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Wij danken u voor de aanschaf van de SPD-20 Total Percussion Pad. De SPD-20 is een elektronisch percussie-
instrument met acht Pads, vier Trigger aansluitingen, een digitale geluidsbron van hoge kwaliteit en vier digitale 
effecten.

De lichte en compacte behuizing van de SPD-20 bevat zowel een geluidsbron als een effectsectie. Daardoor is hij 
overal en altijd te gebruiken, zonder dat daarvoor eerst een aantal MIDI-aansluitingen tot stand moeten worden 
gebracht. Dankzij de grote variëteit aan opties (Pads, pedalen, drum stands, enz.) kunt u op eenvoudige manier een 
“eigen” drumsysteem samenstellen. De toevoeging van sequencers en samplers laat toe de vele mogelijkheden van 
de SPD-20 ten volle te benutten.

De flexibiliteit en de uitbreidingsmogelijkheden van de SPD-20 zullen door iedere percussionist gewaardeerd wor-
den, van beginner tot professional.

Teneinde een creatief en probleemloos gebruik te garanderen, raden we aan om deze handleiding zorgvuldig door 
te nemen.

Copyright © 1998 by Roland Corporation

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publikatie mag, in welke vorm dan ook, gereproduceerd worden zonder 
voorafgaande, schriftelijke toestemming vanwege Roland Corporation.
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Voorzorgsmaatregelen

Voeding
• Schakel de SPD-20 en de overige instrumenten altijd uit

voordat u ze op elkaar aansluit.

• Sluit de adapter van de SPD-20 nooit aan op een stopcon-
tact 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 adapter op het lichtnet, op 
het voltage.

• Plaats geen zware voorwerpen op het snoer van de adap-
ter 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 snoer om de draden niet te be-
schadigen. 

• Als u de SPD-20 lange tijd niet wenst te gebruiken, ver-
breekt u best de aansluiting op het lichtnet.

• Het zou kunnen gebeuren dat de SPD-20 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 SPD-20 te bescher-

men tegen direct zonlicht, hitte, vochtigheid en stof.

• Plaats de SPD-20 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.

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 SPD-20 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 
aanbeveling de batterij om de 5 jaar te laten vervangen. Op 
het moment dat de batterij het einde van zijn levensduur 
nadert krijgt u de volgende melding te zien:

• 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 SPD-20 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 SPD-20 in het buitenland gebruikt.

• Als de SPD-20 niet naar behoren werkt, schakel hem dan 
onmiddellijk uit en neem contact op met uw dealer of de 
Roland hersteldienst.
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Voornaamste kenmerken

Indeling van deze handleiding
De vele functies van de SPD-20 worden in een logi-
sche volgorde uitgelegd. Indien dit de eerste keer is 
dat u een elektronische drum of een MIDI-instru-
ment gebruikt, verdient het zeker de aanbeveling om 
deze handleiding in z’n geheel te bestuderen. Als u 
echter al vertrouwd bent met elektronische (MIDI) 
percussie-instrumenten en sequencers, is het niet 
noodzakelijk om de handleiding helemaal te lezen; 
overloop de eerste twee hoofdstukken en refereer, 
indien nodig, naar de andere secties terwijl u met de 

SPD-20 experimenteert. Gebruik de index voor het 
vergaren van bijkomende uitleg als u de betekenis 
van een term, of de werking van een bepaalde func-
tie, niet begrijpt.

☛ De SPD-20 bevat 700 digitale klanken (instrumen-
ten) van zeer hoge kwaliteit (16bit sampling). 
Daaronder niet enkel klassieke drumklanken 
maar ook etnische percussie, dance-klassiekers, 
geluidseffecten, loops, enz. Het volume en de 
klankkleur zijn te beïnvloeden via de aanslag op de 
Pads (speelvlakken).

☛ Elke klank kan veranderd worden dankzij een aan-
zienlijk aantal parameters zoals bijvoorbeeld: 
volume, toonhoogte (Pitch), uitsterftijd (Decay), 
stereopositie (Pan), aanslaggevoeligheidscurve en 
effectvolume (Effect-Send).

☛ De Pad Bank Layer functie laat toe om verschillen-
de aanslagcurves aan elke Set van twee klanken toe 
te wijzen; afhankelijk van de aanslagsterkte kunt u 
tussen twee klanken alterneren, of deze met elkaar 
mengen.

☛ De ingebouwde, digitale effectsectie (Reverb, 
Delay, Chorus en Flanger) biedt de mogelijkheid 
om het effectvolume van iedere klank die aan een 
Pad is toegewezen apart in te stellen.

☛ Er zijn vier (stereo) Trigger-ingangen voorzien. 
Deze laten toe om bijkomende Pads (PD-7, PD-9, 
PD-5, PD-120 of PD-100, optie) en een Kick Trig-
ger (KD-7, KD-120, optie) toe te voegen aan de 
SPD-20. Indien u PD-7 of PD-9 Pads aansluit, 
kunt u beroep doen op een aantal welgekende 
speeltechnieken zoals: rimshots en het met de 
hand afdempen van toms en cymbalen 
(“Choking”). Rim Shots zijn ook mogelijk wan-
neer u een PD-120 gebruikt. Verkiest u de feel van 
uw akoestische drumstel, dan kunt u daar drum 
triggers op aanbrengen om het geluid van de 
SPD-20 te sturen.

☛ Door het aansluiten van een HiHat pedaal (FD-7, 
optie) krijgt u een continue controle -van dicht 
naar open- over de HiHat klanken.

☛ De instellingen voor de acht SPD-20 Pads, de vier 
externe Pads (of een combinatie met een basdrum 
en een HiHat pedaal) en het effect-gedeelte, zijn in 
het geheugen onder te brengen als één van de 99 
Patches. Dit betekent dat één SPD-20 in staat is om 
99 “percussie-sets” –al dan niet afgestemd op ver-
schillende muziekstijlen– op te slaan en te laden.

☛ Met de Patch Chain functie kunt u maximaal 16 
Patch nummers in een zelf te bepalen volgorde 
programmeren. Tijdens de weergave van een 
muziekstuk vergemakkelijkt en versnelt dit het 
oproepen van de benodigde Patches. Het geheu-
gen van de SPD-20 biedt plaats aan acht Patch 
Chains.

☛ Dankzij het MIDI-interface zijn de mogelijkheden 
van de SPD-20 op allerlei manieren verder aan te 
vullen. In combinatie met een sequencer zijn de 
SPD-20 instellingen als bulkdata (SysEx) op te 
nemen en terug te sturen. Zo kunt u, vòòrdat de 
sequencer begint met het weergeven van een 
muziekstuk, altijd de juiste Patch-gegevens naar 
de SPD-20 zenden. Het is eveneens mogelijk om, 
tijdens de weergave van een muziekstuk, de Patch-
selectie automatisch uit te laten voeren door de 
sequencer. Op deze wijze kunt u zich volledig con-
centreren op het spelen van de percussie-partij.

☛ Elke Pad biedt de mogelijkheid om twee onafhan-
kelijke MIDI-kanalen en aanslagcurves in te stel-
len. Naargelang de aanslagsterkte op de Pads laat 
dit toe om de interne en externe geluidsbronnen 
met elkaar te combineren.
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1. Voorzieningen op de panelen

21 3 54

14 1315

6 7 8 9 10 1112

Pad 1 Pad 2 Pad 3 Pad 4

Pad 5 Pad 6 Pad 7 Pad 8

Frontpaneel

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Achterpaneel

Opmerking: Bevestig de stroomkabel achter 
de kabelklem, zoals in de afbeelding hiernaast 
te zien is. Op die manier voorkomt u dat de 
stroomkabel per ongeluk wordt uitgetrokken 
en minimaliseert u ook de druk die op de 
kabel wordt uitgeoefend.
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1) Pads 1–8. Hiermee kunt u de klanken van de geluids-
bronnen (intern - extern) bespelen. De Pads (speel-
vlakken) zijn aanslaggevoelig en met behulp van een 
aantal parameters is de respons precies naar uw 
speelstijl aan te passen.

2) Patch display. Dit LED display houdt u op de hoogte 
van het gekozen Patch-nummer of de instelling van 
een bepaalde parameter-waarde.

3) PAD BANK-indicators. Deze geven de gekozen Pad 
Bank weer (A of B).

4) EFFECT-indicator. Geeft via een LED het gekozen 
effect weer.

5) Parameterlijst. In de Edit mode zal de indicator van 
de gekozen parameter oplichten. Gebruik [SELECT] 
(parametergroep selectie) en [▲] [▼] (parameter
selectie) om parameters te kiezen.

6) [SELECT]-knop. In de Edit mode kiest u met deze 
knop de gewenste parametergroep: SOUND, MIDI, 
FX/PEDAL en SYSTEM.

7)  [▲] [▼]-knoppen. In de Edit mode kiest u met deze 
knoppen de gewenste parameter binnen een bepaal-
de groep.

8) [PATCH CHAIN]-knop. Gebruik deze knop bij het 
instellen of gebruik van een Patch Chain.

9) [BANK A/B]-knop. Met deze knop kunt alterneren 
tussen de banken “A” en “B”.

10)[COPY]-knop. Gebruik deze knop als u data van een 
Patch naar een andere wenst te kopiëren.

11)[LAYER]-knop. Het gebruik van deze knop laat toe 
om de klanken, toegewezen aan de Pad Banks A en B, 
tegelijkertijd te bespelen.

12)[EDIT]-knop. Met deze knop kunt u van de Play 
naar de Edit mode omschakelen en vice versa.

13)[FX ON/OFF]-knop. Met deze knop worden de 
effecten in- of uitgeschakeld.

14)[ALL/ENTER]-knop. Gebruik deze knop wanneer u 
aan alle Pads dezelfde waarde wilt toewijzen, voor 
het uitvoeren van een kopie of voor het opslaan van 
een Patch Chain.

15)PATCH/VALUE [-] [+]-knoppen. Deze knoppen 
worden gebruikt om Patches te kiezen. In de Edit 
mode dienen ze voor de wijziging van parameter-
waarden.

16)VOLUME-regelaar. Met deze draaiknop regelt u het 
volume dat via de audio-Jacks en de hoofdtelefoon-
uitgang wordt doorgestuurd.

17)PHONES-connector. Op deze connector kunt u een 
stereo hoofdtelefoon aansluiten. Hierdoor schakelt u 
de audio-uitgangen echter niet uit.

18)OUTPUT (R,L/MONO). Deze jacks sturen het ste-
reo audiosignaal (de klanken) van de SPD-20 uit. 
Gebruik voor een mono-aansluiting enkel de L/
MONO jack.

19)[HH CONT/TRIG 4]-keuzeschakelaar. Plaats deze 
schakelaar in de “HH CONT.” positie als u een 
HiHat pedaal (FD-7) aangesloten hebt op de HH 
CONT ingang. Als u deze ingang echter voor een 
externe Pad wenst te gebruiken, dient u de schake-
laar in de “TRIG 4” positie te zetten.

20)HH CONT/EXT-4 jack. Op deze jack kan een HiHat 
pedaal (FD-7) van Roland aangesloten worden. Als 
de bijbehorende keuzeschakelaar op de “TRIG 4” 
positie gezet wordt, is het eveneens mogelijk om een 
externe Pad op deze jack aan te sluiten.

21)TRIGGER INPUT 1–3 jacks. Op deze ingangen kun-
nen externe Pads e.d. aangesloten worden.

Opmerking: Gebruik TRIGGER INPUT 1 en 2 als u met een 
PD-120 rim shots wilt aansturen. 

22)MIDI IN/OUT-connectors. Via deze connectors 
kunt u de SPD-20 met externe instrumenten verbin-
den.

23)FOOT SW-jack. Op deze ingang kunt u een voet-
schakelaar aansluiten waarmee de Patch-nummers 
te veranderen zijn. Bij gebruik van een speciale kabel 
(PCS-31, optie) en twee FS-5U voetschakelaars 
(optie) kunt u de Patch-nummers met de voet kie-
zen. Het is eveneens mogelijk om een DP-2 voet-
schakelaar (optie) op deze ingang aan te sluiten. In 
dit geval zult u de Patches enkel in stijgende lijn kun-
nen kiezen.

24)AC adapter-jack. Sluit op deze ingang de meegele-
verde AC adapter aan.

Opmerking: Gebruik enkel de meegeleverde AC adapter. Het 
gebruik van een ander type stroom adapter zou schade of sto-
ringen kunnen veroorzaken.

25)POWER-schakelaar. Hiermee schakelt u de SPD-20 
in of uit.



SPD-20 Handleiding

10

2. Voorbereiding

2.1 SPD-20 op een stand 
bevestigen

Voor de bevestiging van de SPD-20 op een drums-
tand heeft u een multifunctionele houder/klem-set 
nodig (APC-33 Clamp Set, optie). Ga als volgt te 
werk:

1) Verwijder de vier schroeven aan de onderzijde van 
de SPD-20.

