MIDI Param 1-pagina kiest voor het 
GM System is deze parameter niet beschikbaar.

Rx GM-ON Message (Off, On)
Zoals u weet, is de JV-2080 GM-compatibel. Dat 
betekent dat hij ook het GM-initialisatiecommando 
kan ontvangen en uitvoeren. Dat commando laat toe 
om de JV-2080 automatisch volgens de instellingen 
van de weer te geven sequence te configureren. 
Anderzijds wist u op dat moment wel uw eigen GM-
instellingen. Vandaar deze schakelaar.
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Opmerking:  Als u deze schakelaar op Off zet, is het meer 
dan waarschijnlijk dat de sequence helemaal niet GM-com-
patibel klinkt (omdat de benodigde instellingen niet kunnen 
worden doorgevoerd).

Rx Program Change
Zet deze op ON als u programmakeuze-comman-
do’s wilt ontvangen, of op OFF als u ze niet wilt ont-
vangen.

Rx Bank Select
Zet deze op ON als de JV-2080 bankkeuzecomman-
do’s moet ontvangen, of op OFF als u dat niet wilt. 
Voor meer informatie over de te zenden nummers, 
zie de tabel op blz. 28.

Rx Control Change
Zet deze op ON als de JV-2080 controlecommando’s 
moet ontvangen, of op OFF als u dat niet wilt.

Rx Volume

Zet deze op ON als de JV-2080 volumecommando’s 
moet ontvangen, of op OFF als u dat niet wilt.

Rx Hold-1

Zet deze op ON als de JV-2080 Hold-1 commando’s 
moet ontvangen, of op OFF als u dat niet wilt.

Rx Pitch Bend

Zet deze op ON als de JV-2080 Pitch Bend comman-
do’s moet ontvangen, of op OFF als u dat niet wilt.

Rx Modulation

Zet deze op ON als de JV-2080 modulatiecomman-
do’s moet ontvangen, of op OFF als u dat niet wilt.

Rx Aftertouch

Zet deze op ON als de JV-2080 aftertouch-comman-
do’s moet ontvangen, of op OFF als u dat niet wilt.

1) Druk op [SYSTEM] (de indicator licht op).

2) Druk op [F3] (MIDI) om naar de MIDI Param 1 of 
MIDI Param 2-pagina te gaan.

Bij iedere druk op deze knop wisselt u tussen deze 
twee pagina’s.

3) Plaats de cursor op de parameter die u wilt instel-
len.

4) Kies met de [VALUE]-regelaar of met [INC]/[DEC] 
de gewenste waarde.

5) Druk verschillende keren op [EXIT] om terug te 
keren naar de Play-pagina.

15.3 Individuele 
ontvangstschakelaars

De ontvangstschakelaars van daarnet gelden voor de 
JV-2080 in zijn geheel. Het is echter ook mogelijk dit 
soort instellingen te maken voor individuele Parts, 
Tones en instrumenten uit een Rhythm Set.

Ontvangstschakelaars voor Parts
Rx Program Change

Zet deze op ON als u programmakeuze-comman-
do’s wilt ontvangen, of op OFF als u ze niet wilt ont-
vangen.

Rx Volume

Zet deze op ON als de JV-2080 volumecommando’s 
moet ontvangen, of op OFF als u dat niet wilt.

Rx Hold-1

Zet deze op ON als de JV-2080 Hold-1 commando’s 
moet ontvangen, of op OFF als u dat niet wilt.

1) Kies de Performance die u wilt gebruiken en ga 
naar de PERFORM-Play pagina.

2) Druk op [F4] (MIDI) om naar de Part MIDI-pagina 
te gaan.

3) Kies met PART SELECT [1/9]~[8/16] de gewenste 
Part.

Wilt u één van de Parts 9~16 kiezen, druk dan op de 
[1-8/9-16] knop (de indicator licht op).

De indicator knippert en het Part-nummer ver-
schijnt rechtsboven in het display.

4) Plaats de cursor op de gewenste parameter.

5) Kies met de [VALUE]-regelaar of met de [INC]/
[DEC] het gewenste MIDI-ontvangstkanaal.

6) Druk op [EXIT] om terug te keren naar de PER-
FORM Play-pagina.
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Opmerking:  De “*” naast de groepsnaam wijst erop dat u 
instellingen hebt gewijzigd. Vergeet niet deze op te slaan.

Opmerking:  Na stap 2 kunt u op [F6] (Palette) drukken 
als u de instellingen voor acht Parts (1~8 of 9~16) graag in 
één oogopslag wilt bekijken.

Ontvangstschakelaars voor 
Tones in een Patch

Volume (On, Off)

Met deze parameter bepaalt u of de Tone al dan geen 
MIDI-volumecommando’s mag ontvangen.

Pan (Off, Cont, Key-On)

Met deze parameter bepaalt u de manier waarop de 
Tones MIDI-panoramacommando’s ontvangen:

Pitch Bend

Zet deze op ON als de Tone Pitch Bend commando’s 
moet ontvangen, of op OFF als u dat niet wilt.

Hold-1 (On, Off)

Met deze parameter bepaalt u of een Tone al dan niet 
MIDI Hold-commando’s mag ontvangen.

Redamper (On, Off)

Met deze parameter kunt u zorgen (On) dat ook 
noten, die eigenlijk al aan het uitsterven zijn, worden 
aangehouden wanneer de JV-2080 een Hold-com-
mando ontvangt. Wilt u dat niet, dan kiest u het best 
Off.

Opmerking:  De instelling van deze parameters heeft geen 
enkel gevolg wanneer u de gelijknamige System-ontvangstpa-
rameters uitgeschakeld hebt. In dat geval schakelt u de ont-
vangst hier dus niet in (omdat er helemaal niets te ontvangen 
valt).

1) Kies de Patch die u wilt gebruiken en ga naar de 
PATCH Play-pagina.

2) Druk op [F5] (LFO&Ctl).

3) Druk op [F4] (Ctrl Sw) om naar de Control Switch-
pagina te gaan.

4) Kies met TONE SELECT [1]~[4] de gewenste Tone.

De indicator van de Tone knippert en het gekozen 
nummer verschijnt rechtsboven in het display.

5) Plaats de cursor op de gewenste parameter.

6) Kies met de [VALUE]-regelaar of met de [INC]/
[DEC] het gewenste MIDI-ontvangstkanaal.

7) Druk op [EXIT] om terug te keren naar de PATCH 
Play-pagina.

Opmerking:  De “*” naast de groepsnaam wijst erop dat u 
instellingen hebt gewijzigd. Vergeet niet deze weg te schrijven, 
anders gaan ze verloren zodra u de JV-2080 uitschakelt of een 
andere Patch kiest.

Opmerking:  Na stap 2 kunt u op [F6] (Palette} drukken 
als u de instellingen voor vier Tones graag in één oogopslag 
wilt bekijken (zie blz. 85).

Ontvangstschakelaars voor in-
strumenten in een Rhythm Set

Volume (On, Off)

Met deze parameter bepaalt u of de Rhythm Tone al 
dan geen MIDI-volumecommando’s mag ontvan-
gen.

Pan (Off, Cont, Key-On)

Met deze parameter bepaalt u de manier waarop de 
Rhythm Tones MIDI-panoramacommando’s ont-
vangen:

Hold-1 (On, Off)

Met deze parameter bepaalt u of een Rhythm Tone al 
dan niet MIDI Hold-commando’s mag ontvangen.

Opmerking:  De instelling van deze parameter wordt gene-
geerd als u de Envelope Mode NO-SUS (zie blz. 103) hebt 
gekozen.

1) Kies de Rhythm Set die u wilt gebruiken en ga naar 
de RHYTHM Play-pagina.

2) Druk op [F5] (Key Ctl) om naar de Control Param-
pagina te gaan.

OFF
De betreffende Tone houdt geen reke-
ning met de panoramacommando’s.

CONTI-
NUOUS

De stereopositie van de Tone kan con-
tinu veranderd worden.

KEY-ON

De stereopositie verandert, maar treedt 
pas in werking wanneer u weer een 
noot spelt. M.a.w. in deze stand heeft 
het geen zin om een noot lang aan te 
houden (omdat de stereopositie dan 
toch niet veranderd).

OFF
De betreffende Rhythm Tone houdt 
geen rekening met de panoramacom-
mando’s.

CONTI-
NUOUS

De stereopositie van de Rhythm Tone 
kan continu veranderd worden.

KEY-ON
De stereopositie verandert, maar treedt 
pas in werking wanneer u weer een 
noot spelt. 
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3) Kies met [E]~[H] het instrument dat u wilt editen.

De toets (nootnaam) en de naam van de golfvorm 
worden rechtsboven in het display afgebeeld.

Opmerking:  Als u een MIDI-klavier hebt aangesloten gaat 
het natuurlijk een stuk makkelijker: dan drukt u gewoon op 
de gewenste toets van het klavier. Vergeet in dit geval niet de 
Rhythm Edit Key parameter op “PNL&MIDI” in te stellen 
(dat is trouwens ook de fabrieksinstelling) (zie blz. 98).

4) Plaats de cursor op de parameter die u wilt instel-
len.

5) Kies met de [VALUE]-regelaar of met [INC]/[DEC] 
de gewenste waarde.

6) Druk op [EXIT] om terug te keren naar de RHY-
THM Play-pagina.

Opmerking:  Links van de groep verschijnt een “*” om aan 
te geven dat de instellingen werden gewijzigd. Vergeet niet de 
data weg te schrijven (zie blz. 66) als u de wijzigingen wilt 
behouden.

Opmerking:  Meer uitleg omtrent de Control Param-pagi-
na vindt u op blz. 102.

15.4 Polyfonie uitbreiden 
met twee of meer 
JV-2080’s

Stack (OFF, 1 of 2, 2 of 2, 1 of 3,…, 8 of 8)

De Stack functie maakt het mogelijk om het aantal 
stemmen waarvan u gelijktijdig gebruik kunt maken, 
te vergroten, door meerdere JV-2080's (maximaal 8) 

aan elkaar te koppelen. Wanneer u bijvoorbeeld drie 
JV-2080's heeft, sluit u ze als volgt op elkaar aan:

Wanneer de Stack-functie op OFF (uit) staat, geeft 
elke JV-2080 dezelfde noten weer.

Opmerking:  De Stack-functie werkt niet bij gebruik van 
de Rhythm Set of van een Patch waarbij Solo of Portamento 
is ingeschakeld. In dit geval zal de Patch uit de eerste JV-2080 
klinken en de Rhythm Set uit de tweede.

1) Druk op [SYSTEM] (de indicator licht op).

2) Druk op [F3] (MIDI) om naar de MIDI Param 1- of 
MIDI Param 2-pagina te gaan.

Bij iedere druk op deze knop wisselt u tussen deze 
twee pagina’s.

3) Plaats de cursor op “Stack”.

4) Kies met de [VALUE]-regelaar of met [INC]/[DEC] 
de gewenste waarde.

5) Druk verschillende keren op [EXIT] om terug te 
keren naar de Play-pagina.

15.5 Opties i.v.m. MIDI-
commando’s

Volume (Volume, Vol+Exp)

Hier kiest u de speelhulp waarmee u MIDI-com-
mando’s naar de JV-2080 moet zenden om verande-
ringen van het volume te verkrijgen. Hiermee wor-
den uiteraard de controlenummers CC07 en CC11 
bedoeld.

Aftertouch (Ch-After, Poly-After, Ch&Poly)

Hier kiest u het type Aftertouch waarmee u de 
JV-2080 kunt aansturen. Ch staat voor kanaal After-
touch (telkens één waarde voor alle noten, die op dat 

[E]
Kies de toets die één octaaf onder de geselecteerde 
toets ligt.

[F]
Kies de toets die één halve toon beneden de gese-
lecteerde toets ligt.

[G]
Kies de toets die één halve toon boven de geselec-
teerde toets ligt.

[H]
Kies de toets die één octaaf boven de geselecteerde 
toets ligt.

Klavier

JV-2080 (1 van 3) JV-2080 (2 van 3) JV-2080 (3 van 3)

THRU IN THRU INMIDI IN

MIDI OUT

ingestelde waarde
Volgorde waarin de stemmen 
worden verdeeld

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10
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moment klinken) en Poly voor polyfone Aftertouch 
(elke noot heeft haar eigen Aftertouch waarde).

1) Druk op [SYSTEM] (de indicator licht op).

2) Druk op [F4] (Control) om naar de Control 
Source-pagina te gaan.

Als u op de Control Assign-pagina terechtkomt moet 
u nogmaals op [F4] (Control) drukken.

3) Plaats de cursor op de parameter die u wilt instel-
len.

4) Kies met de [VALUE]-regelaar of met [INC]/[DEC] 
de gewenste waarde.

5) Druk verschillende keren op [EXIT] om terug te 
keren naar de Play-pagina.

Opmerking:  Meer details omtrent de overige parameters 
op de Control Source-pagina vindt u onder “Parameters aan-
sturen met MIDI-speelhulpen”, blz. 111, 113; “LFO synchro-
niseren” op blz. 115 en “Delay-tijd synchroniseren met het 
tempo van de song” op blz. 123.
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16.Algemene instellingen

16.1 Systeeminstellingen

LCD Contrast

Hiermee past u het contrast van het display aan. 
Hogere waarden zorgen voor een donkerder display.

Patch Remain

Hiermee bepaalt u of reeds klinkende noten al (ON) 
dan niet (OFF) blijven doorklinken als u een andere 
Patch of Rhythm Set kiest.

Power Up Mode

Hiermee bepaalt u wat er gebeurt als u de JV-2080 
inschakelt:

Character Style

Hiermee kiest u het lettertype voor de grote tekens 
(groep, nummer en naam) op de verschillende Play-
pagina’s:

1) Druk op [SYSTEM] (de indicator licht op).

2) Druk op [F1] (Setup) om naar de Setup-pagina te 
gaan.

3) Plaats de cursor op de parameter die u wilt instel-
len.

4) Kies met de [VALUE]-regelaar of met [INC]/[DEC] 
de gewenste waarde.

Opmerking:  Als u een foutje maakt, kunt u op [UNDO] 
drukken om de gemaakte wijziging op te heffen en opnieuw de 
originele waarde van de parameter te kiezen.

5) Druk verschillende keren op [EXIT] om terug te 
keren naar de Play-pagina.

16.2 Information 
(informatie)

Hier kunt u zien welke Wave Expansion Boards er 
zijn geïnstalleerd en of de interne batterij het nog 
doet.

<Expansion>A~H (info over de geheugenuitbrei-
dingen)

Hieronder ziet u de namen van de Expansion Boards 
(uitbreidingskaarten) die u in groep A~H hebt geïn-
stalleerd. “------------” betekent dat in de betreffen-
de aansluiting geen bord zit.

<Data Card> (naam van de datakaart)

Hieronder wordt de naam afgebeeld van de data-
kaart die in de CARD sleuf steekt. “------------” bete-
kent dat er geen kaart aanwezig is.

Opmerking:  Gaat het om één van de volgende kaarten, 
dan wordt ook het type tussen haakjes afgebeeld:

• Een ongeformateerde kaart→ (unknown type)

• Een datakaart die voor een ander instrument uit de 
JV-serie werd geformateerd→ (JV80 type)

• Een kaart uit de Roland-klankbibliotheek→ (JV80 
type)

<Battery Check>

De JV-2080 bevat een batterij die de interne geheu-
gens onder spanning houdt. Naast “Internal” kunt u 
zien hoe het met de spanning van deze batterij 
gesteld is. Naast “Data Card” ziet u hoe het zit met de 
batterij in de RAM-kaart. Meldt het display OK, dan 
levert de batterij nog voldoende stroom. Meldt het 
display daartentegen LOW, dan is de batterij bijna 
leeg. Neem contact op met het dichtstbijzijnde 
Roland Service Center en laat daar de batterij ver-
vangen (de batterij in een RAM-kaart kunt u zelf ver-
vangen).

Opmerking:  Bij het vervangen van de batterij in een 
RAM-kaart is het niet uitgesloten dat de data op die kaart 
verloren gaan. Het is daarom raadzaam deze data eerst te 
kopiëren naar USER-groep van de JV-2080 (zie blz. 66) of in 
een externe MIDI-sequencer (zie blz. 68). Als u de batterij 
vervangt terwijl de kaart zich in een ingeschakelde JV-2080 
bevindt gaan de data normaal niet verloren.

LAST-
SET

De JV-2080 kiest opnieuw de instellingen 
die hij had voordat u hem uitschakelde.

DEFAULT De JV-2080 kiest de USER:001 Patch.

TYPE1 Vette tekens met vaste letterafstand.

TYPE2 Normale tekens met vaste letterafstand.

TYPE3 Vette tekens met proportionele letterafstand.

TYPE4
Normale tekens met proportionele letteraf-
stand.
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1) Druk op [SYSTEM] (de indicator licht op).

2) Druk op [F6] (Info) om naar de System Informa-
tion 1- of 2-pagina te gaan.

Telkens als u op [F6] (Info) drukt wisselt u tussen 1 
en 2.

3) Druk verschillende keren op [EXIT] om terug te 
keren naar de Play-pagina.

MIDI-ontvangst voor Performan-
ce- en GM System-Parts bekijken

De System-mode biedt ook nog een display waarin u 
kunt zien welke MIDI-data de verschillende Parts in 
een Performance of in het GM System ontvangen. 
Op die manier kunt u snel welke MIDI-data waar 
terechtkomen, wanneer uw MIDI-systeem niet naar 
behoren lijkt te werken.

1) Druk op [PERFORM] om naar de PERFORM Play-
pagina te gaan, of houd [SHIFT] ingedrukt en druk 
dan op [PERFORM] om naar de GM Play-pagina te 
gaan.

2) Druk op [F6] (Info) om naar de Part Information-
pagina te gaan.

3) Druk herhaaldelijk op [F6] (Menu) om naar het 
gewenste menu te gaan en kies met [F1]~[F5] het 
soort MIDI-commando dat u wilt bekijken.

Er zijn drie menu’s voor Performances en twee voor 
het GM System:

Opmerking:  Voor “Voices” wordt “(rest 0) *” afgebeeld als 
er exact 64 stemmen worden gebruikt en ““(rest 0) **” afge-
beeld als er meer dan 64 stemmen worden gevraagd.

Enkel voor een Performance:

Druk op [EXIT] om terug te keren naar de Play-
pagina.

[F1] (Mod) modulatie

[F2] (Breath) Breath

[F3] (Foot) voetschakelaar

[F4] (Volume) volume

[F5] (Pan) pan

[F1] (Exp) expressie

[F2] (Hold) Hold-1

[F3] (Bend) Pitch Bend

[F4] (Aft) kanaal-aftertouch

[F5] (Voices) aantal stemmen

[F1] (Sys1)
MIDI-commando’s die u hebt gespe-
cifieerd voor System Control 1 ([SYS-
TEM]→[F4] (Control)).

[F2] (Sys2)
MIDI-commando’s die u hebt gespe-
cifieerd voor System Control 2 ([SYS-
TEM]→[F4] (Control)).
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17. Verhelpen van problemen

Als u niet het gewenste resultaat bereikt, hoeft u niet 
meteen naar de dealer te hollen of naar Roland Bene-
lux te bellen. Controleer eerst of u het probleem zelf 
kunt verhelpen. Als dat niet lukt, kunt u ook een e-
mail sturen naar:
PS.Roland.Benelux@innet.be (binnen de 48 werk-
uren krijgt u dan een antwoord).

U hoort helemaal niets of maar weinig
Misschien staat het volume te laag

→ Controleer de stand van de VOLUME-regelaar en 
van een zwelpedaal waarmee u het volume kunt 
instellen.

Misschien kloppen de aansluitingen niet

→ Controleer of de JV-2080 op een versterker is 
aangesloten (en of de versterker is ingeschakeld). 
Is dat het geval en hoort u iets in de hoofdtele-
foon, dan moet u de audiosnoeren vervangen.

Kloppen de MIDI-kanalen?

→ Kijk even naar de MIDI MESSAGE indicator, ter-
wijl u een paar noten speelt. Controleer vervol-
gens MIDI-ontvangstkanalen (zie blz. 31) van de 
JV-2080.

Misschien is het volume van de Part/Patch/Tones te 
laag.

→ Controleer een en ander even op de verschillende 
niveaus (“Tone Level (0~127)” op blz. 102, 
“Patch Level (0~127)” op blz. 79, “Part Level (0~
127)” op blz. 74).

Misschien zijn de Tones/Parts uitgeschakeld.

→ Kijk even naar de indicators van de TONE 
SWITCH-knoppen en schakel de nodige elemen-
ten in (“Tones in- en uitschakelen” op blz. 78, 
“Parts in- en uitschakelen” op blz. 73).

Misschien klopt het toetsenbordbereik niet

→ Controleer de onder- en bovengrens van de 
Tones (blz. 83) c.q. Parts (blz. 74). Als u noten 
buiten deze zone naar de JV-2080 zendt, reageert 
hij daar niet op.

Misschien hebt u net SysEx-data naar de JV-2080 
gezonden (let vooral op in de GM mode) die een veel 
te lage volumewaarde bevatten.

→ Dat moet u handmatig nagaan (blz. 142) en 
eventueel corrigeren.

Kloppen de effectinstellingen?

→ Kijk even of de effecten überhaupt ingeschakeld 
zijn (blz. 37, 127). Bekijk ook eens de Balance en 
Level parameters van de effecten (blz. 45 ff).

Klopt de uitgangstoewijzing?

→ Controleer de uitgangstoewijzing (Output As-
sign) van de Parts en Patches (blz. 37 ff).

Kan geen andere Patches kiezen
Als u dat via MIDI probeert, dan kunt u er donder op 
zeggen dat de betreffende ontvangstschakelaar (Pro-
gram Change) op Off staat.

→ Zet de ontvangstschakelaar op ON (blz. 137).

Is [RX] ingeschakeld?

→ Op de PATCH Play-pagina dienen de [A]~[H] 
(PART SELECT [1/9]~[8/16]) knoppen om het 
MIDI-kanaal te kiezen (blz. 31). Schakel [RX] 
uit.

→ Op de PERFORM Play-pagina dienen de [A]~
[H] (PART SELECT [1/9]~[8/16]) knoppen om 
Parts in- en uit te schakelen (blz. 73). Schakel 
[RX] uit.

Kan geen Parts kiezen
→ Op de Performance pagina’s dienen de [A]~[H] 

(PART SELECT [1/9]~[8/16]) knoppen om Parts 
in- en uit te schakelen (blz. 73). Schakel [RX] uit.

Toonhoogte klopt niet
Controleer eerst de Master Tune-instelling en even-
tueel geselecteerde Scale Tune-opties (blz. 105).

Klopt de stemming (Pitch Coarse & Fine) van de 
Tones en Parts?

→ Controleer dat even (Tone→blz. 89, Part→ 
blz. 129).

Misschien heeft de JV-2080 Pitch Bend-comman-
do’s ontvangen, die niet op 0 gezet zijn.

→ Controleer dat even op de Info-pagina’s 
(blz. 142).

Effecten zijn onhoorbaar
Zijn de effecten überhaupt ingeschakeld?

→ De indicator van de [EFX]-, [CHORUS]- en [RE-
VERB]-knop moeten oplichten (blz. 37, 127).

Kloppen de effectinstellingen?

→ Als Send Level voor de verschillende effecten op 0 
staat, hoort u geen effect. Controleer deze para-
meters (blz. 38 ff).

→ Ook de EFX Output Level-, Chorus Level- en Re-
verb Level-parameters mogen niet op 0 staan 
(blz. 38 ff).
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Verhelpen van problemen, Information (informatie)
→ Als u voor de Output Assign-parameter MIX, 
DIR1 of DIR2 hebt gekozen hoort u het uitgangs-
signaal van EFX niet.

→ Als u voor de Parts van de Performance de Out-
put Assign op PAT-A~C hebt gezet volgt het ge-
luid de instellingen (per Tone) van de Patches die 
aan de betreffende Parts zijn toegewezen. Staat 
Output Assign voor die Patches op MIX, DIR1 of 
DIR2, dan hoort u geen EFX-geluid (hoewel de 
EFX-instellingen op de PERFORM/Effects Gene-
ral-pagina worden afgebeeld) (zie blz. 42).

MIDI lijkt niet te werken
Weet u zeker dat de ontvangstkanalen van de 
JV-2080 afgestemd zijn op de zendkanalen van de 
sequencer/het MIDI-klavier?

→ Controleer dat toch nog maar eens (blz. 136). 
Controleer ook de status van de diverse ont-
vangstschakelaars (blz. 137).

Bevindt u zich op de ROM Play-pagina?

→ In dat geval worden alle MIDI-commando’s ge-
negeerd. Verlaat de ROM Play-pagina.

Kaart lijkt niet te werken
Weet u zeker dat de RAM kaart (M-256E of M-512E) 
geformateerd is?

→ Dat is echt wel nodig voordat u ze kunt gebruiken 
(blz. 12).

Misschien gebruikt u een kaart die de JV-2080 niet 
kan (of wil) lezen.

→ In principe kan de JV-2080 alleen RAM-kaarten 
van de JV-serie lezen. Bovendien kunt u op een 
dergelijke kaart enkel data wegzetten als u ze eerst 
voor de JV-2080 formateert.

De weergave van de Songs valt anders uit 
dan verwacht
Misschien hebt u de weergave ergens halverwege 
gestart.

→ Dat betekent dat de JV-2080 niet alle SysEx- en 
andere MIDI-commando’s ontvangen heeft om 
de juiste waarden in te stellen. Spring naar het be-
gin van de Song en start de weergave opnieuw.

Misschien probeert u Songs in het GS-formaat weer 
te geven.

→ Daar heeft de JV-2080 niets aan. Hij is enkel GM 
(General MIDI) compatibel.
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18.Foutmeldingen

Soms reageert de JV-2080 niet zoals verwacht, wat 
vaak tot een bedieningsfout te herleiden is. In andere 
gevallen kunnen er echter problemen zijn met de 
JV-2080 zelf. In beide gevallen beeldt het display dan 
een foutmelding af, waarvan u hier een lijst vindt. 
Kijk even na of u het probleem kunt verhelpen. Is dat 
niet het geval, dan dient u contact op te nemen met 
uw dealer of met Roland Benelux.

We hebben de foutmeldingen hieronder alfabetisch 
gerangschikt.

Battery Low

De batterij die het interne geheugen van stroom 
moet voorzien zodra u de JV-2080 uitschakelt, is 
bijna uitgeput.

→ Neem contact op met uw dealer of de Roland-
herstellingsdienst (“TD” voor de intimi).

DATA Card Battery Low

De geheugenbatterij van de kaart is bijna uitgeput.

→ Zie de handleiding bij de datakaart en vervang de 
batterij. Hierdoor verliest u waarschijnlijk wel de 
data die erop staan.

DATA Card Not Properly Formatted

U gebruikt een datakaart die nog niet of niet voor de 
JV-2080 geformateerd is.

→ Initialiseer de datakaart (zie blz. 12) of gebruik 
een andere kaart.

U gebruikt een kaart die niet voor de JV-2080 is 
geformateerd.

→ Gebruik een kaart die wél voor de JV-2080 is ge-
formateerd.

DATA Card Not Ready

U probeert met een datakaart te werken, terwijl er 
helemaal geen aangesloten is. Is dat wel het geval, 
dan zou u de kaart verder in de slot moeten duwen of 
even nakijken of u ze er op de juiste manier ingesto-
ken hebt.

DATA Card Write Protected

De datakaart is beveiligd, zodat u er niets op kunt 
opslaan.

→ Zet het PROTECT-nokje van de kaart in de Off 
stand.

U gebruikt een kaart uit de PN-JV80 klankbiblio-
theek.