2) Gebruik de vier schroeven die u in stap 1 verwijder-
de om het APC-33 houdergedeelte op de SPD-20 te 
bevestigen.

Opmerking: De schroeven die meegeleverd worden met de 
APC-33 kunnen niet gebruikt worden voor de SPD-20.

2.2 Reflecterende kleefband 
aanbrengen

Bij de SPD-20 wordt een vel met kleefstroken gele-
verd. Deze kunt u in de uitsparingen tussen de pads 

aanbrengen. Op die manier blijven de pads zelfs op 
een donker podium duidelijk afgelijnd.

Opmerking: Roland kan deze kleefband niet apart leveren.

2.3 Terugkeren naar de 
fabrieksinstellingen
(initialiseren)

Van fabriekswege werden de 99 Patches voorgepro-
grammeerd. U kunt deze data naar believen wissen 
en vervangen door gegevens die u zelf programmeert 
– dat is tenslotte de bedoeling. 

Soms is het echter handig om terug te keren naar de 
oorspronkelijke instellingen, gewoon om even te 
horen hoe de Roland programmeurs te werk zijn 
gegaan of om met een schone lei te beginnen. De 
voorgeprogrammeerde Patches zijn in het ROM 
geheugen opgeslagen (ROM staat voor niet wisbaar 
geheugen), zodat u ze altijd opnieuw kunt laden. 
Deze handeling wordt algemeen omschreven als ini-
tialiseren.

Bij de beschrijving van de SPD-20 we er van uit dat u 
de instellingen van de SPD-20 nog niet gewijzigd 
hebt. Vindt u het handig dat het display dezelfde 
waarden afbeeldt als wij in onze handleiding, dan 
kunt u hem het best initialiseren.

Bij het uitvoeren van een initialisatie-procedure 
worden alle door u of iemand anders geprogram-
meerde instellingen gewist. Indien uw SPD-20 
belangrijke gegevens (Patches) bevat, dient u de 
parameterwaarden vooraf te noteren, of, beter nog, 
via MIDI op te slaan (zie Wat is een Patch? op
blz. 14).

54

321
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1) Schakel de stroom in terwijl u [▼] en [ALL/
ENTER] knop ingedrukt houdt. In het display ver-
schijnt de volgende melding.

2) Druk op [ALL/ENTER] om de data te initialiseren. 
Als u de initialisatie-procedure niet wenst door te 
voeren, druk dan op gelijk welke andere knop i.p.v. 
[ALL/ENTER].

Opmerking: Wilt u enkel de instellingen van één Patch 
opnieuw laden, zie dan “Data-ontvangst (Bulk Load)” op 
blz. 47.
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3. Aan de slag

3.1 Aansluiting op audio-apparatuur

Voor het ten gehore brengen van de drum/percussie-klanken volstaat het om de SPD-20 op een audio versterkings-
systeem aan te sluiten. U kunt ook een stereo hoofdtelefoon gebruiken.

Opmerking: Zorg er bij het aansluiten voor dat alle apparaten uit staan. Met de stroom overal ingeschakeld, loopt u het risico dat de 
luidsprekers van uw versterkingssysteem beschadigd worden.

3.2 Pads bespelen

Zodra de diverse aansluitingen uitgevoerd zijn, is de 
SPD-20 klaar voor gebruik.

Inschakelen
De stroomschakelaar bevindt zich op het achterpa-
neel.

1) Ga na of alle aansluitingen op correcte wijze wer-
den uitgevoerd. Controleer tevens of alle apparaten 
uit staan.

2) Druk op de stroomschakelaar om de SPD-20 aan te 
zetten.
Zodra de stroom is ingeschakeld, gaat de SPD-20 
naar de Play mode; dit is de mode waarin u op de 
SPD-20 kunt spelen.

Indien er een HiHat controle pedaal (FD-7) is aange-
sloten, dient dit volledig “open” (niet ingetrapt) te 
staan bij het inschakelen van de stroom. Bij het aan-
zetten verschijnt in het Display even de melding 
“Fd7” (zie blz. 27 voor meer details); trap het pedaal 
niet in totdat voornoemde melding in het display 
werd aangegeven.

3) Zet de eventueel bijkomende apparaten aan en zorg 
ervoor dat het versterkingssysteem als laatste 
wordt ingeschakeld.

Opmerking: Sla niet op de Pads en trap geen pedalen of scha-
kelaars in totdat het Patch-nummer in het display verschijnt.

L I N E  I N
L R

AC adaptor

Audio Equipment
(Stereo set)

Footswitches

Stereo HeadphonesStereo hoofdtelefoon

Voetschakelaars
FS-5UVersterking

(Hifi-keten enz.)

Adapter

Aansluitkabel
(PCS-31)
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Uitschakelen
Schakel alle apparaten uit in de omgekeerde volgor-
de t.o.v. de hierboven omschreven procedure. Bij het 
uitschakelen van de stroom worden de volgende 
functies naar hun fabriekswaarden teruggebracht.

Andere functies en parameterinstellingen blijven, 
zelfs na uitschakelen van de stroom, in het geheugen 
opgeslagen.

3.3 Volume

Wanneer u op een Pad slaat, “triggert” of start dit de 
klank die aan de betreffende Pad is toegewezen. Bij 
harder slaan neemt het volume van de klank toe (bij 
een “echte” tom is dat trouwens ook het geval). Nu 
kan het echter gebeuren dat u de SPD-20 veel te stil 
vindt staan. Draai, terwijl u op een Pad speelt, aan de 
VOLUME knop op het achterpaneel om het gewens-
te algehele volume in te stellen.

Opmerking: Te hoge volumes kunnen uw versterkingssys-
teem én uw gehoor schade toebrengen; met deze gegevens 
dient u des te meer rekening te houden als u een hoofdtelefoon 
gebruikt.

3.4 Een Patch kiezen

Wanneer u een Patch kiest, zullen -in functie hier-
van- de volgende parameters onmiddellijk aangepast 
worden: de aan de Pads toegewezen klanken en de 
instellingen van de MIDI-, effect-, en pedaalsecties. 
Overloop even de 99 voorgeprogrammeerde 
Patches; deze bieden een algemeen zicht over de 
mogelijkheden van de SPD-20.

Om Patches te kunnen kiezen moet u eerst controle-
ren of de Play mode actief is (de aanduiding in het 
display mag niet knipperen. Indien dit wel zo is, 
drukt u op de [EDIT] knop om terug te keren naar 
de Play mode).

Gebruik vervolgens de PATCH/VALUE knoppen 
[+][-] om Patches te kiezen. Het geselecteerde 
Patch-nummer wordt in het display afgebeeld.

Opmerking: De keuze van de Patches verloopt veel vlotter 
wanneer u op de [-] knop drukt, terwijl u de [+] knop inge-
drukt houdt en vice versa.

Op blz. 56 zijn de namen/nummers van de voorge-
programmeerde Patches in een lijst samengevat.

Het is eveneens mogelijk om Patches met de voet te 
selecteren. Hiervoor heeft u ofwel een PCS-31 kabel 
en twee FS-5U voetschakelaars ofwel een DP-2 
pedaal nodig. Met een PCS-31/FS-5U combinatie 
kunt u de Patches zowel in stijgende (schakelaar 1) 
als in dalende lijn (schakelaar 2) kiezen (zie ook de 
onderstaande afbeelding). Bij aansluiting van een 
DP-2 pedaal zijn de Patches enkel in stijgende lijn te 
selecteren.

Sluit de mono-uiteinden van de PCS-31 kabel aan op 
de FS-5U voetschakelaars. Let hierbij op de kleurco-
des van de PCS-31 mono-jacks; de plug met de witte 
ring is voor schakelaar nr. 1 (stijgend), die met de 
rode ring is voor schakelaar 2 (dalend).

3.5 “Layer” klanken vergelijken

Het merendeel der voorgeprogrammeerde Patches 
doen beroep op de Layer-functie.

Kies een “Layer” Patch (de A en B Patch Bank indi-
cators lichten tegelijkertijd op). Vergelijk vervolgens 
de klanken die, per Pad en Bank, ingesteld werden.

1) Kies een (Layer) Patch.

2) Druk, in de Play mode, op de [LAYER] knop om 
deze functie uit te schakelen; de LED indicator van 
de B bank dooft. Als u vervolgens op de Pads speelt, 
hoort u de klanken van de A bank.

3) Om de klanken van de B bank te beluisteren/bespe-
len, drukt u op de [BANK A/B] knop; de LED indi-
cator van de B bank gaat aan.

Opmerking: Telkens u op de [BANK A/B] knop drukt, alter-
neert de SPD-20 tussen beide Pad Banks; de bijbehorende 
LED indicators bieden een visuele controle over de gekozen of 
actieve Bank.

Functie Fabriekswaarde

Local Control (blz. 44) aan

HH Control Pedal herkenning 
(blz. 27)

niet ingesteld

PATCH CHAIN ON/OFF uit

Voetschakelaar 2
(Vorige Patch) (Volgende Patch)

Voetschakelaar 1

(Wit)(Rood)

Stereo

MonoMono
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Wat is een Patch?
Een Patch bevat de gegevens i.v.m. de klank van iedere Pad en de instellingen van de effectsectie, het HiHat controle 
pedaal en het MIDI-gedeelte. Het geheugen van de SPD-20 biedt plaats aan 99 Patches.

Wanneer u een Patch kiest, worden de instellingen 
van alle Pads onmiddellijk aangepast. Het is mogelijk 
om Patches te selecteren met een voetschakelaar. 

Een ander handig “geheugen” is MIDI: via SysEx 
commando’s kunt u de instellingen van de SPD-20 
namelijk opnemen – liefst aan het begin van een 
song. Dat heeft het voordeel dat de instellingen een 
vast bestanddeel zijn van de song waarin ze worden 
gebruikt. Gebruik deze voorziening ook om de data 
van de overige instrumenten (modules en synthesi-
zers) op te slaan.

Hoe gaat dat precies in z’n werk? U laat aan het begin 
van elke sequence een “gat” van 2~3 maten. Eens 
alles opgenomen is en u een beter idee hebt van de 
instellingen die bij het nummer passen, neemt u ze 
op –aan het begin van de song (tussen maat 1 en bv. 
3 dus). Telkens als u de weergave vanaf het begin 
start, worden die instellingen naar de SPD-20 gezon-
den. Handiger kan haast niet. Zie ook “Data verzen-
den (Bulk Dump)” op blz. 46.

Het is wel belangrijk om alle SysEx data vóór de 
eigenlijke song te verzenden omdat anders het weer-
gavetempo in gedrang kan komen. SysEx data zijn in 
de regel omvangrijk, zodat de processorsnelheid 
afneemt.

Wat is een Pad Bank?
De 8 Pads van de SPD-20 worden, samen met de vier 
externe Pads, omschreven als een Pad Bank. Door 
gebruik te maken van PD-9 en PD-7 Pads van 
Roland kunt u twee klanken tegelijk spelen (midden 
en rand). Hierdoor kan een Pad Bank dus de instel-
lingen van 16 speelvlakken omvatten (de rand van de 
externe Pads telt ook mee als speelvlak). Een Patch 
(waarvan de SPD-20 er 64 heeft, weet u nog?) bestaat 
uit twee Pad Banks: A en B.

Wanneer u een Patch kiest, zal de Pad Bank indicator 
de actieve Bank aanduiden. Als in een Patch de Layer 
functie (zie verderop) gebruikt wordt, zullen beide 
indicators (A en B) aangaan.

Pad 2

Externe Pads
1-4

Pad 3 Pad 4

Pad 6Pad 5 Pad 7 Pad 8

Interne Pads 1-8

+

Patch 99

Patch 1
Klankparameters
   • Instrument
   • Level
   • Pitch
   • Decay
   • Pan
   • Velocity Curve
   • Effect Send

MIDI-parameters
   • Transmit Channel
   • Note Number
   • Gate Time
   • Pan
   • Velocity Curve
   • Velocity Sensitivity
   • Program Change

Pad 1
••

Hi-Hat controlepedaalEffecten

Pad 1

Pad Bank B

Pad Bank A

Pad 2

4 Rims4 Externe Pads

Pad 1 Pad 3 Pad 4

Pad 6Pad 5 Pad 7 Pad 8
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Layer functie
De term Layer impliceert dat er simultaan op twee klanken beroep wordt gedaan. De Layer instelling maakt deel uit 
van de Patch parameters. Bij Patches waarin de Layer functie actief is, zullen de klanken van bank A en B gelijktijdig 
gespeeld worden. 

Deze koppeling van twee klanken houdt wel in dat de SPD-20 t.o.v. een “gewone” Patch, nog slechts half zoveel 
noten terzelfdertijd kan voortbrengen (7 i.p.v. 14). De Layer functie maakt het mogelijk om drum/percussie-klan-
ken op zeer creatieve wijze met elkaar te combineren (bv. een piccolo Snare en een Reverb Snare).