→ Deze kaarten kunt u enkel lezen. Gebruik een 
kaart van het type M-512E of M-256E als u data 
wilt opslaan.

Edited Patch or Rhythm Exists! Write?

U hebt de instellingen gewijzigd van een Patch of 
Rhythm Set die is toegewezen aan één van de Parts 
van de Performance die u probeert op te slaan.

→ Schrijf eerst de gewijzigde Patch of Rhythm Set 
weg (zie blz. 66).

Edited Patch or Rhythm will be discarded. 

Sure?

Als u de Performance nu opslaat gaan de gewijzigde 
instellingen van de Patch of Rhythm Set verloren.

→ Kan het geen kwaad dat de wijzigingen verloren 
gaan, druk dan op [F5] (OK) om de Performance 
op te slaan. Wilt u daarentegen de gewijzigde in-
stellingen eerst bewaren, druk dan op [F6] (Can-
cel).

MIDI Buffer Full

De JV-2080 heeft meer MIDI-data ontvangen dan 
zijn buffer in één keer aankan.

→ Probeer de data in kleinere blokken naar de 
JV-2080 te zenden.

MIDI Communication Error

Waarschijnlijk is een MIDI-aansluiting verbroken.

→ Controleer de aansluitingen nog een keer.

System Exclusive Message:

Check Sum Error

De SysEx-data bevatten een verkeerde Checksum, 
zodat de JV-2080 deze data niet aanvaardt.

→ Controleer de Checksum nog een keer en zend de 
data vervolgens weer naar de JV-2080.

System Exclusive Message:

DATA Card Not Ready

U probeert met een datakaart te werken, terwijl er 
helemaal geen aangesloten is. Is dat wel het geval, 
dan zou u de kaart verder in de slot moeten duwen of 
even nakijken of u ze er op de juiste manier ingesto-
ken hebt.

System Exclusive Message:

Data Card Write Protected

De geheugenbeveiliging van de kaart is actief.

→ Schakel de geheugenbeveiliging uit.

System Exclusive Message:

Improper Data Card

U hebt een datakaart op de JV-2080 aangesloten, die 
niet voor dit instrument is geformateerd. Daarom 
kunnen de ontvangen SysEx-data er niet op weggezet 
worden.

→ Formateer de datakaart (Utility mode) en zend 
de SysEx-data vervolgens nog een keer naar de 
JV-2080.
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Foutmeldingen, Information (informatie)
System Exclusive Message:

Receive Data Error

De parameterwaarden van de ontvangen SysEx-data 
kloppen niet.

→ Wijzig de waarden (let daarbij op het instelbe-
reik) en zend de data nog een keer naar de 
JV-2080.

System Exclusive Message:

User Memory Write Protected

U probeert SysEx-data naar de JV-2080 te zenden, 
maar die negeert ze omdat de betreffende beveiliging 
ingeschakeld is.

→ Schakel de SysEx-beveiliging uit ([UTILI-
TY]→[F5] (Protect)).

User Memory Damaged

De data in het interne geheugen kunnen niet worden 
gelezen.

→ Laad opnieuw de fabrieksinstellingen (zie 
blz. 108). Biedt dat geen uitkomst, dan moet u 
dringend contact opnemen met uw dealer.

User Memory Write Protected

De beveiliging van het interne geheugen is actief 
([UTILITY]→[F5] (Protect)).

→ Schakel de geheugenbeveiliging uit.
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19.Intern klankmateriaal

19.1 Performances
USER (User)

Nr. Naam

01 Strobe Pad 1

02 HardRock Uni

03 Aggressive

04 Opening Orch

05 Cyber Sweep

06 TempleOf2080

07 Humming Pno

08 Horror Movie

09 Tekno Loop 1

10 FarEast Stak

11 Progresso

12 SH Split

13 Fr.Horn Sect

14 Sweep Pad

15 Reso Clav

16 LateAutumnSP

17 Orchestral

18 Rave Split

19 Flying Jazz

20 CeremonialFX

21 AcPiano+Pad

22 AcPiano+Pad2

23 EchoPianoStk

24 Pop Ballad

25 E.Pno Split

26 2080 Fantasy

27 FX Bell Pad

28 Chime FX

29 Multi Sax

30 Big Band

31 Pizz Brass

32 Step Brass

PR-A (Preset A)

Nr. Naam

01 Seq:Template

02 Seq:Pop

03 Seq:LABallad

04 Seq:Fusion

05 Seq:FunkRock

06 Seq:HardRock

07 Seq:H.Metal

08 Seq:Blues

09 Seq:Cont.Jz

10 Seq:Ac.Jazz

11 Seq:Country

12 Seq:Folk

13 Seq:Dixie

14 Seq:BigBand

15 Seq:Latin

16 Seq:Africa

17 Seq:World

18 Seq:Zydeco

19 Seq:60's

20 Seq:Gospel

21 Seq:PopDance

22 Seq:TeknoPop

23 Seq:House

24 Seq:Hip Hop

25 Seq:HardCore

26 Seq:Acid

27 Seq:Ambient

28 Seq:New Age

29 Seq:Orch

30 Seq:Film

31 Seq:Chamber

32 Seq:Baroque

PR-B (Preset B)

Nr. Naam

01 Dulcimar&Gtr

02 DulcitarStk

03 Tekno Loop 2

04 Rave Attack

05 SpaceCarrier

06 Terminator

07 Symphony JV

08 Nebular Vox

09 Humming Vox

10 Cosmic Dawn

11 Labyrinth

12 Sweeper

13 Stack Pad

14 Strobe Pad 2

15 Rhythmatic

16 Voyage

17 S&H Pad

18 Cyclic Pad

19 White Hole

20 EasternSplit

21 Tekno Asia

22 TeknoSplit 1

23 TeknoSplit 2

24 TknoPopSplit

25 ChildrenSplt

26 Purple Split

27 PulsingSplit

28 Pad / Lead

29 Organ / Lead

30 Bass / Lead

31 S&H / Pad

32 Drone / Pipe

• De USER- en PR-B-groep bevatten Split- en Layer-Performances (voor het aansturen vanuit een MIDI-klavier of synthesizer.
PR-A bevat daarentegen “multitimbrale” Performances (voor gebruik met een sequencer of computer).

Der Performance PR-A:01 Seq:Template bevat de volgende instellingen en is dus een ideaal uitgangspunt voor uw eigen
Performances:

Part 1, 3~9, 11~16: PR-A:001 64voicePiano

Part 2: PR-B:013Finger Bass

Part 10: PR-A:001 PopDrumSet1
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Intern klankmateriaal, Golfvormen
19.2 Golfvormen

✽: Golfvormen met Ò*Ó zijn One-shot (blijven niet eindeloos doorklinken).

INT-A (Internal A)
Nr. Naam Nr. Naam Nr. Naam Nr. Naam Nr. Naam

001 Ac Piano1 A 052 Nylon Gtr A 103 Syn Gtr B   154 MC-202 Bs B 205 Cello A
002 Ac Piano1 B 053 Nylon Gtr B 104 Syn Gtr C   155 MC-202 Bs C 206 Cello B
003 Ac Piano1 C 054 Nylon Gtr C 105 Harp 1A     156 Flute 1A    207 Cello C
004 Ac Piano2 pA 055 6-Str Gtr A 106 Harp 1B     157 Flute 1B    208 ST.Strings-R
005 Ac Piano2 pB 056 6-Str Gtr B 107 Harp 1C     158 Flute 1C    209 ST.Strings-L
006 Ac Piano2 pC 057 6-Str Gtr C 108 Banjo A     159 Blow Pipe   210 MonoStringsA
007 Ac Piano2 fA * 058 Gtr Harm A  109 Banjo B     160 Bottle      211 MonoStringsC
008 Ac Piano2 fB * 059 Gtr Harm B  110 Banjo C     161 Shakuhachi  212 Pizz *
009 Ac Piano2 fC * 060 Gtr Harm C  111 Sitar A     162 Clarinet A  213 JP Strings1A
010 Piano Thump * 061 Comp Gtr A  112 Sitar B     163 Clarinet B  214 JP Strings1B
011 Piano Up TH * 062 Comp Gtr B  113 Sitar C     164 Clarinet C  215 JP Strings1C
012 MKS-20 P3 A 063 Comp Gtr C  114 Dulcimer A  165 Oboe mf A   216 JP Strings2A
013 MKS-20 P3 B 064 Comp Gtr A+ 115 Dulcimer B  166 Oboe mf B   217 JP Strings2B
014 MKS-20 P3 C 065 Mute Gtr 1  116 Dulcimer C  167 Oboe mf C   218 JP Strings2C
015 SA Rhodes 1A 066 Mute Gtr 2A 117 Shamisen A  168 Sop.Sax mf A 219 Soft Pad A  
016 SA Rhodes 1B 067 Mute Gtr 2B 118 Shamisen B  169 Sop.Sax mf B 220 Soft Pad B  
017 SA Rhodes 1C 068 Mute Gtr 2C 119 Shamisen C  170 Sop.Sax mf C 221 Soft Pad C  
018 SA Rhodes 2A 069 Pop Strat A 120 Koto A      171 Alto Sax 1A 222 Fantasynth A
019 SA Rhodes 2B 070 Pop Strat B 121 Koto B      172 Alto Sax 1B 223 Fantasynth B
020 SA Rhodes 2C 071 Pop Strat C 122 Koto C      173 Alto Sax 1C 224 Fantasynth C
021 E.Piano 1A  072 Jazz Gtr A  123 Pick Bass A 174 Tenor Sax A 225 D-50 HeavenA
022 E.Piano 1B  073 Jazz Gtr B  124 Pick Bass B 175 Tenor Sax B 226 D-50 HeavenB
023 E.Piano 1C  074 Jazz Gtr C  125 Pick Bass C 176 Tenor Sax C 227 D-50 HeavenC
024 E.Piano 2A  075 JC Strat A  126 Fingerd Bs A 177 Bari.Sax f A 228 Fine Wine   
025 E.Piano 2B  076 JC Strat B  127 Fingerd Bs B 178 Bari.Sax f B 229 D-50 Brass A
026 E.Piano 2C  077 JC Strat C  128 Fingerd Bs C 179 Bari.Sax f C 230 D-50 Brass B
027 E.Piano 3A  078 JC Strat A+ 129 E.Bass      180 Harmonica A 231 D-50 Brass C
028 E.Piano 3B  079 JC Strat B+ 130 Fretless A  181 Harmonica B 232 D-50 BrassA+
029 E.Piano 3C  080 JC Strat C+ 131 Fretless B  182 Harmonica C 233 DualSquare A
030 MK-80 EP A  081 Clean Gtr A 132 Fretless C  183 Chanter     234 DualSquare C
031 MK-80 EP B  082 Clean Gtr B 133 UprightBs 1 184 Tpt Sect. A 235 DualSquareA+
032 MK-80 EP C  083 Clean Gtr C 134 UprightBs 2A 185 Tpt Sect. B 236 Pop Voice   
033 D-50 EP A   084 Stratus A   135 UprightBs 2B 186 Tpt Sect. C 237 Syn Vox 1   
034 D-50 EP B   085 Stratus B   136 UprightBs 2C 187 Trumpet 1A  238 Syn Vox 2   
035 D-50 EP C   086 Stratus C   137 Slap Bass 1 188 Trumpet 1B  239 Voice Aahs A
036 Celesta     087 OD Gtr A    138 Slap & Pop  189 Trumpet 1C  240 Voice Aahs B
037 Music Box   088 OD Gtr B    139 Slap Bass 2 190 Trumpet 2A  241 Voice Aahs C
038 Clav 1A     089 OD Gtr C    140 Slap Bass 3 191 Trumpet 2B  242 Voice Oohs1A
039 Clav 1B     090 OD Gtr A+   141 Jz.Bs Thumb 192 Trumpet 2C  243 Voice Oohs1B
040 Clav 1C     091 Heavy Gtr A 142 Jz.Bs Slap 1 193 HarmonMute1A 244 Voice Oohs1C
041 Organ 1     092 Heavy Gtr B 143 Jz.Bs Slap 2 194 HarmonMute1B 245 Voice Oohs2A
042 Jazz Organ 1 093 Heavy Gtr C 144 Jz.Bs Slap 3 195 HarmonMute1C 246 Voice Oohs2B
043 Jazz Organ 2 094 Heavy Gtr A+ 145 Jz.Bs Pop   196 Trombone 1  247 Voice Oohs2C
044 Organ 2     095 Heavy Gtr B+ 146 Syn Bass A  197 French 1A   248 Voice Breath
045 Organ 3     096 Heavy Gtr C+ 147 Syn Bass C  198 French 1C   249 Male Ooh A  
046 Organ 4     097 PowerChord A 148 Mini Bs 1A  199 F.Horns A   250 Male Ooh B  
047 Rock Organ  098 PowerChord B 149 Mini Bs 1B  200 F.Horns B   251 Male Ooh C  
048 Dist. Organ 099 PowerChord C 150 Mini Bs 1C  201 F.Horns C   252 Org Vox A   
049 Rot.Org Slw 100 EG Harm     151 Mini Bs 2   202 Violin A    253 Org Vox B   
050 Rot.Org Fst 101 Gt.FretNoise * 152 Mini Bs 2+  203 Violin B    254 Org Vox C   
051 Pipe Organ  102 Syn Gtr A   153 MC-202 Bs A 204 Violin C    255 Vox Noise  
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INT-B
Nr. Naam Nr. Naam Nr. Naam Nr. Naam

001 Kalimba     052 Feedbackwave 103 Cowbell 1 * 154 REV 606HH Op *
002 Marimba Wave 053 Spectrum    104 Wood Block * 155 REV Ride    
003 Log Drum    054 BreathNoise * 105 Claves * 156 REV Cup     
004 Vibes       055 Rattles     106 Bongo Hi * 157 REV Crash 1 *
005 Bottle Hit  056 Ice Rain    107 Bongo Lo * 158 REV China *
006 Glockenspiel 057 Tin Wave    108 Cga Open Hi * 159 REV DrySick *
007 Tubular     058 Anklungs    109 Cga Open Lo * 160 REV RealCLP *
008 Steel Drums 059 Wind Chimes 110 Cga Mute Hi * 161 REV FingSnap *
009 Fanta Bell A 060 Orch. Hit * 111 Cga Mute Lo * 162 REV Cowbell *
010 Fanta Bell B 061 Tekno Hit * 112 Cga Slap * 163 REV WoodBlck *
011 Fanta Bell C 062 Back Hit * 113 Timbale * 164 REV Clve *
012 FantaBell A+ 063 Philly Hit * 114 Cabasa Up * 165 REV Conga *
013 Org Bell    064 Scratch 1 * 115 Cabasa Down * 166 REV Tamb *
014 Agogo       065 Scratch 2   116 Cabasa Cut * 167 REV Maracas *
015 DIGI Bell 1 066 Scratch 3 * 117 Maracas * 168 REV Guiro *
016 DIGI Bell 1+ 067 Natural SN1 * 118 Long Guiro * 169 REV Cuica *
017 DIGI Chime  068 Natural SN2 * 119 Tambourine * 170 REV Metro *
018 Wave Scan   069 Piccolo SN * 120 Open Triangl 171 Loop 1      
019 Wire String 070 Ballad SN * 121 Cuica * 172 Loop 2      
020 2.2 Bellwave 071 SN Roll * 122 Vibraslap   173 Loop 3      
021 2.2 Vibwave 072 808 SN * 123 Timpani     174 Loop 4      
022 Spark VOX   073 Brush Slap * 124 Applause    175 Loop 5      
023 MMM VOX     074 Brush Swish * 125 REV Orch.Hit * 176 Loop 6      
024 Lead Wave   075 Brush Roll  126 REV TeknoHit * 177 Loop 7      
025 Synth Reed  076 Dry Stick * 127 REV Back Hit * 178 R8 Click *
026 Synth Saw 1 077 Side Stick * 128 REV PhillHit * 179 Metronome 1 
027 Synth Saw 2 078 Lite Kick * 129 REV Steel DR 180 Metronome 2 *
028 Syn Saw 2inv 079 Hybrid Kick1 * 130 REV Tin Wave 181 MC500 Beep 1 *
029 Synth Saw 3 080 Hybrid Kick2 * 131 REV NatrlSN1 * 182 MC500 Beep 2 *
030 JP-8 Saw A  081 Old Kick * 132 REV NatrlSN2 * 183 Low Saw     
031 JP-8 Saw B  082 Verb Kick * 133 REV PiccloSN * 184 Low Saw inv 
032 JP-8 Saw C  083 Round Kick * 134 REV BalladSN * 185 Low P5 Saw  
033 P5 Saw A    084 808 Kick    135 REV Side Stk * 186 Low Pulse 1 
034 P5 Saw B    085 Verb Tom Hi * 136 REV SN  Roll * 187 Low Pulse 2 
035 P5 Saw C    086 Verb Tom Lo * 137 REV Brush 1 * 188 Low Square  
036 D-50 Saw A  087 Dry Tom Hi  138 REV Brush 2 * 189 Low Sine    
037 D-50 Saw B  088 Dry Tom Lo  139 REV Brush 3 190 Low Triangle
038 D-50 Saw C  089 Cl HiHat 1 * 140 REV LiteKick * 191 Low White NZ
039 Synth Square 090 Cl HiHat 2 * 141 REV HybridK1 * 192 Low Pink NZ 
040 JP-8 SquareA 091 Op HiHat    142 REV HybridK2 * 193 DC
041 JP-8 SquareB 092 Pedal HiHat * 143 REV Old Kick *
042 JP-8 SquareC 093 606 HiHat Cl * 144 REV Timpani *
043 Synth Pulse1 094 606 HiHat Op 145 REV VerbTomH *
044 Synth Pulse2 095 808 Claps * 146 REV VerbTomL *
045 Triangle    096 Hand Claps * 147 REV DryTom H
046 Sine        097 Finger Snaps * 148 REV DryTom M
047 Org Click * 098 Ride 1      149 REV ClHiHat1 *
048 White Noise 099 Ride 2      150 REV ClHiHat2 *
049 Pink Noise  100 Ride Bell 1 151 REV Op HiHat *
050 Metal Wind  101 Crash 1     152 REV Pedal HH *
051 Wind Agogo  102 China Cym   153 REV 606HH Cl *
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19.3 Patches

Nr. Naam Voice Key Assign Oct. PR-E No. PR-E Oct.

001 2  0  8  0 4 POLY 0 119 +1
002 Keep :-) 2 POLY 0 074 +1
003 Temple of JV 4 POLY 0 078 0
004 Adrenaline 4 POLY -1 090 0
005 Rich Dynapad 4 POLY 0 098 +1
006 Morning Lite 2 POLY 0 020 -1
007 Rain Forest 4 POLY 0 128 0
008 Str + Winds 4 POLY 0 051 0
009 Booster Bips 2 POLY 0 069 +2
010 Jupiterings 2 POLY 0 096 +1
011 Sm.Brass Grp 4 POLY 0 056 0
012 Techno Dream 3 POLY -1 063 0
013 Trancing Pad 2 POLY 0 081 +1
014 Mental Chord 4 SOLO 0 066 0
015 Feed Me! 4 POLY 0 034 0
016 3 Osc Brass 3 POLY 0 060 +1
017 Planet Asia 4 POLY 0 079 +1
018 PieceOfCheez 1 POLY 0 016 +1
019 December Sky 4 POLY 0 106 0
020 East Europe 2 POLY 0 040 0
021 RiversOfTime 4 POLY 0 117 0
022 RD-1000 3 POLY 0 003 0
023 Civilization 3 POLY 0 065 0
024 Pulsatronic 3 POLY 0 082 +1
025 Ring E.Piano 4 POLY 0 010 0
026 Creamy 2 POLY 0 036 +1
027 Echo Rhodes 4 POLY 0 007 0
028 202 Rude Bs 2 SOLO +1 044 +1
029 HolidayCheer 4 POLY 0 019 0
030 Glider 2 POLY 0 029 +1
031 Atmos Harp 4 POLY 0 042 0
032 Phobos 2 POLY 0 118 0
033 VintagePlunk 4 SOLO -1 070 +2
034 Dirty Organ 3 POLY +1 012 +1
035 X..? Whistle 3 POLY +1 087 0
036 Acid TB 1 SOLO +2 049 +2
037 Rotodreams 3 POLY -1 115 -1
038 Analog Drama 3 POLY 0 097 +1
039 Cyber Dreams 3 POLY 0 083 0
040 P5 Polymod 2 POLY 0 061 +1
041 Clear Guitar 3 POLY +1 032 +1
042 Progresso Ld 4 SOLO 0 089 0
043 pp Harmonium 1 POLY 0 015 0
044 Blue Notes 4 POLY 0 116 +1
045 RingSequence 4 POLY 0 072 0
046 Enlighten 4 POLY 0 091 0
047 Brass Mutes 2 POLY 0 058 0
048 FM BellPiano 3 POLY -1 009 -1
049 SH-2000 2 SOLO 0 086 0
050 Shadows 4 POLY -2 123 -2
051 Far East 4 POLY 0 025 +1
052 Tube Smoke 2 POLY 0 035 +1
053 Organizer 3 POLY 0 064 +1
054 Full Orchest 4 POLY 0 050 +1
055 B’on d’moov! 3 POLY 0 076 0
056 Prefab Chime 3 POLY 0 021 +1
057 Player’s EP 2 POLY +1 004 +1
058 BandPass Mod 2 POLY 0 101 +1
059 4pole Bass 2 SOLO +2 046 +2
060 Octapad 3 POLY 0 107 +1
061 Wire Pad 3 POLY -1 026 0
062 Warm Pipe 1 SOLO 0 084 0
063 Spectrum Mod 4 POLY 0 109 0
064 D-50 Rhodes 4 POLY 0 005 0

Nr. Naam Voice Key Assign Oct. PR-E Nr. PR-E Oct.

065 Solo Strat 3 POLY 0 033 0
066 Dist TB-303 2 SOLO 0 077 0
067 Soap Opera 1 POLY 0 011 +1
068 Pilgrimage 4 POLY 0 043 0
069 Sax Choir 4 POLY 0 054 0
070 Dimensional 2 POLY 0 095 +1
071 Stacc.Heaven 4 POLY 0 023 0
072 PhaseBlipper 2 POLY 0 027 0
073 Pure Pipe 2 POLY 0 085 -1
074 Afterlife 3 POLY +1 080 +1
075 JUNO Power! 4 POLY 0 108 0
076 See-Thru EP 3 POLY 0 008 0
077 JX SqrCarpet 2 POLY 0 094 0
078 Phaser MC 2 POLY +2 047 +2
079 Harpsy Clav 2 POLY 0 017 0
080 Blusey OD 2 POLY 0 037 +1
081 Belfry Chime 3 POLY 0 022 0
082 Scat Flute 2 POLY 0 053 0
083 Soundtraque 2 POLY 0 102 0
084 House Chord 4 SOLO 0 067 0
085 Glass Blower 3 POLY 0 092 0
086 DesertCrystl 4 POLY +1 031 +1
087 Breathy Brs 3 POLY 0 059 0
088 Jay Vee Solo 3 POLY 0 088 0
089 Upright Pno 3 POLY 0 002 0
090 Darkshine 4 POLY 0 104 +1
091 Exotic Velo 4 POLY 0 018 0
092 Surf’s Up! 2 POLY 0 013 0
093 Grindstone 2 POLY 0 038 +1
094 Stringsheen 3 POLY 0 110 0
095 2pole Bass 2 SOLO +2 045 +2
096 D50FantaPerc 3 POLY 0 114 +1
097 Resojuice 2 SOLO 0 075 +2
098 Silicon Str 4 POLY 0 113 +1
099 Cyber Swing 4 POLY 0 073 0
100 Royale 4 POLY +1 057 +1
101 Echo Piano 3 POLY 0 001 0
102 Sequalog 4 POLY +1 068 +1
103 Translucence 4 POLY 0 103 +1
104 Organesque 3 POLY 0 014 +1
105 Solo Steel 4 POLY 0 030 0
106 Ballad Trump 4 POLY 0 055 0
107 Dulcitar 4 POLY 0 041 +1
108 2.2 Bell Pad 4 POLY -1 024 0
109 Flute 2080 2 POLY 0 052 0
110 Plik-Plok 2 POLY 0 071 -1
111 Triumph Brs 3 POLY +1 062 +1
112 Sweep Clav 3 POLY 0 028 0
113 GR500 TmpDly 2 POLY 0 111 +1
114 Unearthly 4 POLY 0 120 +1
115 Gluey Pad 3 POLY 0 100 0
116 Innocent EP 2 POLY 0 006 0
117 Earth Blow 2 POLY 0 093 0
118 D’light 2 POLY 0 105 0
119 Perky Noize 3 POLY -1 126 -1
120 Mod DirtyWav 3 POLY 0 112 0
121 Miniphaser 2 POLY +2 048 +2
122 Sci-Fi Str 3 POLY 0 122 0
123 OD 5ths 3 POLY 0 039 +2
124 Glistening 4 POLY 0 121 0
125 Droplet 3 POLY 0 127 0
126 Silky Way 2 POLY 0 099 +1
127 Helium Queen 4 SOLO 0 124 +1
128 Sci-Fi FX x4 1 POLY 0 125 0

Voice: aantal stemmen

USER
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JV-2080 Handleiding 
PR-A (Preset A)