■ Gebruik van de Layer functie
Door verschillende instrumenten (klanken) en aanslagcurves aan de A en B Pad Banks toe te wijzen, kunt u -naar-
gelang de slagsterkte- de klanken op de volgende manieren met elkaar combineren.

Velocity Mix: De aanslag bepaalt de “mix” van de twee klanken (Bank A en B)

Velocity Switch: Vanaf een bepaalde aanslagwaarde wordt er naar de tweede klank overgeschakeld

Crossfade: Bij het opvoeren van de aanslagwaarde vermindert het volume van de eerste klank, terwijl dat 
van de tweede toeneemt

+
Velocity

V
o
lu

m
e

Pad Bank A Pad Bank B

+
Velocity

V
o
lu

m
e

Pad Bank A Pad Bank B

+
Velocity

V
o
lu

m
e

Pad Bank A Pad Bank B
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4. SPD-20 gebruiken als alleenstaand 
instrument

In tegenstelling tot vele andere MIDI-instrumenten zijn de SPD-20 parameters niet ingedeeld volgens een ingewik-
kelde, hiërarchische structuur. Om een zo simpel en snel mogelijk gebruik te garanderen, staan alle parameters 
afgedrukt op het frontpaneel. Bovendien is de SPD-20 een draagbaar en “compleet” instrument. Hierdoor is hij 
gemakkelijk te transporteren en kan hij in de meest eenvoudige situaties bespeeld worden (bv. thuis, met een 
hoofdtelefoon als versterking). In dit hoofdstuk gaan we nader in op het gebruik van de SPD-20 als een alleenstaand 
instrument.

4.1 Over de SPD-20

De SPD-20 is een elektronisch percussie-instrument dat zelf klanken produceert of geluiden van externe MIDI-
apparatuur aanstuurt, als men op diens Pads slaat. Dit instrument-type wordt meestal omschreven als een “MIDI 
Pad Controller”. In tegenstelling tot enkele andere Pad Controllers (bv. de Octapad II) bezit de SPD-20 een eigen 
geluidsbron (700 klanken met een 16bit dynamisch bereik) en een effectsectie. 

Samen met externe Pads en/of pedalen (opties) biedt de SPD-20 een muzikale respons die vergelijkbaar is met die 
van akoestische drums en percussie. De SPD-20 is tevens MIDI-compatibel, wat betekent dat hij aan te sluiten is 
op allerlei MIDI-instrumenten (sequencers, samplers, synthesizers, enz.) van uiteenlopende merken. Hierdoor 
wordt u in de gelegenheid gesteld om, met de SPD-20 als basis, een zeer veelzijdig MIDI-systeem samen te stellen.

Laten we de voordelen van de SPD-20 nog even op een rijtje zetten:

• Onafhankelijke, compacte MIDI Pad Controller
• 8 aanslaggevoelige Pads
• 700 klanken met een 16bit dynamisch bereik
• Ingebouwde digitale effecten
• Uitbreidingsmogelijkheid met externe Pads/pedalen (zoals de PD-7, PD-120, KD-7, KD-120 en FD-7)
• Uitbreiding met diverse MIDI-apparaten (sequencers, samplers, enz.)
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Interne structuur
De SPD-20 is in de volgende secties onder te verdelen:

■ Pads
De Pad sectie bestaat uit 8 aanslaggevoelige Pads die 
reageren op de slagsterkte.

■ Trigger interface
Deze sectie stuurt de Trigger-pulsen (analoge signa-
len die voortgebracht worden zodra u op de Pads 
slaat) naar de interne geluidsbron en/of de MIDI-
uitgang.

■ Klankbron
Dit gedeelte ontvangt de signalen van de Trigger 
interface of de MIDI-ingang en zal, in respons hier-
op, geluid voortbrengen. De SPD-20 bevat 700 klan-
ken waarvan er, maximaal, 14 tegelijkertijd gespeeld 
kunnen worden.

■ Effectsectie
Deze sectie voegt effecten toe aan de drum/percus-
sie-instrumenten van de interne geluidsbron. Er is 
hier keuze uit 25 effect-combinaties.

Modes kiezen
De SPD-20 heeft twee modes: de Play en de Edit 
mode. Druk op [EDIT] om afwisselend de Play en de 
Edit mode te kiezen.

■ Play mode
In deze mode kunt u op de Pads spelen en Patches 
kiezen; het display geeft telkens het geselecteerde 
Patch-nummer weer.

■ Edit mode
In deze mode kunt u de parameterwaarden instellen; 
het display geeft de waarde van de gekozen parame-
ter weer (de waarde knippert).

Opmerking: Er is ook nog een zogenaamde “Advanced Edit”-
mode, waarin u een aantal extra Trigger-parameters kunt 
instellen.

Trigger interface
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Pads

KlankbronEffecten

FX SEND

FX LEVEL

Local Control
On/Off

EDIT

Edit-modePlay-mode

(het display knippert)(het display brandt)
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Parameters editen (wijzigen)
Om parameterwaarden te kunnen veranderen, moet 
u eerst de Edit mode kiezen. De namen van alle ins-
telbare parameters vindt u in de parameterlijst op het 
frontpaneel van de SPD-20.

■ Hoe moet je de parameterlijst lezen?
De parameterlijst is voorzien van 11 LED-indicators: 
vier in een horizontale as en zeven volgens een verti-
cale as. In de Edit mode zal altijd een horizontale/
verticale LED-combinatie oplichten; op de “krui-
sing” van beide assen (of LED’s) vinden we de naam 
terug van de actieve of gekozen parameter. Het dis-
play geeft de waarde van desbetreffende parameter 
weer. Om de gewenste parameter te kunnenverande-
ren, kijkt u naar diens plaats binnen de “lijst”. Ver-
volgens kunt u de parameter selecteren met behulp 
van de [SELECT] en [▲] [▼] knoppen.

Gebruik PATCH/VALUE [+][-] om de parameter-
waarde te veranderen.

■ Parameters editen: procedure

1) Druk op [EDIT] om de Edit mode te activeren.

2) Kies de parameter die u wenst te veranderen. Druk 
op [SELECT] om de indicator op de horizontale as 
te “verplaatsen”. Gebruik de [▲] [▼] knoppen om 
de indicator op de verticale as te “verplaatsen” (het 
display geeft de waarde van de gekozen parameter 
weer).
Bij de SPD-20 zijn de parameters in vier groepen 
onderverdeeld: SOUND, MIDI, FX/PEDAL en SYS-
TEM. Met de [SELECT] knop kunt u één van de 
voornoemde groepen selecteren; telkens u op deze 
knop drukt, schuift de indicator een plaats naar 
rechts op.

Met de [▲] en de [▼] knoppen kiest u een parame-
ter binnen een bepaalde groep. U verplaatst de selec-
tie naar boven of naar beneden door, respectievelijk, 
op de [▲] of de [▼] knop te drukken.

In deze afbeelding werd de DECAY parameter in de 
SOUND parametergroep gekozen.

3) Gebruik de PATCH/VALUE knoppen [-] en [+], 
om de gewenste waarde in te geven; de voorgaande 
of oorspronkelijke waarde wordt automatisch 
gewist. Numerieke waarden zijn te verhogen/verla-
gen door, respectievelijk, op de [+] of de [-] knop te 
drukken.
Waarde-veranderingen kunnen versneld worden 
door op de [+] ([-]) knop te drukken terwijl u de [-]
([+]) knop ingedrukt houdt.

Herhaal de stappen 1~3 als u meerdere parameters 
wenst te veranderen. Druk, na het beëindigen van 
een “Edit” procedure, op de [EDIT] knop om terug 
te keren naar de Play mode (de indicators van de 
parameterlijst gaan uit en het display zal opnieuw 
het gekozen Patch-nummer weergeven).

4.2 Klanken editen (Sound 
parameters)

De parameters uit de SOUND groep laten toe de 
“instrumenten” te veranderen –of te editen, zoals de 
vakman zegt. De Sound groep bevat zeven parame-
ters: INST, LEVEL, PITCH, DECAY, PAN, CURVE 
en FX SEND.

Klank kiezen (INST)
Elke klank die aan een Pad is toegewezen, noemen 
we een “instrument”; de SPD-20 biedt 700 dergelijke 
instrumenten. Aan de hand van de Instrument 
Assign instellingen bepaalt u welke klanken er 
gespeeld zullen worden. De 700 instrumenten zijn in 
de volgende categorieën ingedeeld.

De waarde van de gekozen
parameter knippert

Deze parameter is gekozen

TX CH
NOTE #
GT  TIME
PAN
CURVE
SENS
PGM CHG

INST
LEVEL
PITCH
DECAY
PAN
CURVE
FX SEND

FX TYPE
FX TIME
FX LEVEL
PDL CTRL
PDL LEVEL
PDL CC #

BASIC CH
BULK DUMP
PATCH EXPAND
TRIG SENS
TRIG THRESHOLD
TRIG TYPE
TRIG CURVE

Voor elke Pad
instelbaar

Voor elke
Patch

Voor de gehele
SPD-20

TX CH
NOTE #
GT  TIME
PAN
CURVE
SENS
PGM CHG

FX TYPE
FX TIME
FX LEVEL
PDL CTRL
PDL LEVEL
PDL CC #

BASIC CH
BULK DUMP
PATCH EXPAND
TRIG SENS
TRIG THRESHOLD
TRIG TYPE
TRIG CURVE

INST
LEVEL
PITCH
DECAY
PAN
CURVE
FX SEND

SELECT

b01—b50 Kick Drum (basdrum)

S01—S86 Snare Drum

t01—t40 Tom-tom

h01—h33 HiHat

H01—H17 HiHat met pedaalsturing

C01—C36 Ride/Crash Cymbal

L01—L78 Latin Percussion

i01—i33 Indian Percussion

F01—F37
African/Middle Eastern/Australian/
Other Percussion

J01—J51
Japanese/Korean/Chinese/Southeast 
Asian Percussion

o01—o24 Orchestral Percussion
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Opmerking: De H01~H17 instrumenten zijn enkel op doel-
treffende wijze te benutten met een HiHat Controller (FD-7, 
optie).

Opmerking: Als u voor bepaalde klanken de Hold Pedal 
functie instelt (blz. 40), blijven de gespeelde noten langer 
doorklinken. Om welke klanken het gaat kunt u nalezen van-
af blz. 56.

Opmerking: Indien de Instrument Assign instelling voor een 
bepaalde Pad op “oFF” gezet wordt, zal deze bij het aanslaan 
geen klank produceren.

Opmerking: Door PATCH/VALUE [+] in te drukken terwijl 
u [-] ingedrukt houdt springt u meteen naar de volgende 
instrumentgroep.

Wat zijn Phrase Loops?
Sommige “instrumenten” zijn in feite een volledige 
loop, dus een herhalend slagwerkpatroon (zie 
blz. 56). U kunt slechts één loop tegelijk spelen. Een 
pad waaraan u “Mut.” toewijst kunt u gebruiken om 
de weergave van de loop te stoppen.

Volume (LEVEL)
Deze parameter bepaalt het volume (0~15). Bij een 
waarde “0” zal er geen geluid worden voortgebracht.

Toonhoogte (PITCH)
Met deze parameter stelt u de toonhoogte van een 
instrument in (-24~+24). Elke stap verandert de 
toonhoogte met een halve noot (100 cent).

Opmerking: Voor sommige instrumenten is het niet mogelijk 
om een toonhoogte boven een bepaalde waarde in te stellen. 
(Anders geformuleerd, ligt de toonhoogte-grens hier lager dan 
het bereik van de Pitch parameter.)

Uitsterftijd (DECAY)
Met deze parameter stelt u de uitsterftijd van een 
instrument in (-31~+31). Bij het verhogen van de 

waarde wordt de uitsterftijd langer, wat dus betkent 
dat een tom bv. langer “zoemt”.

Wanneer het aangesloten FD-7 pedaal naar de “HH” 
functie geassigneerd is (blz. 33), heeft de Decay para-
meter geen invloed op de H01~H17 instrumenten.

Bij Phrase Loops kunt u met de Decay-parameter een 
fade out naar het einde van de loop toe programme-
ren.

Stereopositie (PAN)
Met deze parameter definieert u de stereopositie van 
een instrument (L7~Ctr~R7/rnd). Een L7 instelling 
plaatst de klank uiterst links, Ctr vertegenwoordigt 
de centrale positie en R7 plaatst de klank uiterst 
rechts. Bij de rnd (Random) instelling verandert, bij 
iedere slag op de Pad, de stereopositie op willekeuri-
ge manier.

Het instellen van deze parameter heeft alleen maar 
zin als de SPD-20 op een stereo versterking is aange-
sloten.

M01—M59 Melodic Percussion

A01—A16
Analog Percussion (CR-78, TR-808, 
enz.)

d01—d43 Dance Sounds

E01—E46 Effect Sounds

n01—n31 Natural Sounds, Human Voice

r01—r20
Ambience, Reversed Sounds (omge-
keerde geluiden)

Mut
Hiermee stopt u de weergave van 
Phrase Loops.

oFF Geen geluid

V
ol

um
e

Tijd310-31

Rechter
luidspreker

Linker
luidspreker

Ctr
(Midden)

L7 r7
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Aanslagcurves (CURVE)
Met deze parameter bepaalt u hoe het instrumentvo-
lume zal reageren op de slagsterkte. U kunt kiezen uit 
16 responscurves.

Door SF (Soft) en Hd (Hard) aanslagcurves op ver-
schillende Layers te combineren kunt u interessante 
klankenmaken:

Voorbeeld 1: als u SF1 en Hd2, of SF2 en Hd2 
gebruikt voor respectievelijk Pad Bank A en B, dan 
wordt het geluid van bank B stiller naarmate u har-
der aanslaat (Velocity Crossfade).

Voorbeeld 2: door op dezelfde manier als hierboven 
SF3 en Hd3 te combineren kunt u tussen twee klan-
ken “schakelen” (Velocity Switch). Hier is dus sprake 
van een abrupte in plaats van een geleidelijke over-
gang.

Opmerking: Als u CSt kiest reageren de pads niet op uw aan-
slag. Het klinkt dus steeds even luid, of u nu hard of zacht 
slaat.

Effectdiepte regelen (FX SEND)
Deze parameter laat toe om de effectintensiteit (0~
15) in te stellen voor ieder instrument dat aan een 
Pad werd toegewezen. Bij het verhogen van de waar-
de neemt de effectintensiteit toe (op “0” is er geen 
effect). Let wel: hiermee bepaalt u het volume van 
instrumentsignaal dat naar het effect wordt gezon-
den, maar niet het weergavevolume van het effect 
zelf. Gebruik deze parameter dus om een “effectba-
lans” tussen de gebruikte instrumenten tot stand te 
brengen.

Het totale effectvolume van een Patch wordt bepaald 
door de FX LEVEL parameter in de FX/PEDAL para-
metergroep (blz. 21).

Deze effect “Send” parameter levert alleen een hoor-
baar resultaat op als: de [FX ON/OFF] functie (de 
effectschakelaar) aan staat en er een waarde, groter 
dan “0”, toegekend werd aan de FX LEVEL parame-
ter (het weergavevolume van het effect).

Veranderen van klankparameters 
(editen)

Het is niet mogelijk om tegelijkertijd de klankpara-
meters van de A en B banken te editen. Gebruik de 
[BANK A/B] knop om van de ene naar de andere 
bank te schakelen en verander de parameters voor 
elke bank apart.

Als u een klankparameter verandert in een Patch 
waarin de Layer functie niet actief is, kunt u stap 4 
van de hieronder omschreven procedure weglaten.

1) Kies in de Play mode, met de PATCH/VALUE 
knoppen [-] [+], de Patch (1~99) die u wenst te ver-
anderen.

2) Druk op [EDIT] om de Edit mode te activeren.

3) Sla op de Pad waarvan u één of meerder parameters 
wilt veranderen.

4) Schakel, indien nodig, de Layer functie in of uit.

5) Druk op [BANK A/B] om de bank te selecteren 
waarin u veranderingen wenst aan te brengen.

Opmerking: Als de Layer functie aan staat, begint de indica-
tor van de gekozen Pad Bank te knipperen.

6) Druk op [SELECT] om de SOUND parametergroep 
(zie blz. 18) te kiezen.

7) Gebruik de [▲] [▼] knoppen om de parameter te 
selecteren die u wenst te veranderen.

Exponent ia l  1 Exponent ia l  2 Exponent ia l  3 Linear

Spl ine 1 Soft  1Exponent ia l  4 Spl ine 2

Hard 1Soft  4

Hard 3 ConstantHard 2 Hard 4

Soft  2 Soft  3

+

Pad Bank A Pad Bank B

Velocity Crossfade

Velocity Switch

Hard 1Soft 1

Hard 3Soft 3

+

Pad Bank A Pad Bank B

FX SEND

Sound Generating
section

Effects section

PAN
LEVEL

L/MONO

R

OUTPUT

FX LEVEL
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8) Gebruik de PATCH/VALUE [-] [+] knoppen om de 
nieuwe waarde in te stellen. Voor een parameter 
met een numerieke waarde zal de waarde af- of toe-
nemen als u op de [-] of de [+] knop drukt.

Opmerking: De waardeverandering verloopt veel vlotter als u 
de [-] knop ingedrukt houdt terwijl u op de [+] knop drukt 
en vice versa. Als u echter in stap 7 “INST” selecteerde, zal het 
indrukken/inhouden van de [+] [-] knoppen (en omgekeerd) 
u naar een volgende (vorige) instrumentgroep brengen.

9) Herhaal de stappen 5~8 om de andere bank van een 
Layer Patch te kunnen editen.

10)Druk tenslotte op [EDIT] om terug te keren naar de 
Play mode.

Opmerking: U kunt de Patches ook met de voet selecteren. 
Hiervoor heeft u, ofwel een PCS-31 kabel en twee FS-5U 
voetschakelaars nodig, ofwel een DP-2 pedaal. Met een PCS-
31/FS-5U combinatie kunt u de Patches zowel in stijgende 
(schakelaar 1) als in dalende lijn (schakelaar 2) kiezen. Bij 
aansluiting van een DP-2 pedaal zijn de Patches enkel in stij-
gende lijn te selecteren.

■ Dezelfde parameterwaarde instellen voor 
alle Pads
Als u, na stap 8, op [ALL/ENTER] drukt, zal de aan-
gegeven parameterwaarde voor alle Pads van de 
momenteel geselecteerde bank ingesteld worden.

Indien de waardeinstelling een Pad van de SPD-20 
betreft, wordt deze aan de 8 Pads toegekend. Is de 
waardeinstelling echter van toepassing op een exter-
ne Pad, dan wordt deze toegekend aan alle speelvlak-
ken van de vier externe Pads (4 x midden, 4 x rand).

U kunt melodieën spelen door hetzelfde instrument 
met verschillende toonhoogtes (Pitch,blz. 19) aan 
meerdere Pads toe te wijzen. Dit is met name ideaal 
voor de melodische percussie-instrumenten (groep 
M01~M59).

Kies met de INST parameter het gewenste instru-
ment (één van de M klanken dus). Druk vervolgens 
op [ALL/ENTER] om dit instrument aan alle Pads 
toe te wijzen. Gebruik daarna de PITCH-parameter 
om de toonhoogte van elke Pad in te stellen.

4.3 Effectparameters

De SPD-20 beschikt over vier ingebouwde effecten: 
Reverb, Delay, Chorus en Flanger. De effectinstellin-

gen zijn per Patch op te slaan; dit maakt het mogelijk 
om voor elke Patch de ideale effectcombinatie te spe-
cifiëren. Er zijn drie variabele effectparameters: FX 
TYPE, FX TIME en FX LEVEL.

Zie blz. 49 i.v.m. tips aangaande de effecten. We 
raden aan om desbetreffende sectie eveneens te 
lezen.

Werking van de effectparameters
De effectparameters uit de FX/PEDAL groep (FX 
TYPE, FX TIME, FX LEVEL) werken als volgt.

■ Een effect kiezen (FX TYPE)
Met deze parameter kiest u één van de 25 effect-com-
binaties (1~25). Zie ook blz. 48 voor een gedetail-
leerd overzicht van elke combinatie. De effect-indi-
cator voor het gekozen effect licht op:

■ “Sound” van een effect aanpassen (FX TIME)
Deze parameter laat toe om de “klankkleur” van een 
effect aan te passen (1~32). Het resultaat verschilt 
naargelang het gekozen effect-type. Zie blz. 48 voor 
meer informatie.

■ Effectvolume voor de hele Patch (FX LEVEL)
Deze parameter werkt op dezelfde manier als de 
Effect Return regeling op een mengtafel. Bij het ver-
hogen van de waarde neemt het effectvolume toe (0~
15). Bij een waarde “0” is het effectvolume volledig 
afgesneden.

De intensiteit waarmee het effect elk instrument 
(toewijzing per Pad) beïnvloedt wordt gedefinieerd 
met de FX SEND parameter uit de SOUND groep 
(zie blz. 20).

Opmerking: Deze effect “Level” parameter levert alleen een 
hoorbaar resultaat op als: de [FX ON/OFF] functie aan staat 
en er waarden, groter dan “0”, toegekend werden aan de FX 
SEND parameters van de Pads.

Effect-
type

Omschrijving

1~10 Reverb Hiermee voegt u galm toe.

11~14 Chorus Hiermee maakt u het geluid breder.

15~17 Flanger Hiermee voegt u zwevingen toe.

18~25 Delay
Hiermee voegt u herhalingen 
(echo’s) toe.
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Veranderen van effectparameters: 
procedure
1) Gebruik, in de Play mode, de PATCH/VALUE 

[+][-] knoppen om een Patch te kiezen (1~64).

2) Druk op [EDIT] om de Edit mode te activeren.

3) Druk op [SELECT] om de FX/PEDAL parameter-
groep te kiezen.

4) Druk op de [▲] [▼] knoppen om de te veranderen 
effectparameter te selecteren.

5) Gebruik de PATCH/VALUE [+][-] knoppen om de 
waarde in te stellen.

6) Herhaal de stappen 3~5 om de effectinstellingen 
voor de gekozen Patch te vervolledigen.

7) Voor de effectintensiteitregeling van de respectie-
velijke Pads/instrumenten dient u beroep te doen 
op de FX SEND parameter uit de SOUND groep 
(zie blz. 20).

4.4 De gevoeligheid van de Pads 
(TRIG SENS)

Met de TRIG SENS parameter uit de SYSTEM groep 
kunt u de gevoeligheid (1~8) van de Pads afstellen. 
Bij het verhogen van de waarde neemt de gevoelig-
heid van de Pads toe; hierdoor wordt, zelfs als de 
Pads zacht aangeslagen worden, een hoog volume 
geproduceerd. Eigenlijk zouden we dus moeten zeg-
gen dat de aanslaggevoeligheid afneemt omdat de 
slagsterke minder belangrijk wordt. Echt muzikaal is 
zo’n grote waarde dus niet.

Opmerking: De waarde van deze parameter geldt voor alle 
Pads. Voor de externe Pads is deze echter op individuele 
manier in te stellen (blz. 28).

1) Druk op [EDIT] om de Edit mode te activeren.

2) Druk op [SELECT] om de SYSTEM parameter-
groep te kiezen.

3) Gebruik de [▲] [▼] knoppen om de TRIG SENS 
parameter te selecteren.

4) Sla op één van de 8 Pads.
Telkens u op een Pad slaat, wordt de slagsterkte in 
het display aangegeven (in zes stappen). Pas de TRIG 

SENS parameter aan, zodat u bij uw hardste slagen 
een waarde bereikt die dicht bij 127 ligt.

5) Gebruik de PATCH/VALUE [+][-] knoppen om de 
waarde in te stellen.

4.5 Ongewenste triggers 
voorkomen (TRIG THRESHOLD)

Met de TRIG THRESHOLD parameter uit de SYS-
TEM groep kunt u er voor zorgen dat een triggersig-
naal slechts wordt doorgegeven als de slagsterkte een 
bepaalde drempel (of Threshold) overschrijdt. U 
kunt hiermee bijvoorbeeld voorkomen dat een Pad 
door extreme vibraties van een andere Pad, waarop u 
speelt, ook een klank aanstuurt, terwijl dat helemaal 
niet de bedoeling is.

Als u echter op een Pad slaat met een kracht die 
beneden de ingestelde grens (Trigger Threshold) ligt, 
zal er geen klank voortgebracht worden. In het 
onderstaande diagram zal de Pad wel klank produce-
ren bij slagsterkte (2), maar niet bij (1) en (3). Deze 
parameter kan ingesteld worden over een bereik van 
1~16.

Opmerking: De waarde van deze parameter geldt voor alle 
Pads. Voor de externe Pads is deze echter op individuele 
manier in te stellen (blz. 28).

Opmerking: In de fabriek werden reeds THRESHOLD-
waarden ingesteld. Als die voor u het gewenste resultaat leve-
ren hoeft u ze uiteraard niet te wijzigen.

Aanslagwaarde
Aanslagsterkte

Hard 127

100–126

75–99

50–74

25–49

1–24Zacht

1 2 3
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1) Kies in de Edit mode de SYSTEM parametergroep 
(blz. 17).

2) Gebruik de [▲] [▼] knoppen om de TRIG Thres-
hold parameter te selecteren.

3) Sla op één van de acht Pads.

4) Gebruik de PATCH/VALUE [+][-] knoppen om de 
waarde in te stellen.

4.6 Patch kopiëren

Met deze procedure kopieert u de instellingen van 
een Patch naar een andere. Als u een nieuwe Patch 
nodig heeft die slechts lichtjes verschilt van een al 
bestaande Patch, kopieer deze dan en breng vervol-
gens de gewenste wijzigingen aan.