Nr. Naam Voice Key Assign Nr. Naam Voice Key Assign

001 64voicePiano 1 POLY 065 Dual Profs 3 POLY
002 Bright Piano 1 POLY 066 Saw Mass 4 POLY
003 Classique 2 POLY 067 Poly Split 4 POLY
004 Nice Piano 3 POLY 068 Poly Brass 3 POLY
005 Piano Thang 3 POLY 069 Stackoid 4 POLY
006 Power Grand 3 POLY 070 Poly Rock 4 POLY
007 House Piano 2 POLY 071 D-50 Stack 4 POLY
008 E.Grand 1 POLY 072 Fantasia JV 4 POLY
009 MIDIed Grand 3 POLY 073 Jimmee Dee 4 POLY
010 Piano Blend 3 POLY 074 Heavenals 4 POLY
011 West Coast 4 POLY 075 Mallet Pad 4 POLY
012 PianoStrings 4 POLY 076 Huff N Stuff 3 POLY
013 Bs/Pno+Brs 4 POLY 077 Puff 1080 2 POLY
014 Waterhodes 2 POLY 078 BellVox 1080 4 POLY
015 S.A.E.P. 3 POLY 079 Fantasy Vox 4 POLY
016 SA Rhodes 1 4 POLY 080 Square Keys 2 POLY
017 SA Rhodes 2 2 POLY 081 Childlike  4 POLY
018 Stiky Rhodes 3 POLY 082 Music Box  3 POLY
019 Dig Rhodes 2 POLY 083 Toy Box   2 POLY
020 Nylon EPiano 4 POLY 084 Wave Bells 4 POLY
021 Nylon Rhodes 4 POLY 085 Tria Bells 4 POLY
022 Rhodes Mix  3 POLY 086 Beauty Bells 4 POLY
023 PsychoRhodes 2 POLY 087 Music Bells 2 POLY
024 Tremo Rhodes 4 POLY 088 Pretty Bells 2 POLY
025 MK-80 Rhodes 1 POLY 089 Pulse Key 3 POLY
026 MK-80 Phaser 1 POLY 090 Wide Tubular 4 POLY
027 Delicate EP 2 POLY 091 AmbienceVibe4 POLY
028 Octa Rhodes1 4 POLY 092 Warm Vibes 2 POLY
029 Octa Rhodes2 4 POLY 093 Dyna Marimba1 POLY
030 JV Rhodes+ 4 POLY 094 Bass Marimba4 POLY
031 EP+Mod Pad 4 POLY 095 Nomad Perc 3 POLY
032 Mr.Mellow 4 POLY 096 Ethno Metals 4 POLY
033 Comp Clav 1 POLY 097 Islands Mlt 4 POLY
034 Klavinet  4 POLY 098 Steelin Keys 3 POLY
035 Winger Clav 4 POLY 099 Steel Drums 1 POLY
036 Phaze Clav 1 2 POLY 100 Voicey Pizz 3 POLY
037 Phaze Clav 2 1 POLY 101 Sitar    2 POLY
038 Phuzz Clav  2 POLY 102 Drone Split 4 POLY
039 Chorus Clav 1 POLY 103 Ethnopluck 4 POLY
040 Claviduck  2 POLY 104 Jamisen  2 POLY
041 Velo-Rez Clv 1 POLY 105 Dulcimer 2 POLY
042 Clavicembalo 4 POLY 106 East Melody 2 POLY
043 Analog Clav1 1 POLY 107 MandolinTrem 4 POLY
044 Analog Clav2 1 POLY 108 Nylon Gtr 1 POLY
045 Metal Clav  3 POLY 109 Gtr Strings 3 POLY
046 Full Stops 2 POLY 110 Steel Away 3 POLY
047 Ballad B    3 POLY 111 Heavenly Gtr 4 POLY
048 Mellow Bars 4 POLY 112 12str Gtr 1 2 POLY
049 AugerMentive 3 POLY 113 12str Gtr 2 3 POLY
050 Perky B  2 POLY 114 Jz Gtr Hall 1 POLY
051 The Big Spin 3 POLY 115 LetterFrmPat 4 POLY
052 Gospel Spin 3 POLY 116 Jazz Scat 3 POLY
053 Roller Spin 3 POLY 117 Lounge Gig 3 POLY
054 Rocker Spin 3 POLY 118 JC Strat 1 POLY
055 Tone Wh.Solo 3 POLY 119 Twin Strats 3 POLY
056 Purple Spin 4 POLY 120 JV Strat 2 POLY
057 60’s LeadORG 2 POLY 121 Syn Strat 2 POLY
058 Assalt Organ 3 POLY 122 Rotary Gtr 2 POLY
059 D-50 Organ 2 POLY 123 Muted Gtr 1 POLY
060 Cathedral 4 POLY 124 SwitchOnMute 2 POLY
061 Church Pipes 4 POLY 125 Power Trip 2 POLY
062 Poly Key 3 POLY 126 Crunch Split 4 POLY
063 Poly Saws 4 POLY 127 Rezodrive 2 SOLO
064 Poly Pulse 4 POLY 128 RockYurSocks 4 SOLO

PR-B (Preset B)

Nr. Naam Voice Key Assign Nr. Naam Voice Key Assign

001 Dist Gtr 1 3 POLY 065 Analog Seq 2 POLY
002 Dist Gtr 2 3 POLY 066 Impact Vox 4 POLY
003 R&R Chunk 4 POLY 067 TeknoSoloVox 2 POLY
004 Phripphuzz 1 SOLO 068 X-Mod Man 2 POLY
005 Grungeroni 3 POLY 069 Paz <==> Zap 1 SOLO
006 Black Widow 4 POLY 070 4 Hits 4 You 4 POLY
007 Velo-Wah Gtr 1 POLY 071 Impact 4 POLY
008 Mod-Wah Gtr 2 POLY 072 Phase Hit 3 POLY
009 Pick Bass 1 SOLO 073 Tekno Hit 1 2 POLY
010 Hip Bass 2 POLY 074 Tekno Hit 2 2 POLY
011 Perc.Bass 3 SOLO 075 Tekno Hit 3 4 POLY
012 Homey Bass 2 SOLO 076 Reverse Hit 3 POLY
013 Finger Bass 1 SOLO 077 SquareLead 1 3 POLY
014 Nylon Bass 2 POLY 078 SquareLead 2 2 POLY
015 Ac.Upright 1 SOLO 079 You and Luck 2 SOLO
016 Wet Fretls 1 SOLO 080 Belly Lead 4 POLY
017 Fretls Dry 2 POLY 081 WhistlinAtom 2 POLY
018 Slap Bass 1 2 POLY 082 Edye Boost 2 SOLO
019 Slap Bass 2 1 SOLO 083 MG Solo 4 SOLO
020 Slap Bass 3 1 SOLO 084 FXM Saw Lead 4 SOLO
021 Slap Bass 4 2 POLY 085 Sawteeth 3 SOLO
022 4 Pole Bass 1 SOLO 086 Smoothe 2 SOLO
023 Tick Bass 4 SOLO 087 MG Lead 2 SOLO
024 House Bass 3 SOLO 088 MG Interval 4 SOLO
025 Mondo Bass 3 SOLO 089 Pulse Lead 1 3 POLY
026 Clk AnalogBs 2 SOLO 090 Pulse Lead 2 4 SOLO
027 Bass In Face 2 POLY 091 Little Devil 4 SOLO
028 101  Bass 2 SOLO 092 Loud SynLead 4 SOLO
029 Noiz Bass 2 SOLO 093 Analog Lead 2 SOLO
030 Super Jup Bs 2 POLY 094 5th Lead 2 SOLO
031 Occitan Bass 3 POLY 095 Flute 2 POLY
032 Hugo Bass 4 SOLO 096 Piccolo 1 POLY
033 Multi Bass 2 POLY 097 VOX Flute 4 POLY
034 Moist Bass 2 SOLO 098 Air Lead 2 POLY
035 BritelowBass 4 SOLO 099 Pan Pipes 2 POLY
036 Untamed Bass 3 SOLO 100 Airplaaane 4 POLY
037 Rubber Bass 3 SOLO 101 Taj Mahal 1 POLY
038 Stereoww Bs 3 SOLO 102 Raya Shaku 3 POLY
039 Wonder Bass 3 SOLO 103 Oboe mf 1 POLY
040 Deep Bass 2 POLY 104 Oboe Express 2 POLY
041 Super JX Bs 2 SOLO 105 Clarinet mp 1 POLY
042 W<RED>-Bass 4 POLY 106 ClariExpress 2 POLY
043 HI-Ring Bass 3 POLY 107 Mitzva Split 4 POLY
044 Euro Bass 2 SOLO 108 ChamberWinds 4 POLY
045 SinusoidRave 1 SOLO 109 ChamberWoods 3 POLY
046 Alternative 2 SOLO 110 Film Orch 4 POLY
047 Acid Line 1 SOLO 111 Sop.Sax mf 2 POLY
048 Auto TB-303 3 SOLO 112 Alto Sax 3 POLY
049 Hihat Tekno 2 POLY 113 AltoLead Sax 3 POLY
050 Velo Tekno 1 3 SOLO 114 Tenor Sax  3 POLY
051 Raggatronic 4 POLY 115 Baritone Sax 3 POLY
052 Blade Racer 4 POLY 116 Take A Tenor 4 POLY
053 S&H Pad 1 POLY 117 Sax Section 4 POLY
054 Syncrosonix 3 POLY 118 Bigband Sax 4 POLY
055 Fooled Again 1 POLY 119 Harmonica 2 POLY
056 Alive 3 POLY 120 Harmo Blues 2 POLY
057 Velo Tekno 2 2 POLY 121 BluesHarp 1 POLY
058 Rezoid 4 POLY 122 Hillbillys 4 POLY
059 Raverborg 4 POLY 123 French Bags 4 POLY
060 Blow Hit 4 POLY 124 Majestic Tpt 1 SOLO
061 Hammer Bell 3 POLY 125 Voluntare 2 POLY
062 Seq Mallet 2 POLY 126 2Trumpets 2 POLY
063 Intentions 3 POLY 127 Tpt Sect 4 POLY
064 Pick It 3 POLY 128 Mute TP mod 4 POLY
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PR-C (Preset C)

Nr. Naam Voice Key Assign Nr. Naam Voice Key Assign

001 Harmon Mute 1 POLY 065 Harmonicum 2 POLY
002 Tp&Sax Sect 4 POLY 066 D-50 Heaven 2 POLY
003 Sax+Tp+Tb 3 POLY 067 Afro Horns 3 POLY
004 Brass Sect 4 POLY 068 Pop Pad 4 POLY
005 Trombone 1 POLY 069 Dreamesque 4 POLY
006 Hybrid Bones 4 POLY 070 Square Pad 4 POLY
007 Noble Horns 4 POLY 071 JP-8 Hollow 4 POLY
008 Massed Horns 3 POLY 072 JP-8Haunting 4 POLY
009 Horn Swell 4 POLY 073 Heirborne 4 POLY
010 Brass It! 4 POLY 074 Hush Pad 4 POLY
011 Brass Attack 3 POLY 075 Jet Pad 1 2 POLY
012 Archimede 3 POLY 076 Jet Pad 2 2 POLY
013 Rugby Horn 3 POLY 077 Phaze Pad 3 POLY
014 MKS-80 Brass 2 POLY 078 Phaze Str 4 POLY
015 True ANALOG 2 POLY 079 Jet Str Ens 2 POLY
016 Dark Vox 2 POLY 080 Pivotal Pad 4 POLY
017 RandomVowels 4 POLY 081 3D Flanged 1 POLY
018 Angels Sing 2 POLY 082 Fantawine 4 POLY
019 Pvox Oooze 3 POLY 083 Glassy Pad 3 POLY
020 Longing... 3 POLY 084 Moving Glass 1 POLY
021 Arasian Morn 4 POLY 085 Glasswaves 3 POLY
022 Beauty Vox 3 POLY 086 Shiny Pad 4 POLY
023 Mary-AnneVox 4 POLY 087 ShiftedGlass 2 POLY
024 Belltree Vox 4 POLY 088 Chime Pad 3 POLY
025 Vox Panner 2 POLY 089 Spin Pad 2 POLY
026 Spaced Voxx 4 POLY 090 Rotary Pad 4 POLY
027 Glass Voices 3 POLY 091 Dawn 2 Dusk 3 POLY
028 Tubular Vox 4 POLY 092 Aurora 4 POLY
029 Velo Voxx 2 POLY 093 Strobe Mode 4 POLY
030 Wavox 3 POLY 094 Albion 2 POLY
031 Doos 1 POLY 095 Running Pad 4 POLY
032 Synvox Comps 4 POLY 096 Stepped Pad 4 POLY
033 Vocal Oohz 3 POLY 097 Random Pad 4 POLY
034 LFO Vox 1 POLY 098 SoundtrkDANC 4 POLY
035 St.Strings 2 POLY 099 Flying Waltz 4 POLY
036 Warm Strings 4 POLY 100 Vanishing 1 POLY
037 Somber Str 4 POLY 101 5th Sweep 4 POLY
038 Marcato 2 POLY 102 Phazweep 4 POLY
039 Bright Str 2 POLY 103 Big BPF 4 POLY
040 String Ens 4 POLY 104 MG Sweep 4 POLY
041 TremoloStrng 2 POLY 105 CeremonyTimp 3 POLY
042 Chambers 3 POLY 106 Dyno Toms 4 POLY
043 ViolinCello 4 POLY 107 Sands ofTime 4 POLY
044 Symphonique 4 POLY 108 Inertia 4 POLY
045 Film Octaves 4 POLY 109 Vektogram 4 POLY
046 Film Layers 4 POLY 110 Crash Pad 4 POLY
047 Bass Pizz 4 POLY 111 Feedback VOX 4 POLY
048 Real Pizz 3 POLY 112 Cascade 1 POLY
049 Harp On It 3 POLY 113 Shattered 2 POLY
050 Harp 2 POLY 114 NextFrontier 2 POLY
051 JP-8 Str 1 2 POLY 115 Pure Tibet 1 POLY
052 JP-8 Str 2 3 POLY 116 Chime Wash 4 POLY
053 E-Motion Pad 4 POLY 117 Night Shade 4 POLY
054 JP-8 Str 3 4 POLY 118 Tortured 4 POLY
055 Vintage Orch 4 POLY 119 Dissimilate 4 POLY
056 JUNO Strings 3 POLY 120 Dunes 4 POLY
057 Gigantalog 4 POLY 121 Ocean Floor 1 POLY
058 PWM Strings 3 POLY 122 Cyber Space 3 POLY
059 Warmth 2 POLY 123 Biosphere 2 POLY
060 ORBit Pad 2 POLY 124 Variable Run 4 POLY
061 Deep Strings 2 POLY 125 Ice Hall 2 POLY
062 Pulsify 4 POLY 126 ComputerRoom 4 POLY
063 Pulse Pad 4 POLY 127 Inverted 4 POLY
064 Greek Power 4 POLY 128 Terminate 3 POLY

PR-D (GM)

Nr. Naam Voice Key Assign Nr. Naam Voice Key Assign

001 Piano 1 2 POLY 065 Soprano Sax 1 POLY
002 Piano 2 2 POLY 066 Alto Sax 1 POLY
003 Piano 3 2 POLY 067 Tenor Sax 1 POLY
004 Honky-tonk 2 POLY 068 Baritone Sax 2 POLY
005 E.Piano 1 2 POLY 069 Oboe 2 POLY
006 E.Piano 2 4 POLY 070 English Horn 2 POLY
007 Harpsichord 2 POLY 071 Bassoon 2 POLY
008 Clav. 2 POLY 072 Clarinet 1 POLY
009 Celesta 1 POLY 073 Piccolo 1 POLY
010 Glockenspiel 2 POLY 074 Flute 1 POLY
011 Music Box 1 POLY 075 Recorder 2 POLY
012 Vibraphone 1 POLY 076 Pan Flute 2 POLY
013 Marimba 2 POLY 077 Bottle Blow 2 POLY
014 Xylophone 2 POLY 078 Shakuhachi 1 POLY
015 Tubular-bell 2 POLY 079 Whistle 1 POLY
016 Santur 2 POLY 080 Ocarina 2 POLY
017 Organ 1 1 POLY 081 Square Wave 2 POLY
018 Organ 2 1 POLY 082 Saw Wave 2 POLY
019 Organ 3 2 POLY 083 Syn.Calliope 2 POLY
020 Church Org.1 2 POLY 084 Chiffer Lead 2 POLY
021 Reed Organ 1 POLY 085 Charang 3 POLY
022 Accordion Fr 2 POLY 086 Solo Vox 2 POLY
023 Harmonica 1 POLY 087 5th Saw Wave 3 POLY
024 Bandoneon 2 POLY 088 Bass & Lead 2 POLY
025 Nylon-str.Gt 1 POLY 089 Fantasia 3 POLY
026 Steel-str.Gt 1 POLY 090 Warm Pad 2 POLY
027 Jazz Gt. 1 POLY 091 Polysynth 2 POLY
028 Clean Gt. 1 POLY 092 Space Voice 2 POLY
029 Muted Gt. 1 POLY 093 Bowed Glass 3 POLY
030 Overdrive Gt 1 POLY 094 Metal Pad 2 POLY
031 DistortionGt 1 POLY 095 Halo Pad 3 POLY
032 Gt.Harmonics 3 POLY 096 Sweep Pad 2 POLY
033 Acoustic Bs. 3 POLY 097 Ice Rain 2 POLY
034 Fingered Bs. 1 POLY 098 Soundtrack 2 POLY
035 Picked Bs. 1 POLY 099 Crystal 2 POLY
036 Fretless Bs. 1 POLY 100 Atmosphere 2 POLY
037 Slap Bass 1 1 POLY 101 Brightness 3 POLY
038 Slap Bass 2 2 POLY 102 Goblin 2 POLY
039 Synth Bass 1 1 POLY 103 Echo Drops 2 POLY
040 Synth Bass 2 1 POLY 104 Star Theme 2 POLY
041 Violin 1 POLY 105 Sitar 1 POLY
042 Viola 1 POLY 106 Banjo 1 POLY
043 Cello 1 POLY 107 Shamisen 2 POLY
044 Contrabass 1 POLY 108 Koto 1 POLY
045 Tremolo Str 1 POLY 109 Kalimba 1 POLY
046 PizzicatoStr 1 POLY 110 Bag Pipe 3 POLY
047 Harp 2 POLY 111 Fiddle 1 POLY
048 Timpani 1 POLY 112 Shanai 1 POLY
049 Strings 2 POLY 113 Tinkle Bell 4 POLY
050 Slow Strings 1 POLY 114 Agogo 1 POLY
051 Syn.Strings1 2 POLY 115 Steel Drums 1 POLY
052 Syn.Strings2 2 POLY 116 Woodblock 1 POLY
053 Choir Aahs 3 POLY 117 Taiko 4 POLY
054 Voice Oohs 1 POLY 118 Melo. Tom 1 2 POLY
055 SynVox 1 POLY 119 Synth Drum 2 POLY
056 OrchestraHit 2 POLY 120 Reverse Cym. 2 POLY
057 Trumpet 2 POLY 121 Gt.FretNoise 1 POLY
058 Trombone 1 POLY 122 Breath Noise 2 POLY
059 Tuba 2 POLY 123 Seashore 3 POLY
060 MutedTrumpet 1 POLY 124 Bird 4 POLY
061 French Horn 2 POLY 125 Telephone 1 1 POLY
062 Brass 1 2 POLY 126 Helicopter 2 POLY
063 Synth Brass1 1 POLY 127 Applause 4 POLY
064 Synth Brass2 2 POLY 128 Gun Shot 2 POLY
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JV-2080 Handleiding 
PR-E (Preset E)

Nr. Naam Voice Key Assign Nr. Naam Voice Key Assign

001 Echo Piano  3 POLY 065 Civilization 3 POLY
002 Upright Pno 3 POLY 066 Mental Chord 4 SOLO
003 RD-1000     3 POLY 067 House Chord 4 SOLO
004 Player’s EP 2 POLY 068 Sequalog    4 POLY
005 D-50 Rhodes 4 POLY 069 Booster Bips 2 POLY
006 Innocent EP 2 POLY 070 VintagePlunk 4 SOLO
007 Echo Rhodes 4 POLY 071 Plik-Plok   2 POLY
008 See-Thru EP 3 POLY 072 RingSequence 4 POLY
009 FM BellPiano 3 POLY 073 Cyber Swing 4 POLY
010 Ring E.Piano 4 POLY 074 Keep :-)    2 POLY
011 Soap Opera  1 POLY 075 Resojuice   2 SOLO
012 Dirty Organ 3 POLY 076 B’on d’moov! 3 POLY
013 Surf’s Up!  2 POLY 077 Dist TB-303 2 SOLO
014 Organesque  3 POLY 078 Temple of JV 4 POLY
015 pp Harmonium 1 POLY 079 Planet Asia 4 POLY
016 PieceOfCheez 1 POLY 080 Afterlife   3 POLY
017 Harpsy Clav 2 POLY 081 Trancing Pad 2 POLY
018 Exotic Velo 4 POLY 082 Pulsatronic 3 POLY
019 HolidayCheer 4 POLY 083 Cyber Dreams 3 POLY
020 Morning Lite 2 POLY 084 Warm Pipe   1 SOLO
021 Prefab Chime 3 POLY 085 Pure Pipe   2 POLY
022 Belfry Chime 3 POLY 086 SH-2000     2 SOLO
023 Stacc.Heaven 4 POLY 087 X..? Whistle 3 POLY
024 2.2 Bell Pad 4 POLY 088 Jay Vee Solo 3 POLY
025 Far East    4 POLY 089 Progresso Ld 4 SOLO
026 Wire Pad    3 POLY 090 Adrenaline  4 POLY
027 PhaseBlipper 2 POLY 091 Enlighten   4 POLY
028 Sweep Clav  3 POLY 092 Glass Blower 3 POLY
029 Glider      2 POLY 093 Earth Blow  2 POLY
030 Solo Steel  4 POLY 094 JX SqrCarpet 2 POLY
031 DesertCrystl 4 POLY 095 Dimensional 2 POLY
032 Clear Guitar 3 POLY 096 Jupiterings 2 POLY
033 Solo Strat  3 POLY 097 Analog Drama 3 POLY
034 Feed Me!    4 POLY 098 Rich Dynapad 4 POLY
035 Tube Smoke  2 POLY 099 Silky Way   2 POLY
036 Creamy      2 POLY 100 Gluey Pad   3 POLY
037 Blusey OD   2 POLY 101 BandPass Mod 2 POLY
038 Grindstone  2 POLY 102 Soundtraque 2 POLY
039 OD 5ths     3 POLY 103 Translucence 4 POLY
040 East Europe 2 POLY 104 Darkshine   4 POLY
041 Dulcitar    4 POLY 105 D’light     2 POLY
042 Atmos Harp  4 POLY 106 December Sky 4 POLY
043 Pilgrimage  4 POLY 107 Octapad     3 POLY
044 202 Rude Bs 2 SOLO 108 JUNO Power! 4 POLY
045 2pole Bass  2 SOLO 109 Spectrum Mod 4 POLY
046 4pole Bass  2 SOLO 110 Stringsheen 3 POLY
047 Phaser MC   2 POLY 111 GR500 TmpDly 2 POLY
048 Miniphaser  2 POLY 112 Mod DirtyWav 3 POLY
049 Acid TB     1 SOLO 113 Silicon Str 4 POLY
050 Full Orchest 4 POLY 114 D50FantaPerc 3 POLY
051 Str + Winds 4 POLY 115 Rotodreams  3 POLY
052 Flute 2080  2 POLY 116 Blue Notes  4 POLY
053 Scat Flute  2 POLY 117 RiversOfTime 4 POLY
054 Sax Choir   4 POLY 118 Phobos      2 POLY
055 Ballad Trump 4 POLY 119 2  0  8  0  4 POLY
056 Sm.Brass Grp 4 POLY 120 Unearthly   4 POLY
057 Royale      4 POLY 121 Glistening  4 POLY
058 Brass Mutes 2 POLY 122 Sci-Fi Str  3 POLY
059 Breathy Brs 3 POLY 123 Shadows     4 POLY
060 3 Osc Brass 3 POLY 124 Helium Queen 4 SOLO
061 P5 Polymod  2 POLY 125 Sci-Fi FX x4 1 POLY
062 Triumph Brs 3 POLY 126 Perky Noize 3 POLY
063 Techno Dream 3 POLY 127 Droplet     3 POLY
064 Organizer   3 POLY 128 Rain Forest 4 POLY
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19.4 Rhythm Sets