1) Gebruik in de Play mode de PATCH/VALUE [+][-] 
knoppen om de Patch (1~99) te kiezen waar u de 
gegevens naartoe wenst te kopiëren (de “naar” 
Patch).

2) Druk op [EDIT] om de Edit mode te activeren.

3) Druk, in de Edit mode, op [COPY] (“Modes kie-
zen” op blz. 17).

4) Gebruik de PATCH/VALUE [+] [-] knoppen om de 
Patch te kiezen van waaruit u de gegevens wenst te 
kopiëren (de “van” Patch).
De “van” Patch kan gekozen worden uit de program-
meerbare (U1~U99) of de Preset Patches (P1~P99).

5) Speel op de Pads om de inhoud van de “van” Patch 
te controleren.

6) Druk op [ALL/ENTER] om de Patch te kopiëren.

Druk op [COPY] indien u de kopie-procedure wilt 
annuleren.

Opmerking: De instellingen van de externe Pads (aangeslo-
ten op de EXT INPUT jacks) en de effectparameters worden 
eveneens gekopieerd (blz. 21).

7) Druk op [EDIT] om terug te keren naar de Play 
Mode.

4.7 Gebruik van een Patch Chain

Dankzij de instelling van Patch Chains voor “live” 
setups of complexe muziekstukken kunt u alle beno-
digde Patches op eenvoudige en snelle manier oproe-
pen. In de SPD-20 zijn acht Patch Chains op te slaan 
(A~H) die elk tot 16 Patches kunnen bevatten. In het 
hieronder beschreven voorbeeld stellen we een Patch 
Chain samen met de voorgeprogrammeerde 
Patches.

■ Een Patch Chain programmeren

1) Druk in de Edit mode op de [PATCH CHAIN] knop 
om één van de acht “ketens” (Chain A~H) te kie-
zen.

2) Gebruik de PATCH/VALUE knoppen [+] [-] om 
het eerste Patch-nummer (1– 99) in te stellen. Deze 
Patch-nummers zijn ook te selecteren met een/de 
voetschakelaar(s) die op de FOOT SW-ingang is/
zijn aangesloten.

3) Druk op de [ALL/ENTER] knop.

4) Herhaal de stappen 2~3 om een Patch-keten te pro-
grammeren. Elke Patch-keten kan maximaal 16 
Patch-nummers opslaan; indien u dit aantal over-
schrijdt, geeft het Display de melding “FUL” weer.

5) Druk tenslotte op de [ALL/ENTER] knop. De keten 
is nu volledig.

Opmerking: Als u met de [PATCH CHAIN] knop een ande-
re keten selecteert, vóórdat u op [ALL/ENTER] drukt, gaan 
de zojuist ingestelde Patch Chain waarden verloren.

6) Indien gewenst, kunt u de waarden voor meerdere 
Patch-ketens instellen.

7) Druk na het programmeren een Patch Chain, op de 
[EDIT] knop om naar de Play Mode terug te keren.

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 16Stap 5 • • •
• • •

• • •

• • •

Patch Chain A

Patch Chain B

Patch Chain H

A B C D

E F G H



SPD-20 Handleiding

24

■ Patches selecteren in een Patch Chain
Onderstaande methode geeft weer hoe u de Patches 
binnen een bepaalde Patch-keten kunt overlopen.

1) Druk in de Play mode (meermaals) op de [PATCH 
CHAIN] knop om één van de vier Patch Chains (A~
H) te kiezen (hier is dat bv. A 5).

Een “lege” Patch Chain (d.w.z. zonder bijbehorende 
data) wordt niet in het display weergegeven.

2) Bij elke druk op de PATCH/VALUE knoppen [+] 
[-] schakelt u over naar de volgende Patch in de 
keten.
Na de laatste Patch van een keten keert u bij een 
volgend commando (via knop of pedaal) terug naar 
het eerste Patch-nummer binnen die keten.

Opmerking: Een voetschakelaar, aangesloten op de FOOT 
SW-ingang, is eveneens te gebruiken om de respectieve 
Patches binnen een bepaalde keten te kiezen.

3) Druk - indien nodig - meermaals op de [PATCH 
CHAIN] knop om terug te keren naar de Play 
mode.

■ Een Patch Chain wissen
Onderstaande methode geeft weer hoe u Patch 
Chain instellingen kunt wissen.

1) Druk op de [EDIT] knop om de Edit mode te acti-
veren.

2) Druk op de [PATCH CHAIN] knop om de te wissen 
Patch-keten te selecteren. Druk vervolgens op 
[ALL/ENTER] om deze uit het geheugen te wissen. 
De volgende melding verschijnt in het display.

3) Druk opnieuw op [EDIT] om terug te keren naar de 
Play mode.

Opmerking: Als geen enkele Patch Chain (nog) data bevat, is 
deze functie niet meer te gebruiken; zelfs niet indien u, in de 
Play mode, op [PATCH CHAIN] drukt.
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5. Aansluiten van externe Pads of 
pedalen

Bij vorige generaties electronische drums waren sommige gebruikers niet erg te spreken over de bespeelbaarheid 
van HiHat- en cymbaalklanken. Het ontwerp van de SPD-20 laat toe om de Roland Pads en pedalen (FD-7 en KD-
7) aan te sluiten. Hierdoor zijn HiHat/cymbaalklanken nu wél op realistische en expressieve wijze te benutten.

5.1 Aansluitvoorbeelden

Percussieset
Met een MDS-7 Compact Drum Stand en vier PD-7 Pads kan een opstelling gemaakt worden die ideaal is voor per-
cussionisten. Alle elementen zijn op de MDS-7 drumstand te monteren. De SPD-20 wordt vastgezet met de TD-7 
houder/klem die deel uit maakt van de MDS-7 pakket. In deze configuratie zijn de SPD-20 en de Pads staande te 
bespelen.

Zie de afbeeldingen hieronder voor de montage en de diverse aansluitingen.

Kies TRIG 4

4 Pads (PD-7) 

TRIGGER INPUT (1–3)HH CTRL
/TRIG 4
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Compact Drum Kit
Indien u een HiHat pedaal (FD-7) wilt aansluiten op de EXT-4 Jack, dient u de External input select schakelaar op 
de HH CONTROL positie te zetten. Schakel om naar de EXT-4 positie als u een Pad wenst aan te sluiten op de EXT-
4 ingang.

Zie de afbeeldingen hieronder voor de montage en de diverse aansluitingen.

Opgelet met externe Pads
Sluit de externe Pads aan op de TRIGGER INPUT 
Jacks 1~3, of op de HH CONT/TRIG-4 ingang. 
(Vergewis u er in het laatste geval van dat de TRIG-
GER INPUT select schakelaar op de TRIG-4 positie 
staat.). De vier jack ingangen zijn stereo uitgevoerd 
en speciaal voorzien op het gebruik met Roland 
PD-7, PD-9, PD-100 of PD-120 Pads (optie).

Deze Pads bieden twee speelvlakken (midden en 
rand) waarvan de signalen apart door de SPD-20 
verwerkt worden. Omwille van de extra “expressivi-
teit” die u hierdoor verkrijgt (bv. het spelen van 
rimshots), raden we dan ook aan om enkel de hier-
bovengenoemde Pads met de SPD-20 te gebruiken 

(maar dat neemt niet weg dat u ook Pads van andere 
merken of oudere Roland Pads kunt gebruiken). Let 
wel: met een PD-120 kunt u enkel rimshots spelen als 
u hem op de TRIGGER INPUT 1 of 2 aansluit (zie 
“Opgelet bij het aansluiten van een PD-100 of PD-
120” op blz. 27).

Opmerking: Vergeet niet bij het gebruik van Roland PD-7, 
PD-9, PD-100, PD-120 of KD-7 Pads het relevante Trigger 
Type te kiezen (zie blz. 30).

Opmerking: Tijdens het veranderen van de HH/TRIG-4 
schakelaarpositie kan het soms voorkomen dat u een kort 
geluid hoort. Dit is echter een “normaal” fenomeen.

Indien u een ander Pad-type dan de PD-7/PD-9 
gebruikt (of als u een PD-7/PD-9 met een mono 

Kies HH CTRL

TRIGGER INPUT (1–3)HH CTRL
/TRIG 4

TRIG 1

TRIG 2TRIG 3

HH CTRL/TRIG 4

Pad (PD-7)

Pad (PD-120) Kick Trigger Unit (KD-7)
    + Basdrumpedaal

Hi-Hat Controlepedaal (FD-7)

Roland

Tom1

Crash Splash Ride China

Tom2  Tom3  Tom4  

Kick

Snare

Hi-Hat

Hi-Hat Control Pedal
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kabel aansluit), kan het gebeuren dat de betreffende 
Pad polyfone aftertouch-commando’s zendt (die 
wordt gebruikt om de dempingsfunctie te besturen). 
In voorkomend geval dient u de externe Pads aan te 
sluiten vòòr u de stroom van de SPD-20 inschakelt.

Bij gebruik van een PD-7/PD-9/KD-7 Pad sluit u 
deze aan met de bijgeleverde (stereo) kabel en zet u 
de polariteitsschakelaar op de “–” (negatieve) posi-
tie.

Aangesloten PD-7/PD-9 Pads laten toe om de vol-
gende speeltechnieken te gebruiken: rimshot en 
“Choke” (zie ook de onderstaande afbeeldingen).

Rimshot staat hier voor een speeltechniek waarbij 
het midden en de rand van de Pad tegelijkertijd wor-
den aangeslagen.

De parameters voor beide speelvlakken van de PD-7 
(midden en rand) zijn individueel instelbaar. Hier-
door is het o.a. mogelijk om twee verschillende klan-
ken/instrumenten te bespelen en/of te controleren, 
eventueel op verschillende MIDI-kanalen.

Gebruikt u een PD-120, plaats de pad dan met de 
OUTPUT-connector naar u toe. Op de onderstaan-
de afbeelding ziet u in welk gebied u in dit geval rim 
shots kunt spelen.

Opmerking: Rim shots spelen kan enkel wanneer u de 
PD-120 op de TRIGGER INPUT 1 of 2 aansluit.

Als u onmiddellijk na het spelen de rand van de Pad 
vastgrijpt, wordt de laatst gespeelde klank (midden 
of rand) afgedempt. Dit noemen de drummers Cho-
ke.

■ Opgelet bij het aansluiten van een PD-100 of 
PD-120
Lees om te beginnen even de handleiding van de 
PD-120/PD-100.

Als u op uw PD-120 rim shots wilt spelen mag u niet 
vergeten:

• het juiste Trigger Type (TRIG TYPE, blz. 30) te kie-
zen.

• een stereo-kabel te gebruiken en hiermee…

• …de pad op TRIGGER INPUT 1 of 2 aan te sluiten.

Opmerking: Met de PD-7/9 kunt u altijd rim shots aanstu-
ren, ongeacht de TRIGGER INPUT waarop u ze aansluit.

Opmerking: Zorg dat het vel van de PD-120/100 steeds goed 
gespannen staat. Bij een “los” vel bestaat het risico dat u de 
interne sensors beschadigt wanneer u op de pad slaat. Boven-
dien reageert de SPD-20 in dat geval minder accuraat – en 
het speelt natuurlijk niet zo lekker!

■ Opgelet bij het aansluiten van een HiHat 
pedaal (FD-7)
Sluit het HiHat pedaal aan op de HH CTRL/TRIG-
GER-4 ingang en zet de External input schakelaar op 
de HH CTRL positie. U hebt er alle belang bij om 
voor de SPD-20 het Roland FD-7 pedaal te gebrui-
ken (optie). Met dit pedaal kunt u een aantal instru-
ment-parameters met de voet veranderen – en nog 
wel tijdens het spelen. M.a.w. uw “HiHat” is veel 
meer dan alleen maar “oeïsjsj” en “sjsjsjoe”.

Het simpelweg aansluiten van een FD-7 pedaal vol-
staat niet om dit naar behoren te laten werken; om 
automatisch de juiste instellingen te maken, moet de 
SPD-20 eerst “begrijpen” dat een dergelijk pedaal in 
de signaalketen werd opgenomen.

Correcte aansluiting/instelling van het HiHat 
pedaal

1) Gebruik de meegeleverde (stereo) kabel om de FD-
7 aan te sluiten op de HH CTRL/TRIGGER-4 
ingang.

2) Zorg dat het pedaal volledig “open” staat (niet is 
ingetrapt).

Opmerking: Als het pedaal gedeeltelijk of geheel is ingetrapt, 
worden de instellingen van de volgende procedure niet correct 
uitgevoerd.

3) Verzet als de stroom is ingeschakeld de External 
input select schakelaar naar TRIGGER-4 en schakel 
vervolgens terug naar de HH CTRL positie; in het 
display verschijnt nu de onderstaande (“Fd7”) 
melding. Hiermee geeft de SPD-20 te kennen dat de 
FD-7 “herkend” werd en dat deze nu op correcte 
wijze zal functioneren.