USER (User) PR-A PR-B
001 002 001 002 001 002
HouseDrumSet 1 JazzDrumSet1 PopDrumSet 1 PopDrumSet 2 PowerDrumSet RaveDrumSet
Scratch 1 Hybrid Kick2 Verb Kick Hybrid Kick1 Verb Kick 808 Kick
808 SN Hybrid Kick1 Hybrid Kick1 Round Kick Round Kick Round Kick
Dry Stick Side Stick Side Stick Dry Stick Dry Stick Side Stick
808 SN Ballad SN Natural SN2 Piccolo SN Piccolo SN 808 SN
808 Claps Brush Slap 808 Claps Hand Claps 808 Claps 808 Claps
808 SN Brush Swish SN Roll Piccolo SN Natural SN2 808 SN
808 Kick Verb Tom Lo Verb Tom Lo Verb Tom Lo Verb Tom Lo 808 Kick
606 HiHat Cl Cl HiHat 1 Cl HiHat 1 Cl HiHat 1 Cl HiHat 1 606 HiHat Cl
808 SN Verb Tom Lo Verb Tom Lo Verb Tom Lo Verb Tom Lo Tekno Hit
606 HiHat Cl Pedal HiHat Cl HiHat 2 Cl HiHat 2 Pedal HiHat 606 HiHat Cl
808 Kick Verb Tom Hi Verb Tom Hi Verb Tom Hi Verb Tom Lo 808 Kick
606 HiHat Op Op HiHat Op HiHat Op HiHat Op HiHat 606 HiHat Op
808 SN Verb Tom Hi Verb Tom Hi Verb Tom Hi Verb Tom Lo Tekno Hit
808 Kick Verb Tom Hi Verb Tom Hi Verb Tom Hi Verb Tom Hi 808 Kick
Crash 1 Crash 1 Crash 1 Crash 1 Crash 1 Crash 1
808 SN Verb Tom Hi Verb Tom Hi Verb Tom Hi Verb Tom Hi Tekno Hit
Ride 2 Ride 2 Ride 2 Ride 1 Ride 1 Voice Breath
REV Crash 1 China Cym China Cym China Cym China Cym MC500 Beep 1
Ride Bell 1 Ride Bell 1 Ride Bell 1 Ride Bell 1 Ride Bell 1 MC500 Beep 2
Tambourine Tambourine Tambourine Tambourine Tambourine R8 Click
Crash 1 Crash 1 Crash 1 Crash 1 Crash 1 Pizz
Cowbell 1 Cowbell 1 Cowbell 1 Cowbell 1 Cowbell 1 DIGI Bell 1
Crash 1 Crash 1 Crash 1 Crash 1 Crash 1 Rattles
Vibraslap Vibraslap Cowbell 1 Cowbell 1 Vibraslap Ride Bell 1
Ride 2 Ride 2 Ride Bell 1 Ride Bell 1 Ride 1 REV Tamb
Bongo Hi Bongo Hi Cga Mute Hi Cga Mute Hi Bongo Hi 2.2 Vibwave
Bongo Lo Bongo Lo Cga Mute Lo Cga Mute Lo Bongo Lo Low Pink NZ
Cga Mute Hi Cga Mute Hi Cga Slap Cga Slap Cga Mute Hi Kalimba
Cga Open Hi Cga Open Hi Cga Open Hi Cga Open Hi Cga Open Hi Metal Wind
Cga Open Lo Cga Open Lo Cga Open Lo Cga Open Lo Cga Open Lo Lead Wave
Timbale Timbale Timbale Timbale Timbale Tin Wave
Timbale Timbale Timbale Timbale Timbale Agogo
Agogo Agogo Agogo Agogo Agogo Lite Kick
Agogo Agogo Agogo Agogo Agogo Agogo
Cabasa Cut Cabasa Up Cabasa Up Cabasa Up Cabasa Up Lite Kick
Maracas Maracas Maracas Maracas Maracas Agogo
Soft Pad B Soft Pad B Soft Pad A Cabasa Down Soft Pad A Gtr Harm A
Soft Pad A Soft Pad A Soft Pad B Cabasa Cut Soft Pad B Gtr Harm A
Long Guiro Long Guiro Long Guiro 808 Kick Long Guiro Piano Thump
Long Guiro Long Guiro Long Guiro 808 SN Long Guiro Natural SN1
Claves Claves Claves DIGI Bell 1 Claves Hand Claps
Wood Block Wood Block Wood Block 808 SN Wood Block Natural SN1
Wood Block Wood Block Wood Block 808 Kick Wood Block 808 SN
Cuica Cuica Cuica Spectrum Cuica PowerChord B
Cuica Cuica Cuica 808 Kick Cuica Hybrid Kick2
Open Triangl Open Triangl Open Triangl Spectrum Open Triangl PowerChord B
Open Triangl Open Triangl Open Triangl 808 Kick Open Triangl Gt.FretNoise
Cabasa Cut Cabasa Cut Cabasa Cut Spectrum Maracas Banjo B
Tambourine Spectrum Spectrum 808 Kick Ice Rain Slap Bass 1
Old Kick Wind Chimes Wind Chimes 808 Kick Wind Chimes Oboe mf A
Scratch 1 Wood Block Wood Block Feedbackwave Claves Shakuhachi
Piccolo SN Cga Slap Cga Slap 808 Kick 808 SN Pizz
Scratch 3 Dry Tom Lo Dry Tom Lo Feedbackwave Verb Tom Hi Syn Vox 1
White Noise Lite Kick Lite Kick Pop Voice Piccolo SN Voice Aahs A
Synth Saw 1 Hybrid Kick2 Hybrid Kick2 Pop Voice Scratch 3 Voice Oohs2A
Synth Pulse1 Old Kick Old Kick Wind Agogo Tin Wave Pop Voice
Back Hit 808 Kick Pop Voice Pop Voice Spectrum Male Ooh A
Tekno Hit Natural SN1 Wind Agogo Wind Agogo REV Steel DR Voice Breath
Orch. Hit Natural SN2 Op HiHat Op HiHat REV Tin Wave Org Vox C
Philly Hit SN Roll Anklungs Anklungs REV PiccloSN Vox Noise
REV Back Hit Natural SN2 Op HiHat Op HiHat REV Crash 1 Vox Noise
MC500 Beep 1 Metronome 2 Metronome 2 Metronome 2 Metronome 2 Applause
R8 Click R8 Click R8 Click R8 Click R8 Click R8 Click
MC500 Beep 2 Metronome 1 Metronome 1 Metronome 1 Metronome 1 Metronome 2
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JV-2080 Handleiding 
PR-C (Preset C) PR-D (GM) PR-E (Preset E)
001 002 001 002 001 002
JazzDrumSet2 OrchDrumSet GM Drum Set BrushDrumSet PowerDrmSet2 PowerRaveSet
Round Kick Old Kick Verb Kick Hybrid Kick2 Verb Kick Verb Kick
Old Kick Round Kick Hybrid Kick1 Hybrid Kick1 Round Kick Round Kick
Side Stick Side Stick Side Stick Side Stick Dry Stick Dry Stick
Ballad SN Ballad SN Ballad SN Brush Swish Piccolo SN Piccolo SN
Hand Claps 808 Claps 808 Claps Brush Slap 808 Claps 808 Claps
SN Roll SN Roll Piccolo SN Brush Roll SN Roll Natural SN2
Verb Tom Lo Timpani Verb Tom Lo Dry Tom Lo Verb Tom Lo Verb Tom Lo
Cl HiHat 2 Timpani Cl HiHat 1 Cl HiHat 1 Cl HiHat 1 Cl HiHat 1
Dry Tom Lo Timpani Verb Tom Lo Dry Tom Lo Verb Tom Lo Verb Tom Lo
Pedal HiHat Timpani Pedal HiHat Pedal HiHat Pedal HiHat Pedal HiHat
Verb Tom Lo Timpani Verb Tom Hi Dry Tom Hi Verb Tom Lo Verb Tom Lo
Op HiHat Timpani Op HiHat Op HiHat Op HiHat Op HiHat
Dry Tom Lo Timpani Verb Tom Hi Dry Tom Hi Verb Tom Lo Verb Tom Lo
Verb Tom Hi Timpani Verb Tom Hi Dry Tom Hi Verb Tom Hi Verb Tom Hi
Crash 1 Timpani Crash 1 Crash 1 Crash 1 Crash 1
Dry Tom Hi Timpani Verb Tom Hi Dry Tom Hi Verb Tom Hi Verb Tom Hi
Ride 2 Timpani Ride 2 Ride 2 Ride 1 Ride 1
China Cym Timpani China Cym China Cym China Cym China Cym
Ride Bell 1 Timpani Ride Bell 1 Ride Bell 1 Ride Bell 1 Ride Bell 1
Tambourine Tambourine Tambourine Tambourine Tambourine Tambourine
Crash 1 Crash 1 Crash 1 Crash 1 Crash 1 Crash 1
Cowbell 1 Cowbell 1 Cowbell 1 Cowbell 1 Cowbell 1 Cowbell 1
Crash 1 Crash 1 Crash 1 Crash 1 Crash 1 Crash 1
Vibraslap Ride 1 Vibraslap Vibraslap Vibraslap Vibraslap
Ride 2 Ride 2 Ride 2 Ride 2 Ride 1 Ride 1
Bongo Hi Bongo Hi Bongo Hi Cga Mute Hi Bongo Hi Bongo Hi
Bongo Lo Bongo Lo Bongo Lo Cga Mute Lo Bongo Lo Bongo Lo
Cga Mute Hi Cga Mute Hi Cga Mute Hi Cga Slap Cga Mute Hi Cga Mute Hi
Cga Open Hi Cga Open Hi Cga Open Hi Cga Open Hi Cga Open Hi Cga Open Hi
Cga Open Lo Cga Open Lo Cga Open Lo Cga Open Lo Cga Open Lo Cga Open Lo
Timbale Timbale Timbale Timbale Timbale Timbale
Timbale Timbale Timbale Timbale Timbale Timbale
Agogo Agogo Agogo Agogo Agogo Agogo
Agogo Agogo Agogo Agogo Agogo Agogo
Cabasa Up Cabasa Up Cabasa Up Cabasa Up Cabasa Up Agogo
Maracas Maracas Maracas Maracas Maracas Maracas
Soft Pad A Soft Pad A Soft Pad A Soft Pad A Soft Pad A 606 HiHat Cl
Brush Swish Soft Pad B Soft Pad B Soft Pad B Soft Pad B 606 HiHat Cl
Long Guiro Long Guiro Long Guiro Long Guiro Long Guiro 606 HiHat Op
Long Guiro Long Guiro Long Guiro Long Guiro Long Guiro Long Guiro
Claves Claves Claves Claves Claves Claves
Wood Block Wood Block Wood Block Wood Block Wood Block Wood Block
Metronome 2 Wood Block Wood Block Wood Block Wood Block Wood Block
Cuica Cuica Cuica Cuica Cuica Pizz
Cuica Cuica Cuica Cuica Cuica Syn Vox 1
Open Triangl Open Triangl Open Triangl Open Triangl Open Triangl Voice Aahs A
Open Triangl Open Triangl Open Triangl Open Triangl Open Triangl Voice Oohs2A
Cabasa Cut Cabasa Cut Cabasa Cut Cabasa Cut Maracas Male Ooh A
Spectrum Spectrum Spectrum Spectrum Ice Rain Ice Rain
Wind Chimes Wind Chimes Wind Chimes Wind Chimes Wind Chimes 808 SN
Wood Block Wood Block Wood Block Wood Block Claves 808 SN
Cga Slap Cga Slap Cga Slap Cga Slap 808 SN 808 SN
Dry Tom Lo Dry Tom Lo Dry Tom Lo Dry Tom Lo Verb Tom Hi Hand Claps
Lite Kick Applause Lite Kick Lite Kick Piccolo SN Voice Breath
Hybrid Kick2 Hybrid Kick2 Hybrid Kick2 Hybrid Kick2 Scratch 3 Scratch 3
Old Kick Cl HiHat 1 Old Kick Old Kick Tin Wave Tin Wave
Natural SN2 Round Kick 808 Kick 808 Kick Spectrum Crash 1
Natural SN1 Pedal HiHat Natural SN1 Natural SN1 REV Steel DR Ride Bell 1
Brush Swish Natural SN2 Natural SN2 Natural SN2 REV Tin Wave REV Tin Wave
Brush Roll Op HiHat 808 SN SN Roll REV PiccloSN DIGI Bell 1
Brush Slap Brush Slap Brush Slap Brush Slap REV Crash 1 Metal Wind
Metronome 2 Brush Swish Brush Swish Metronome 2 Metronome 2 Applause
R8 Click Brush Roll Brush Roll R8 Click R8 Click R8 Click
Metronome 1 SN Roll SN Roll Metronome 1 Metronome 1 Metronome 1
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MIDI-implementatie, Rhythm Sets
20.MIDI-implementatie

Function...

Basic
Channel

Mode

Note
Number :

Velocity

After
Touch

Pitch Bend

Control
Change

Program
Change

System Exclusive

System
Common

System
Real Time

Aux
Message

Notes

Transmitted Recognized Remarks

Default
Changed

Default
Messages
Altered

True Voice

Note ON
Note OFF

Key's
Ch's

0, 32
1
2
4
5

6, 38
7
8

10
11
64
65
66
67
69
71
72
73
74
80
81
82
83
84
91
93

1 — 5, 7 — 31, 64 — 95  *3
1 — 5, 7 — 31, 64 — 95  *3

98, 99
100, 101

: True #

: Song Pos
: Song Sel
: Tune

: Clock
: Commands

: All sound off
: Reset all controllers
: Local ON/OFF
: All Notes OFF
: Active Sense
: System Reset

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

O                                             *1
O                                             
O                                             
O                                             
O                                             
O                                             
O                                             
O                                          
O                                            
O                                             
O                                            
O                                           
O                                             
O                                            
O
O (Resonance)
O (Decay Time)
O (Attack Time)
O (Cutoff)
O (Tone 1 Level)
O (Tone 2 Level)
O (Tone 3 Level)
O (Tone 4 Level)                     
O                                             
O  (Reverb)                             
O  (Chorus)                             
O                                             
O                                             
x
O                                             

X
**************

O

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

1 — 16
1 — 16

Mode 3
Mode 3, 4 (M=1)

O
O

0 — 127 
0 — 127

O                              *1
O                              *1

O                            

O                              *1
0 — 127

O                              *1

X
X
X

O                              *1
X

O  (120, 126, 127)
O 
X
O  (123 — 127)
O
X

Bank select
Modulation
Breath type
Foot type
Portamento time
Data entry
Volume
Balance
Panpot
Expression 
Hold 1
Portamento
Sostenuto
Soft
Hold 2
Sound Controller 2
Sound Controller 3
Sound Controller 4
Sound Controller 5
General Purpose Controller 5
General Purpose Controller 6
General Purpose Controller 7 
General Purpose Controller 8
Portamento control
General purpose effects 1
General purpose effects 3
CC1 (General purpose controller 1)
CC2 (General purpose controller 2)
NRPN  LSB, MSB
RPN  LSB, MSB

* 1  O X  is selectable.
* 2  Recognized as M=1 even if   M   1.
* 3  Can be changed settings.

SYNTHESIZER MODULE

Model JV-2080

Date : Oct. 30, 1996

Version : 1.00MIDI Implementation Chart

**************

**************

Mode 1 : OMNI ON, POLY
Mode 3 : OMNI OFF, POLY

Mode 2 : OMNI ON, MONO
Mode 4 : OMNI OFF, MONO

O : Yes
X : No

* 2

Program No. 1—128
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JV-2080 Handleiding 
21.Specificaties

JV-2080 64 Voice Synthesizer Module (GM compatibel)

Parts 1~16

Polyfonie 64 stemmen

Effecten
EFX effecten (insert): 40 types Chorus (1 set met 8 types), Reverb (1 set met 8 
types) 
In de Performance mode kunnen drie EFX types tegelijk worden gebruikt.

Geheugen
PATCH: User, Card, Preset A~Preset D (elk 128 geheugens) 
PERFORMANCE: User, Card, Preset A, Preset B (elk 32 geheugens) 
RHYTHM SET: User, Card, Preset A~Preset D (elk 2 geheugens)

Display 320 tekens x 8 regels (verlicht LCD)

Aansluitingen
MIX (L, R), DIRECT1 (L, R), DIRECT2 (L, R) uitgangen, Hoofdtelefoon (stereo), 
MIDI (In, Out, Thru), Wave Expansion Slots (intern) x8, DATA CARD aansluiting

Voeding/opgenomen vermogen AC 220V/13W

Afmetingen 482 (B) x 281 (D) x 88 (H) mm (2U Rack)

Gewicht 4,9 kg

Accessoires Handleiding (Engels en Nederlands), stroomsnoer (EC-511)

Opties
DATA Card (PN-JV80 serie, M-256E, M-512E), 
Wave Expansion Board (SR-JV80 serie) 

De specificaties van dit product zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
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Index,
22.Index

A
Aan/uit

Effect, 17, 37
Part, 21
Parts, 73

Aanslag, 83
Curve, 93
TVA, 94
TVF, 93

Aansluitingen, 9
Achterpaneel, 8
Adapt, 133, 134
ADSR, 90
Aftertouch, 140
ALL, 133
Alternate, 93, 102
Amp Type, 46
Analog Feel, 79
Analoogsimulatie, 90
Annuleren, 38
Arabische stemming, 106
Arpeggio, 87
Assign, 80
Asterisk, 18
Auto-Wah, 48

B
Band, 47

Pass, 91
Bankkeuze, 28

Schakelaar, 138
Battery Check, 142
Bend

Range, 80, 102
Bender, 97
Bias, 94
Booster, 82
Bovengrens, 83
Boventonen toevoegen, 82
BPF, 91, 101
BPM, 120
Breakbeat, 120
Bulk Dump, 27, 68, 130

C
Card, 11, 66

Data kopiëren, 131
Swap, 134

Category, 15, 16, 33, 80
Cent, 89, 100
Chain of Songs, 10
Channel, 23, 31, 75
Character Style, 142
Chord (Preview), 35

Chorus, 18
/Delay, 62
/Flanger, 62
-> Delay, 61
-> Flanger, 62
Aan/uit, 37
Depth, 18
Level, 39, 43
Output Assign, 39, 43
Send, 38
Send Level, 38, 41, 43
Uitgang, 63

Clock
Source, 115, 118, 120, 122
Source, Patch, 80
Sync, 88

Close, 16
Coarse, 75, 89, 100, 106, 129
Color, 87
Common, 22, 79

Control, 80
General, 117

Compare, 67
Compressor, 48
Cont, 97
Continuous, 103
Control, 80, 102

Assign, 110, 112
Param, 96
Source, 81, 112, 113

Controlecommando’s (schakelaar), 138
Controlekanaal (Performance), 137
Copy, 132

Naam, 69
Name, 69
Part, 76
Type, 64

Cross Modulation, 87
Crossfade, 84
Curve, 93
Cutoff, 91, 101

D
Data

Blokken zenden, 132
Transfer to MIDI, 27, 68

Default, 107, 129
Delay

LFO, 96
Synchroniseren, 123
Time Control, 55
Tone, 87, 123

Delete, 12
Demosongs, 10
Dep, 63
Depth, 47

FXM, 87
Dest, 112
Destination, 64, 130, 131
Device ID, 34, 137
Dimension D (simulatie), 50