Pad

Rand van de Pad

Rim ShotMidden van de Pad
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Binnen dit bereik
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Tijdens het veranderen van de HH/EXT-4 schake-
laarpositie kan het soms voorkomen dat u een kort 
geluid hoort. Dit is echter een “normaal” fenomeen.

Trap het pedaal pas in als bovenstaande melding in 
het display verschijnt.

De juiste instellingen worden automatisch uitge-
voerd. De volgende keren dat u –met een reeds aan-
gesloten FD-7 pedaal– de stroom inschakelt, wordt 
diens identificatie opnieuw in het display bevestigd 
met de “Fd7” melding.

■ Aansluiten van een Kick Trigger (KD-7)
Voor het spelen met een basdrumpedaal heeft u een 
speciale trigger unit nodig: de KD-7 (optie). Bij de 
KD-7 worden een stereo kabel en een speciale “klop-
per pen” standaard meegeleverd. Voor wat het bas-
drumpedaal zélf betreft, zijn zo goed als alle model-
len op de KD-7 te bevestigen. 

De KD-7 kunt u op één van de TRIGGER INPUT 
jacks (1~3) aansluiten, of op de HH CTRL/TRIG-4 
ingang (vergewis u er in het laatste geval van dat de 
External Input select schakelaar op de TRIG-4 posi-
tie staat).

Het aansluiten van twee KD-7’s biedt de mogelijk-
heid om “dubbele basdrum” speeltechnieken te 
benutten. Voor de aansluiting van een dergelijke 
combinatie bestaan er twee mogelijkheden. In het 
eerste geval gebruikt u de Mix In Jack van één der 
KD-7’s, zodat beide sets in serie op één SPD-20 
ingang worden aangesloten. 

Opmerking: Het combineren van twee signalen via de Mix 
In-connector levert een iets zwakker uitgangssignaal op. Om 
hiervoor te compenseren kiest u best een hogere Trigger Input 
Sensitivity (TRIG SENS, blz. 29).

In het tweede geval sluit u beide KD-7’s apart aan. 
Deze laatste methode biedt het voordeel dat er twee 
verschillende instrumenten gespeeld/gecontroleerd 
kunnen worden (bv. de toewijzing van twee bas-
drumklanken met afwijkende toonhoogtes en Pan-
posities, hetgeen een “breed” en “levendig” geluids-
beeld oplevert).

Een klank bespelen met een 
voetschakelaar

Het is eveneens mogelijk om een klank te spelen met 
behulp van een eenvoudige voetschakelaar, aange-
sloten op TRIGGER INPUT 1. Uiteraard vervalt dan 
wel de aanslaggevoeligheid (de klank wordt met een 
constant volume weergegeven). Gebruik de TRIG 

SENS parameter om de gevoeligheid (voor een cor-
recte triggering) in te stellen. Het volume kan inge-
steld worden met de LEVEL parameter uit de 
SOUND groep (zie blz. 19). Stel de Trigger Thres-
hold in tussen 6 en 8.

Bij MIDI-sturing van een externe geluidsbron is het 
volume te regelen met de SENS parameter uit de 
MIDI groep.

Voetschakelaar gebruiken als Hi-Hat pedaal
Een voetschakelaar die u aansluit op de HH CTRL/
TRIG 4-ingang (schakelaar in de stand HH CTRL) 
kunt u gebruiken om de Hi-Hat te openen en te slui-
ten. U verliest hierbij wel de mogelijkheid om “half-
open” te spelen, wat bij de FD-7 wél mogelijk is.

Vergeet niet even de procedure onder “Correcte aan-
sluiting/instelling van het HiHat pedaal” op blz. 27 
toe te passen, zodat de SPD-20 de voetschakelaar 
herkent (het display beeldt dan “dP2” af).

5.2 Parameters van externe Pads 
en basdrum trigger units

De klank- en MIDI- parameters van de externe Pads/
Kick Triggers (aangesloten op de TRIGGER INPUT 
jacks) worden op dezelfde manier ingesteld als die 
van de SPD-20 Pads.

Bij gebruik van een PD-7, PD-9 of PD-120 Pad zijn 
de parameters apart in te stellen voor beide speel-
vlakken (midden en rand).

Stel de parameters in volgens de methode die werd 
beschreven in de sectie “Veranderen van klankpara-
meters (editen)” op blz. 20.

Sla alleen op het binnenste speelvlak (midden) als u 
de parameters voor dit gedeelte wenst te veranderen. 
Sla tegelijkertijd op beide speelvlakken om de para-
meters van de rand op te roepen. (Parameterinstel-
lingen voor de rand zijn enkel van toepassing bij 
gebruik van een PD-7, PD-9 of PD-120 Pad. bij 
andere Pad types en de KD-7 Kick Trigger vervalt 
deze mogelijkheid.) Trap op het basdrumpedaal om 
de parameters voor een KD-7 trigger unit in te stel-
len.

Naast de klank- en MIDI-gedeeltes biedt de SPD-20 
nog een bijkomende groep parameters (met TRIG 
SENS, TRIG THRESHOLD, TRIG TYPE en TRIG 
CURVE) waarmee u de respons t.o.v. uw speelstijl 
verder kunt verfijnen.

De TRIG SENS en TRIG Threshold parameters kunt 
u voor alle Pads instellen (zowel voor de SPD-20 zélf 
als voor de externe Pads). TRIG TYPE en TRIG 
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CURVE zijn enkel beschikbaar voor de extern aange-
sloten Pads.

TRIG SENS instellen voor een Pad of een Kick Trig-
ger
Met deze parameter stelt u de gevoeligheid (respons) 
van een Pad of basdrum trigger in. Bij het verhogen 
van de waarde (1~16) neemt de gevoeligheid toe. Als 
er externe Pads aangesloten zijn, is het van belang 
om een goede verhouding met de gevoeligheids-
waarden van de SPD-20 Pads tot stand te brengen; 
hierdoor krijgt u een gelijkmatige respons voor alle 
gebruikte speelvlakken, wat het speelcomfort uiter-
aard ten goede komt.

1) Kies in de Edit mode de SYSTEM parametergroep.

2) Gebruik de [▲] [▼] knoppen om TRIG SENS te 
selecteren.

3) Sla op de Pad (of trap het basdrumpedaal in) waar-
van u de parameterwaarde wenst te veranderen. 
Telkens u op de Pad slaat, of op het pedaal trapt, 
wordt de slagsterkte in het display aangegeven (in 
zes stappen). Pas de TRIG SENS parameter aan, 
zodat u bij uw hardste slagen een waarde bereikt 
die dicht bij 127 ligt.

Opmerking: De gevoeligheid van de rand van de PD-120 
kunt u enkel in de Advanced Edit mode (zie blz. 31) instellen.

Opmerking: Voor PD-7 en PD-9 Pads kan deze parameter 
apart ingesteld worden voor beide speelvlakken (midden en 
rand). Om de “rand” te selecteren, dient u tegelijkertijd op 
het midden en de rand te slaan.

4) Gebruik de PATCH/VALUE [+][-] knoppen om de 
waarde in te stellen. Stel de parameter dusdanig in 
dat uw krachtigste slagen een waarde van om en 
nabij 127 bereiken (maximum).

TRIG THRESHOLD (drempelwaarde)
Deze parameter zorgt ervoor dat een trigger signaal 
slechts wordt doorgegeven als de slagsterkte een 
bepaalde drempel (of Threshold) overschrijdt. U 
kunt hiermee bijvoorbeeld voorkomen dat een Pad, 
door extreme vibraties van een andere Pad waarop u 
speelt, ongewenste klanken produceert.

Als u echter op een Pad slaat met een kracht die 
beneden de ingestelde grens (Trigger Threshold) ligt, 
zal er geen klank voortgebracht worden. Zie ook 
“Ongewenste triggers voorkomen (TRIG THRES-
HOLD)” op blz. 22. In het onderstaande voorbeeld 
valt er enkel in geval “2” iets te horen.

1) Kies in de Edit Mode de SYSTEM parametergroep.

2) Gebruik de [▲] [▼] knoppen om TRIG THRES-
HOLD te selecteren.

3) Sla op de Pad (of trap het basdrumpedaal in) waar-
van u de parameterwaarde wenst te veranderen.
Voor aangesloten PD-7, PD-9 of PD-120 Pads geldt 
deze parameter voor beide speelvlakken (midden en 
rand).

Parameter SPD-20 Pads Externe Pads

TRIG SENS Dezelfde waarde voor de 8 Pads Apart regelbaar voor elke Pad

TRIG THRESHOLD Idem als hierboven Idem als hierboven

TRIG TYPE Niet beschikbaar Idem als hierboven

TRIG CURVE Niet beschikbaar Idem als hierboven

Aanslagwaarde
Aanslagsterkte

Hard 127

100–126

75–99

50–74

25–49

1–24Zacht

1 2 3
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4) Gebruik de PATCH/VALUE [+][-] knoppen om de 
waarde in te stellen.

Opmerking: Een ongewenste trigger kan ook worden veroor-
zaakt door de vibratie van een nabijgelegen pad. In dat geval 
gebruikt u best de Crosstalk Cancel-parameter (zie blz. 33) 
om het euvel te verhelpen.

TRIG TYPE (instellingen optimaliseren voor 
bepaald type pad)
De SPD-20 kan met heel wat verschillende pads 
overweg. Aangezien al deze pads anders reageren 
enz., hebben we verzamelingen standaardinstellin-
gen voorzien voor de meest gangbare types. Op die 
manier weet de SPD-20 wat hij kan verwachten en 
levert hij de meest accurate interpretatie van uw 
speelstijl.

De standaardinstellingen waarover we het hebben 
zijn in feite waarden voor een reeks parameters die u 
ook apart kunt instellen, maar die wat dieper “begra-
ven” zitten in de hiërarchie van de SPD-20. In prin-
cipe hoeft u deze parameters enkel aan te spreken als 
de beschikbare Trigger Types geen bevredigend 
resultaat opleveren. Zie blz. 31 voor een gedetailleer-
de bespreking.

Een aantal van de beschikbare opties zijn afgesteld op 
het gebruik van “drum triggers”, dit zijn contactmi-
crofoontjes die u op de trommels van uw akoestisch 
drumstel kunt monteren.

Opmerking: Op een PD-120 kunt u enkel rim shots spelen 
wanneer u het juiste Trigger Type kiest.

1) Kies in de Edit Mode de SYSTEM parametergroep.

2) Gebruik de [▲] [▼] knoppen om TRIG TYPE te 
selecteren.

3) Sla op de Pad (of trap het basdrumpedaal in) waar-
van u de parameterwaarde wenst te veranderen.

Voor aangesloten PD-7, PD-9 of PD-120 Pads geldt 
deze parameter voor beide speelvlakken (midden en 
rand).

Voor de interne pads kunt u deze parameter niet 
instellen. Slaat u toch op zo’n pad, dan beeldt het dis-
play “---” af.

4) Gebruik de PATCH/VALUE [+][-] knoppen om de 
waarde in te stellen.
Ziehier een overzicht van de beschikbare types:

Opmerking: Dit Trigger Type maakt gebruik van een tragere 
Scan Time (1~2 msec) en is daarom geschikt voor pads met 
een relatief trage “attack” (dit is de tijd die het geluid nodig 
heeft om zijn maximale sterkte te bereiken). Kies dit type als 
u merkt dat het gebruik van “Pd7” voor pads van andere 
merken niet het gewenste resultaat oplevert (met andere 
woorden: als de dynamiek waarmee u speelt niet accuraat 
wordt omgezet).

TRIG CURVE (aanslagcurve)
Met deze parameter kiest volgens welke verhouding 
de kracht waarmee u slaat wordt vertaald naar het 
volume van de weergegeven klank. Die verhouding 
kan 1:1 zijn (Standard), maar voor bepaalde pads/
contactmicrofoons kan het nuttig zijn om relatief 
zachte aanslagen te vertalen in hogere volumes, enz.

1) Kies in de Edit Mode de SYSTEM parametergroep.

2) Gebruik de [▲] [▼] knoppen om TRIG CURVE te 
selecteren.

3) Sla op de Pad (of trap het basdrumpedaal in) waar-
van u de parameterwaarde wenst te veranderen.

Voor aangesloten PD-7, PD-9 of PD-120 Pads geldt 
deze parameter voor beide speelvlakken (midden en 
rand).

Trigger types voor pads

Display Omschrijving

Pd5 Voor de PD-5

Pd7

Voor de PD-7, maar ook geschikt voor de 
meeste “standaard”-pads van andere fabri-
kanten.

Pd9
Voor de PD-9, die minder gevoelig is voor 
overspraak.

100 Voor de PD-100

120 Voor de PD-120

P 1
Voor pads van andere merken (zie opmer-
king)

P 2
Voor pads van andere merken (zie opmer-
king)

Kd7
Voor de KD-7 en voor basdrumtriggers van 
andere merken.

K 1 Voor basdrumtriggers van andere merken.

K 1 Voor basdrumtriggers van andere merken.

Trigger types voor contactmicrofoons

K K Voor basdrums.

Snr Voor snaartrommels.

toM Voor trommels.

FLr
Voor grote trommels (Floor Toms van meer 
dan 15” enz.).
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Voor de interne pads kunt u deze parameter niet 
instellen. Slaat u toch op zo’n pad, dan beeldt het dis-
play “---” af.

4) Gebruik de PATCH/VALUE [+][-] knoppen om de 
waarde in te stellen.
Ziehier een overzicht van de beschikbare types:

Opmerking: Het valt aan te bevelen om de Trigger Sensitivity 
in te stellen vóór u deze parameter instelt.

Dezelfde waarde voor alle Pads instellen
Als u in de Edit-mode op [ALL/ENTER] drukt, dan 
gelden de waarden die u instelt voor alle externe pads 
in de betreffende bank. Bijvoorbeeld: u kiest voor 
Trigger Input 1 het Trigger Type Pd7. Als u vervol-
gens op [ALL/ENTER] drukt wordt dit type ook 
voor de overige Trigger Inputs gekozen.

Opmerking: Deze [ALL/ENTER]-functie werkt niet in de 
Advanced Edit mode (zie hieronder).

Advanced Trigger Parameters
Dit zijn dus die geavanceerde parameters die auto-
matisch worden ingesteld wanneer u een Trigger 
Type kiest. Hieronder laten we zien wat deze para-
meters doen en hoe u ze zelf kunt instellen. Eerst een 
kort overzicht:

■ Hoe stelt u deze parameters in?
We hebben tot nu toe kennisgemaakt met twee 
modes: de Play mode (waarin u de SPD-20 bespeelt) 
en de Edit mode (waarin u “normale” parameters 
instelt). De Advanced Trigger parameters zijn 
ondergebracht in een aparte mode, de Advanced
Trigger Mode. Het instellen gaat iets anders in zijn 
werk dan voor de overige parameters. In tegenstel-
ling tot de “normale” parameters worden de Advan-

ced Trigger Parameters niet afgebeeld in de lijst op 
het frontpaneel. Bovendien kunt u ze niet instellen 
voor de interne Pads.

Zelfs als u met de Advanced Trigger parameters wilt 
stoeien verdient het aanbeveling om eerst een Trig-
ger Type te kiezen. Op die manier is voor de meeste 
parameters reeds de optimale instelling gekozen. Let 
wel: als u na het wijzigen van een Advanced Trigger 
parameter een ander Trigger Type kiest krijgen alle 
parameters de waarden van dat type. Uw wijzigingen 
worden dus geannuleerd.

1) Kies het Trigger Type dat het best geschikt lijkt 
voor de pad die u gebruikt (zie blz. 30).

2) Zorg dat SYSTEM-TRIG TYPE is geselecteerd.

3) Houd [EDIT] gedurende enkele seconden inge-
drukt. Op die manier komt u terecht in de Advan-
ced Edit mode (de SYSTEM-indicator knippert).

De afkorting van de gekozen parameter (in eerste 
instantie “Scn”, voor Scan Time) licht even op. 
Daarna wordt de waarde voor deze parameter afge-
beeld.

4) Kies met [▲][▼] de gewenste Advanced Trigger 
parameter. Net zoals voor “Scn” krijgt u even de 
afkorting van de parameternaam te zien, gevolgd 
door zijn waarde.

5) Kies met PATCH/VALUE [+][-] de gewenste waar-
de.
Wilt u instellingen voor een andere pad maken, sla 
dan eerst even op deze pad om ze te selecteren.

6) Druk op [EDIT] als u de gewenste instellingen hebt 
gemaakt. U keert nu terug naar de normale Edit 
mode.

7) Druk nogmaals op [EDIT] als u wilt terugkeren 
naar de Play mode.

Scan Time
Hiermee bepaalt u hoe lang de 
SPD-20 het triggersignaal leest.

Retrigger Cancel
Hiermee bepaalt u hoe lang de 
SPD-20, na detectie van een trigger, 
andere triggers negeert.

Mask Time
Hiermee voorkomt u “dubbele trig-
gers”.

Crosstalk Cancel
Hiermee onderdrukt u overspraak 
van andere pads.

Rim Sensitivity
Hiermee stelt u de gevoeligheid van 
de “rand” van de PD-120 apart in.

0 (Standard)-2 -1 1 2

Volume

Slagkracht

(Knippert)

Na een
seconde

Scn Scan Time rEt Retrigger Cancel MSK Mask Time

CrS Cross Talk Cancel riM Rim Sensitivity
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Opmerking: Nog even ter herinnering: de [ALL/ENTER]-
knop heeft in de Advanced Edit mode geen functie.

TRIG SCAN TIME (leesduur)

Met deze parameter stelt u de tijdswaarde in (0.0~0.3 
msec., in stappen van 0.1 msec) die nodig is om een 
trigger signaal te detecteren. Bij het verhogen van de 
waarde neemt de leesduur toe, zodat de aanslagwaar-
den nauwkeuriger kunnen worden verwerkt (met 
alle subtiele volumeveranderingen van dien).

De diverse Pad types (bv. modellen van andere fabri-
kanten) kenmerken zich onderling door kleine ver-
tragingen tussen het aanslaan en het daadwerkelijk 
doorgeven van een trigger signaal. Dit kan tot gevolg 
hebben dat de volumerespons niet overeenstemt met 
hetgeen u logischerwijze zou mogen verwachten; 
zelfs voor opeenvolgende slagen die u met dezelfde 
“sterkte” speelde.

Breng deze parameter naar de laagste waarde waarin 
volumeveranderingen naar behoren geïnterpreteerd 
worden. Zet de waarde op “00” als u PD-7 Pads 
gebruikt.

RETRIGGER CANCEL (ongewenste pieken in het 
triggersignaal onderdrukken)

Deze parameter (instelbereik: 1~16) bewijst vooral 
goede diensten wanneer u contactmicrofoons 
gebruikt. Het geluid van een akoestische trommel 
vertoont namelijk doorgaans een grilliger golfvorm 
dan het triggersignaal van een pad. De pieken in zo’n 
golfvorm kunnen voor ongewenste dubbele triggers 

zorgen (zie afbeelding hieronder). Het zijn precies 
dié pieken die Retrigger Cancel onderdrukt.

Kies steeds een zo laag mogelijke Retrigger Cancel-
waarde. Merkt u bijvoorbeeld dat bij roffels e.d. sla-
gen wegvallen, dan is de gekozen waarde te hoog.

Opmerking: Ook de hierna besproken “Mask Time”-para-
meter gaat in de clinch met dubbele triggers, maar op een iets 
andere manier: Retrigger Cancel analyseert het volumever-
schil tussen triggers en bestempelt alles wat onder de gekozen 
drempelwaarde ligt als “valse trigger”. Bij Mask Time wordt 
alles wat binnen het gekozen tijdsinterval na de originele trig-
ger ligt zonder meer genegeerd, ongeacht het volume.

Opmerking: Demping aanbrengen op akoestische trommels 
is iets waar enkel drummers die een jaren ‘70 klankesthetiek 
aanhangen nog graten in lijken te zien. Als u met drum trig-
gers werkt, betekent een beetje demping echter doorgaans 
goed nieuws voor het “triggergedrag” van uw kit. Toch even 
overwegen dus…

TRIG MASK TIME (automatische demping)

Deze parameter hoeft u alleen in te stellen als er zich 
ongewenste “bounces” voordoen. (De term “boun-
ce” refereert naar een enkelvoudige slag die -onop-
zettelijk- meerdere, kort op elkaar volgende trigger 
signalen teweegbrengt.)

Met deze parameter stelt u de tijd in waarin slechts 
één trigger signaal doorgegeven kan worden; Als er, 
binnen dit tijdsbestek, meerdere “triggers” op elkaar 
volgen, houdt de SPD-20 enkel rekening met het sig-
naal van de eerste slag. In de onderstaande afbeelding 
ziet u hoe de tweede slag wordt genegeerd wanneer 
de juiste Mask Time wordt ingesteld.

Deze parameter is in te stellen over een bereik van 0~
64, waarbij elke stap een waarde van 1 milliseconde 
vertegenwoordigt.

Scan TimeScan Time

Pad met een tragere
respons
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CROSSTALK CANCEL (overspraak van andere pads 
beperken)

Pads die op hetzelfde statief zijn gemonteerd kunnen 
soms in elkaar “overspreken”, d.w.z. dat de trillingen 
van de ene pad een trigger veroorzaken op de andere 
pad. Die overspraak kunt u tegengaan met de Cross-
talk Cancel-parameter (instelbereik: oFF, 30~80).

Ook hier geldt weer dat u de laagst mogelijke waarde 
moet kiezen die het probleem uit de wereld helpt. 
Het risico van een te hoge waarde is dat een relatief 
zachte slag op een pad, die samenvalt met een harde 
slag op een andere pad, ten onrechte als overspraak 
wordt geïdentificeerd.

RIM SENSITIVITY (enkel voor de PD-120)

Deze parameter dient enkel om de gevoeligheid van 
de rand (rim) van een PD-120 bij te regelen, als deze 
laatste uw rim shots niet naar behoren omzet. Het 
instelbereik gaat van 1~15. Kiest u oFF, dan stuurt de 
rand dezelfde klank aan als het vel.

Opmerking: Vergeet niet dat u op een PD-120 enkel rim shots 
kunt spelen wanneer u hem aansluit op TRIGGER INPUT 1 
of 2 en het Trigger Type “120” kiest.

Opmerking: Voor een PD-7/9 kunt u de gevoeligheid van de 
rand niet apart instellen. Die is namelijk steeds gelijk aan de 
gevoeligheid van het vel.

5.3 Instellingen voor een extern 
HiHat pedaal

Een FD-7 HiHat pedaal kan diverse functies vervul-
len die elk toelaten een bepaald klankgedeelte te 
beïnvloeden.

■ Mogelijke functies van een FD-7
Het FD-7 HiHat pedaal is voor de volgende functies 
in te zetten: HH, EFS, U07/U12/U24/d05/d12/d24. 
Laten we nu even kijken wat dit voor de man op 
straat betekent:

Controle van een HiHat klank (HH)
Als u deze functie kiest, kunt u met het FD-7 pedaal 
de HiHat klank (PH1~PH8) controleren die u aan 

een Pad toewees. Naargelang de positie van het 
pedaal is het mogelijk om–op volledig graduele 
manier– tussen een “gesloten” en een “open” HiHat 
klank te variëren terwijl u op de Pad speelt.

In dezelfde zin (gradueel) wordt het intrappen/losla-
ten van het pedaal –zonder dat u tegelijkertijd op de 
toegewezen Pad speelt– perfect geïnterpreteerd. Bij 
het intrappen van het pedaal hoort u het typische, 
korte geluid van “sluitende” HiHat cymbalen; het 
opeenvolgende intrappen/loslaten resulteert in het 
evenzo specifieke als “zinderend” geluid van twee 
resonerende cymbalen.

Het is mogelijk om het pedaalvolume aan te passen. 
Zie in dit verband blz. 34.

Indien een HiHat klank naar twee of meer Pads werd 
toegewezen, staat het HiHat pedaal, qua klank, ten 
dienste van de Pad die op dat moment voorrang 
heeft. Zie ook de afbeelding hieronder.

De aanslagcurves (blz. 20) en de Layer functie 
(blz. 15) hebben geen invloed op de “pedaal” HiHat 
klank.

Effectdiepte met pedaal (EFS)
Bij toewijzing van deze functie, stuurt u met het 
HiHat pedaal de effectintensiteit (Send volume) 
voor een instrument. Zolang u het pedaal niet 
intrapt, stemt de effect-intensiteit overeen met de 
basiswaarde van desbetreffende parameter; bij het 
intrappen van het pedaal neemt die intensiteit op 
graduele wijze toe.

Toonhoogte (U07/12/24, d05/12/24)
Bij toewijzing van deze functie, kunt u met het HiHat 
pedaal de toonhoogte van een instrument verande-
ren (handig voor pauken en gesimuleerde roto-
toms). Zolang u het pedaal niet intrapt, stemt de 
toonhoogte overeen met de basiswaarde van desbe-
treffende parameter; bij het intrappen, verandert de 
toonhoogte naargelang de hoek van het pedaal.