DIR 1/2, 37, 39
Direct, 133, 134
Direction, 94
Distortion, 46

-> Chorus, 59
-> Delay, 59
-> Flanger, 59

Dly, 63
Drive, 46
Drums, 19, 98
Dump, 68, 130

E
Effect

Aan/uit, 17, 37
Instellen, 25
Kopiëren, 64
Structuur, 37
Synchronisatie via MIDI, 52

EFX, 18
A Source, 25
A~C, 40
A~C Source, 41
Aan/uit, 37
Chorus Send Level, 39, 41
Control, 30
Information, 25, 42
Optie, 37
Output Assign, 39
Output Level, 41
Param(eters), 45
Reverb Send Level, 39, 41
Synchroniseren, 118
Type, 39, 41
Uitgangen, 25
Uitgangstoewijzing, 18
Via MIDI aansturen, 109
Via MIDI synchroniseren, 119

Enhancer, 47
-> Chorus, 59
-> Delay, 60
-> Flanger, 60

Env, 100, 101
Dept, 101
Mode, 103

Envelope
Pitch, 90
TVF, 92

EQ, 45
Exclusive groep, 103
EXP Slots, 11
Expansion Boards, 11, 32

Info, 142
Ext Sync, 95
External Tempo, 117

F
Fabrieksinstellingen, 13, 107
Factory Preset, 13, 70, 108
Fade, 96
Fbk, 63, 64
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JV-2080 Handleiding 
FBK Pitch Shifter, 56
Feedback, 63
Filter, 48, 91, 101

Sweeps (via MIDI), 137
Type, 91

Fine, 89, 100, 106, 129
Tune, 75

Flanger
/Delay, 62
-> Delay, 61

Flg, 61, 62
Follow, 90
Font, 142
Foot Switch, 110
Format, 12
Foutmeldingen, 146
Frequency Cross Modulation, 87
Frontpaneel, 7
FXM, 87

Color, 87
Depth, 87

G
Gain, 83, 87, 100
Gate Reverb, 57
Geheugenbeveiliging, 71
General, 18, 38
General MIDI, 14, 126
GM, 14, 27, 32, 126

Effecten, 44
Initialize, 129
Mode, 126
Rx, 137
System, 34
System On, 126, 129
Temporary, 64

Golfvorm, 87, 98, 100
Generator, 77
Tips, 86

Grensfrequentie, 91
Group, 15, 74, 87, 100
GS, 145

H
Half, 134
Hall, 64
Hexa Chorus, 49
High Pass, 91
Hold, 111, 113, 139

Ontvangstschakelaar, 75
Waarde aanhouden, 113

Hold-1, 97, 103
HPF, 91, 101
Human Feel, 100

I
Iconen (EFX, CHO, REV), 17
Info, 142

Wave, 78
Information, 25, 42, 143
Initialiseren

GM, 129
RAM-kaart, 12

Initialize, 13, 70, 107
Inschakelen, 10
Insert, 12

Instellen
Waarde, 32

Invert, 53

J
Jump, 85
JV80 type, 142

K
K(ey) Range, 74
Kaart

Data opslaan, 67
Naam veranderen, 12

Key, 70
Assign, 36
Follow, 90, 95, 112
Follow, Pan, 93
Off (Decay), 88
Range, 23, 83
Sync, 95

Key Range, 83, 84
Key Shift, 105
Key:Vel, 35
Key-On, 97
Kiezen

Rhythm Set, 19
Kiezen, Patch, 14
Klanken

Beluisteren, 13
Klankkleur, 91, 101
Klavierzone, 83, 84
Klokfrequentie, 115
Kopiëren

Data naar User-geheugen, 132
Effect, 64
Naam, 69
Part, 76
Tones, 97

Koppelen, 140

L
L (letter in display), 33
Last, 80
Layer, 20, 72
Legato, 81
Lettertype, 142
Lev, 63
Level, 64, 74, 79, 94, 129

Tone, 93
LFO, 95

Delay, 96
Depth, 96
Fade, 96
Golfvorm, 95
Intern synchroniseren, 115
Mode, 96
Offset, 96
Rate, 95
Sync, 95
Synchroniseren via MIDI, 116

Lijst, 33
Performances, 20

Limiter, 49
Looped, 86
Loudest, 80
Low Pass, 91
Lower, 83, 84

LPF, 91, 101
LSB, 28

M
M+R, 39
M-256E, 68, 131, 132
M-512E, 11, 68, 131

Data opslaan, 67
Manual, 47
Master Tune, 105
Memory Protect, 71
Microtonale toonhoogte, 90
MIDI

Bankkeuze, 28
Bankkeuze-schakelaar, 138
Controlekanaal (Performance), 29
Datatransfer, 130
Dump, 27, 68
EFX aansturen, 109
Filters, 137
GM System, 34
Hold, 75
Mode kiezen, 34
Monitor, 143
Ontvangstkanaal, 13, 31, 75, 136
Ontvangstschakelaar, 97, 138
Ontvangstschakelaars, 75
Opslag via Bulk Dump, 68
Param, 136
Param 1, 29
Part-instellingen, 75
Programmakeuze, 28, 75, 137
Rx Switch, 127
Rx-Ch, 136
Speelhulpen, 109
Sturing van effecten/parameters, 112
Sync, 88
Synchronisatie van effect, 52
SysEx-ontvangstschakelaar, 71

MIX, 18, 37
Mix, 47
Mix Out, 9
Mix/EFX Send Level, 18, 38, 41, 43
Mode, 87, 96

Portamento, 81
Mode kiezen (MIDI), 34
Modulatie, 95
Monitor, 143
Mono, 36
Monofoon, 80
MSB, 28
Mute

Group, 103

N
Naam, 69

Kopiëren, 69
Patch, 79
Performance, 21
Veranderen (RAM-kaart), 12

No Sus, 103
Nootbereik, 74
Normal, 81
Note, 81
Note (Preview), 35
Number, 74, 100, 129
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O
Octaaf, 36
Octave, 80
Off In/Out, 96
Offset, 96
On In/Out, 96
Ondergrens, 83
One Shot, 86
Ontvangstkanaal, 136
Ontvangstschakelaar, 97, 138
Opslaan, 66

Performance, 21
RAM-kaart, 67
User-geheugen, 66
Via MIDI, 68

Out, 63
Output, 9
Output Assign, 18, 25, 38, 43
Overdrive, 46

-> Chorus, 58
-> Delay, 59
-> Flanger, 58

P
Palette, 24, 38, 40, 128

Tones, 85
Pan, 75, 79, 93, 97, 102, 129

Key Follow, 93
Ontvangstschakelaar, 139
Rhythm Tone, 103

Pan-Dly, 64
Panelen, 7
Parameters Part, 74
Part

Aan/uit, 21, 75
Copy, 76
Information, 143
Level, 74, 129
MIDI, 22, 31, 75
MIDI-filters, 138
MIDI-ontvangstkanaal, 23
Ontvangstkanaal, 31
Ontvangstschakelaar, 138
Pan, 75, 129
Param, 74
Patch opslaan, 67
Patch programmeren, 76
Patch toewijzen, 21
Patch-instellingen opslaan, 67
Voorstelling, 31

Parts
Aan/uit, 73

PAT-A~C, 40

Patch
Categorie (zoeken), 33
Clock Source, 80
Common General, 79
Effecten, 37
In Performance programmeren, 76
Initialiseren, 70
Kiezen, 14, 32
MIDI-kanaal, 31
Naam, 69
Part toewijzen, 21
Part-instellingen opslaan, 67
Play, 16
Programmeren, 77
Remain, 142
Rx-Ch, 14, 31
Stapelen, 20
Vanuit Performance opslaan, 67
Via MIDI kiezen, 28
Voorstelling, 77

Peak, 111, 113
Peaking, 91
Performance

Controlekanaal, 137
Ctrl-Ch, 29
Effecten, 40
Init, 107
Initialiseren, 70, 72
Kiezen, 20, 32
Naam, 21, 69
Opbouw, 31
Opslaan, 21
Patch opslaan, 67
Programmakeuze, 137
Programmeren, 72

Phase, 53
Phaser, 46
Phones, 7
Phrase Preview, 13, 35
Piano, 90
Pianostemming, 80
Pitch, 81, 89

Envelope, 90, 100
Pitch Bend

Ontvangstschakelaar, 139
PKG, 91, 101
Playmate, 88, 112
PNL&MIDI, 70
Point, 94
Poly, 36
Polyfonie

Stemmen reserveren, 75
Voorrang, 80

Polyfonie (meer, Stack), 140
Polyfoon, 80
Portamento, 81

Mode, 81
Type, 81

Power Up Mode, 142
Preset, 14, 107
Preview, 10, 35

Phrase, 13
Priority, 80
Programmakeuze, 28

Ontvangst, 75
Performance, 137
Schakelaar, 138

Protect, 22, 71

Q
Quadruple Tap Delay, 54

R
RAM

Perf. + Patches kopiëren, 133
RAM- kaart

Data kopiëren, 131
RAM-kaart, 11, 67

Data opslaan, 67
Random, 90, 93, 100, 102
Range, 23
Rat, 63
Rate, 47, 117

LFO, 95
Realtime veranderingen, 137
Receive Channel, 14
Redamper, 97, 139
Remain, 142
Rename, 13
Reserve, 75
Resonance, 47
REV, 39
Reverb, 18

Aan/uit, 37
Depth, 18
EFX (effect nr. 24), 57
Level, 39
Send, 38

Reverb Level, 43
Reverb Send Level, 38, 41, 43
Rhythm Edit Key, 98
Rhythm Set, 98

Effecten, 43
Init, 107
Initialiseren, 70
Kiezen, 19, 32
Naam, 69
Ontvangstschakelaars, 139
Verklaring, 98
Via MIDI kiezen, 28

Ring Modulator, 82, 83
Rock orgel, 89
ROM Play, 10
Room, 64
Rotary, 48

Snelheid met voet sturen, 110
Rx, 75

Bank Select, 138
Ch, 31
Channel (kanaal), 136
Control Change, 138
GM, 137
Hold, 75
Hold-1, 138
Program Change, 138
Switch, 97, 127
SysExcl, 137
Volume, 138

Rx. Sys.Excl, 69

S
Save, 66
Scale Tune, 105
Schrijfbeveiliging, 71
Send Level

Chorus, 38
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Separation, 48
Sequencer

Realtime instellingen opnemen, 137
SHIFT, 7
Single (Preview), 35
Slagwerk, 98
Slow, 48
Solo, 36
Solo mode, 81
Sound Library Cards, 32
Sound List, 15, 33
Source, 80, 110, 113, 130, 131
Space D, 50
Spectrum, 47
Speed, 48
Speelhulpen, 80, 112

MIDI, 109
Split, 23, 72
SR-JV80, 11
Stack, 140
Stage, 64
Start, 10, 81
Stemmen, 105

Part, 75
Step Flanger, 52
Stereo

Chorus, 51
Delay, 52
EQ, 45
Flanger, 51

Sterretje, 18
Stretch, 80
Stretched Tuning, 90
Structure, 82
Structuur, 32
Swap, 132, 134
Switch, 87, 100
Sync

Ext (LFO), 95
Key (LFO), 95
Tempo, 88

Synchronisatie, 88
BPM van Loops, 120
Clock Source, 80
Delay, 123
EFX-parameters, 118
LFO, 95, 116
Parameters, 115
Tone Delay, 89

SysEx, 130, 131
Dump, 27, 68
GM System, 34
Mode kiezen, 34
Ontvangstschakelaar, 71, 137
Tx, 137

Systeem
Instellingen, 142

System
Information, 143

System Exclusive Message, 71

T
Tap, 117

Delay, 124
Tekens, 142
Temp, 76, 130
Tempo, 116

Patch, 80
Sync, 88
Synchroniseren, 115

Temporary, 64
Terugkoppeling, 63
Threshold, 49
Time, 64

Control Delay, 55
Keyfollow, 91, 95

To
User, 132

Tone
Aan/uit, 78
Delay, 87, 123
Key Range, 83
Kopiëren, 97
Ontvangstschakelaars, 139
Via MIDI aansturen, 111
Volume, 93
Voorstelling, 77

Tones, 19
Toonhoogte, 87, 89
Transfer, 130
Transmitting, 69, 130
Tremolo Chorus, 50
Triple Tap Delay, 54
Tune, 105

Coarse, 75
Fine, 75

TVA, 93, 101
Aanslag, 94
Envelope, 94, 102
Param, 101

TVF, 91, 101
Aanslag, 93
Envelope, 92, 101

2-Voice Pitch Shifter, 56
Tx

Edit Data, 137
Type, 64, 82

Portamento, 81

U
Uitgang, 9

Chorus, 63
Toewijzing, 25

Undo, 38, 79
Unison, 89
Unit #, 137
User, 66, 132

Data kopiëren, 132
Memory Protect, 71
Protect, 71

Utility, 70

V
Velo

Range, 84
Velocity, 83

Curve, 93
Sens, 91, 100, 102
Time, 101, 102
TVA, 94
TVF, 93

Vertragingstijd, 89
Vetter, 89
Voetschakelaar, 110

Rotary (voorbeeld), 110
Voice

Reserve, 75
Volume, 74, 93, 94, 97, 129

CC voor wijziging kiezen, 140
Rhythm Tone, 101
Schakelaar, 139
Tone, 93
Verloop, 94

Voorrang, 80

W
Waarde

Instellen, 32
Met Hold aanhouden, 113

Wave, 100
Expansion, 32
Expansion Boards, 11
Gain, 100
Generator, 77, 98
Info, 78
Param, 87
Tips, 86

Waveform, 95
WG, 77, 98
Write, 66

Operation, 71
Part/Patch, 67
Performance, 21
Protect, 13, 22
Protect ON, 66
RAM-kaart, 67

X
Xfer, 27, 68, 130
XP, 32

Z
Zoekfunctie, 15, 33
Zone, 83, 84
Zones, 23, 74
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