De maximale toonhoogteverandering die u verkrijgt 
wanneer het pedaal volledig is ingetrapt is:

U07 700 cent hoger (een reine kwint)

U12 1200 cent hoger (een octaaf)

U24 2400 cent hoger (twee octaven)

INT1 INT2 INT3 INT4 INT5 INT6 INT7 INT8

TRIG1 TRIG2 TRIG3 TRIG4 TRIG1 TRIG2 TRIG3 TRIG4

TRIG1 TRIG2 TRIG3 TRIG4 TRIG1 TRIG2 TRIG3 TRIG4

(Vel) (Vel) (Vel) (Vel) (Rand) (Rand) (Rand) (Rand)

INT1 INT2 INT3 INT4 INT5 INT6 INT7 INT8

(Vel) (Vel) (Vel) (Vel) (Rand) (Rand) (Rand) (Rand)

Pad Bank A

Pad Bank B

hoogste prioriteit

laagste prioriteitINT 1: Interne pad 1
TRIG 1: Trigger Input 1
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Het gebeurt soms dat, boven een bepaald punt, de 
toonhoogte niet verder omhoog gebracht kan wor-
den. Dit hangt af van het gekozen instrument en/of 
de instelling van de toonhoogte (Pitch) parameter.

■ Controle-functies kiezen

1) Kies in de Edit mode de FX/PEDAL parameter-
groep.

2) Gebruik de [▲] [▼] knoppen om PDL CONT te 
selecteren. Gebruik de PATCH/VALUE [+][-] 
knoppen om de gewenste controlefunctie te kiezen.

■ Volume van de HiHat klank (PDL Level)
Als u de H01~17 klank aan een Pad toewijst, kunt u 
met deze parameter het volume van de klank instel-
len die met het pedaal bespeeld wordt. Het verhogen 
van de waarde resulteert in een hardere klank. Bij een 
waarde “0” hoort u geen klank.

1) Kies in de Edit mode de FX/PEDAL parameter-
groep.

2) Gebruik de [▲] [▼] knoppen om PDL LEVEL te 
selecteren.

3) Gebruik de PATCH/VALUE [+][-] knoppen om het 
gewenste volume (0~15) in te stellen.

MIDI-controlecommando’s zenden 
met een HiHat pedaal (PDL CC#)

Als u uw SPD-20 gebruikt in combinatie met andere 
MIDI-instrumenten kunt u met het HiHat pedaal 
parameters van die instrumenten aansturen, net 
zoals u dat bijvoorbeeld met de modulatiehendel op 
een synthesizer doet. Dit is mogelijk omdat de 
SPD-20 de bewegingen van het pedaal kan vertalen 
in controlecommando’s, die via MIDI OUT worden 
gezonden.

Opmerking: Misschien bent u helemaal niet vertrouwd met 
het fenomeen MIDI. In dat geval kan de korte inleiding op 
blz. 35 u op weg helpen.

Werkwijze

1) Kies in de Edit mode de FX/PEDAL parameter-
groep.

2) Gebruik de [▲] [▼] knoppen om PDL CC# te selec-
teren. Gebruik de PATCH/VALUE [+][-] knoppen 
om het gewenste controlenummer te kiezen:

Opmerking: De niet toegewezen controlenummers kunnen 
door een bepaald e fabrikant van een specifieke functie wor-
den voorzien.

Opmerking: De fabrieksinstelling voor deze parameter is “4” 
(Foot). Hiermee kunt u de hihats van de SPD-20, TD-10, 
TD-7 en TD-5 aansturen. Kies controlenummer “1” (Modu-
latie) als u de hihat van de SPD-11 wilt aansturen.

Opmerking: Vergeet niet opnieuw controlenummer 4 te kie-
zen als u partijen di e u in een sequencer hebt opgenomen 
opnieuw wilt weergeven.

Opmerking: Laat het HiHat-pedaal even los op het moment 
dat u een Patch kiest waarin een ander controlenummer is 
gedefinieerd. Anders blijft de waarde van het vorige controle-
nummer namelijk “hangen”, wat tot ongewenste resultaten 
kan leiden (een geluid dat constant wordt gemoduleerd bv.).

d05 500 cent lager (een reine kwart)

d12 1200 cent lager (een octaaf)

d24  2400 cent lager (twee octaven)

1 Modulatie

4 Voetschakelaar-functie

10 Pan (stereopositie)

11 Expressie (volume)

16 Niet toegewezen controlenummer

17 Niet toegewezen controlenummer

64 Hold (noten laten doorklinken)

oFF er wordt niets gezonden
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6. Aansluiten van MIDI-apparatuur

De SPD-20 kan op de meest uiteenlopende, muzi-
kaal creatieve, manieren gebruikt worden als u er 
andere MIDI-apparaten op aansluit. Door de SPD-
20 samen met een sequencer te gebruiken is het bij-
voorbeeld mogelijk om ritmes in “Realtime” op te 
nemen, SPD-20 Patches automatisch op te roepen en 
SPD-20 data extern op te slaan (MIDI Bulk Dump). 
Het aansluiten van een externe geluidsmodule laat 
toe om interne (SPD-20) en externe klanken (modu-
le) met elkaar te mengen.

6.1 MIDI aansluitingen

6.2 Over MIDI

MIDI is een acroniem voor “Musical Instrument 
Digital Interface”. De MIDI-standaard biedt de 
mogelijkheid om gegevens uit te wisselen tussen 
electronische muziekinstrumenten onderling, of in 
combinatie met een computer (voorzien van MIDI 
Soft- en Hardware). De SPD-20 voldoet aan de 
MIDI-specificaties en is derhalve aan te sluiten op 
andere MIDI-apparaten; hetzij om deze te controle-
ren, hetzij om door hen bestuurd te worden.

■ MIDI data verzenden/ontvangen
Hieronder volgt een beknopte uitleg over de manier 
waarop MIDI-data verzonden en ontvangen wor-
den.

MIDI connectors
MIDI-data wordt verzonden/ontvangen via de vol-
gende connectors (zie afbeelding hieronder). 

Gebruik specifieke MIDI-kabels voor het aansluiten 
van MIDI-apparatuur (sommige Hi-fi kabels zien er 
bijvoorbeeld hetzelfde uit, maar zijn intern anders 
doorverbonden).

MIDI IN: ontvangt data van andere MIDI-apparaten

MIDI OUT: stuurt data uit naar andere MIDI-appa-
raten

MIDI THRU: stuurt data uit, ontvangen via de MIDI 
IN. De SPD-20 is niet uitgerust met een MIDI THRU 
connector.

Het is mogelijk om meerdere MIDI-apparaten met 
elkaar door te verbinden:

Elke MIDI-kabel mag echter niet langer zijn dan 10 
meter. Dit om mogelijke “fouten” bij ontvangst te 
vermijden.

6.3 MIDI-kanalen

MIDI biedt meerdere kanalen (16 om precies te zijn) 
waarvan de data via dezelfde kabel verzonden/ont-
vangen worden. Hierdoor kunt u twee of meerdere 
apparaten op onafhankelijke wijze controleren. U 
zou MIDI-kanalen kunnen vergelijken met de ont-
vangstkanalen van een TV. Hoewel er op meerdere 
kanalen uitgezonden wordt (Nederlandse TV, Bel-
gische TV, Duitse TV enz.), kijkt u telkens maar naar 
één programma. Met MIDI is dat precies hetzelfde: 
een sequencer bv. kan op 16 kanalen tegelijk zenden, 
en toch voert een synthesizer enz. maar de comman-
do’s van één kanaal uit.

MIDI biedt 16 kanalen (1~16). Om een bepaald toe-
stel MIDI-data te laten ontvangen, moet diens 
kanaal gelijkgeschakeld worden met dat van de zen-
der of MIDI-stuurbron. Als u de MIDI-kanalen vol-
gens de onderstaande afbeelding zou instellen, weer-

AC-adapter

L I N E  I N
L R

Geluidsapparatuur
(Stereo-installatie)

Sampler

SPD-20

MIDI IN

MIDI OUT
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klinkt enkel geluidsmodule B als u op het klavier 
speelt.

Opmerking: In de SPD-20 kunt u voor iedere pad een ander 
zendkanaal (TX CH) kiezen (zie blz. 37). Het ontvangstka-
naal stelt u in met de Basic Channel-parameter (zie blz. 41).

6.4 De belangrijkste MIDI-data 
types van de SPD-20

MIDI biedt de mogelijkheid om een grote variëteit 
aan muzikale gegevens te verzenden/ontvangen. De 
structuur van een MIDI-commando (een complete 
set gegevens) verschilt naargelang het data-type 
waartoe hij behoort. Grofweg samengevat, zijn 
MIDI-gegevens in twee groepen onder te verdelen: 
informatie die verschilt per kanaal (kanaalcomman-
do’s) en informatie die niet per kanaal verschilt (sys-
teemcommando’s).

■ Kanaalcommando’s
De MIDI-commando’s die de gegevens over uw spel 
verzenden, noemen we kanaalcommando’s. Zij spe-
len de belangrijkste rol bij het besturen van het 
MIDI-instrument. Omdat er een groot aantal ver-
schillende MIDI-instrumenten bestaat, hangt wat 
door de MIDI-boodschappen wordt bestuurd, af van 
het ontwerp van het betreffende instrument.

Nootcommando’s
De nootcommando’s bevatten gegevens over uw spel 
op het klavier, waaronder:

Iedere noot op het klavier wordt voorgesteld door 
een nootnummer, een nummer tussen 0 en 127. De 
middelste C noot, C4, heeft daarbij nummer 60. Bin-

nen een Drum Set vertegenwoordigt ieder nootnum-
mer een ander percussiegeluid, zodat u de gewenste 
klank kunt spelen door het juiste nootnummer te 
verzenden (de juiste toets in te drukken).

Aftertouch
Sommige klavieren sturen Aftertouch of drukgevoe-
ligheid-commando’s door als u, na het spelen van 
een noot, een ingehouden toets verder indrukt. 
Variaties van die druk zijn te gebruiken om bepaalde 
aspecten (parameters) van een klank te veranderen. 
Er bestaan twee aftertouch types. Als de data indivi-
dueel voor elke toets worden doorgegeven, 
omschrijft men dit als polyfone drukgevoeligheid 
(Polyphonic Key Pressure). Geldt dezelfde data voor 
alle, ingehouden toetsen, dan wordt dit gedefinieerd 
als kanaal-drukgevoeligheid.

De SPD-20 gebruikt de polyfone aftertouch voor het 
vertalen van de Choke effecten (het vastklampen van 
de rand van een Pad om de bijbehorende klank te 
dempen). Wanneer hij deze data ontvangt, wordt de 
klank die op het betreffende MIDI-kanaal ontvangt, 
gedempt.

Programmakeuze
Deze boodschappen verzenden commando's om 
andere klanken te kiezen. In het algemeen is het 
mogelijk om op deze wijze 128 verschillende Tones 
te kiezen (programmanummers 1~128).

De SPD-20 zendt dit soort commando wanneer u 
een andere Patch kiest. Bovendien kiest hij zelf een 
andere Patch wanneer hij dit commando van een 
extern apparaat ontvangt.

Controlecommando’s
Hiermee verzendt u gegevens over speciale functies 
die uw spel dynamischer maken, zoals bijvoorbeeld 
vibrato, Hold (Sustain pedaal) en volume. Aan elke 
functie is een eigen zogenaamd “controlenummer” 
toegewezen tussen 0 en 127. Niet alle MIDI-instru-
menten hebben dezelfde functies en mogelijkheden. 
Het resultaat van de verzending van controlecom-
mando’s kan daarom variëren per instrument.

De SPD-20 verstuurt bewegingen van het FD-7 
HiHat pedaal in de vorm van een controlecomman-
do (zie blz. 34); als de SPD-20 dergelijke (FD-7) 
commando’s data via MIDI ontvangt, wordt diens 
klank op dezelfde manier beïnvloed.

■ Systeemcommando’s
Het systeemgedeelte (niet gebonden aan een bepaald 
kanaal) omvat, naast de SysEx data (zie ook hieron-
der), een aantal gegevens die ervoor zorgen dat de 

Nootnummer
Een nummer dat aangeeft welke 
noot werd ingedrukt of losgelaten

Noot aan
Een commando dat aangeeft dat een 
noot (toets) werd ingedrukt

Noot uit
Een commando dat aangeeft dat een 
noot (toets) werd losgelaten

Aanslagwaarde
Een commando dat aangeeft hoe 
hard de noot (toets) werd ingedrukt

MIDI OUT MIDI IN MIDI THRU

MIDI INZendkanaal: 1

Ontvangstkanaal: 2 

Ontvangstkanaal: 1 

Klankmodule A

Klankmodule B
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interactie binnen een MIDI-systeem vlot blijft verlo-
pen.

SysEx-commando’s
SysEx-boodschappen worden gebruikt om de para-
meterinstellingen van een MIDI-apparaat te bestu-
ren of gewoon te verzenden (zodat ze extern kunnen 
worden opgeslagen). In het algemeen is het mogelijk 
om SysEx-informatie uit te wisselen tussen ieder 
MIDI-apparaat van hetzelfde type. SysEx-informatie 
is met name zeer bruikbaar (ook in het geval van de 
SPD-20) om instellingen naar een externe sequencer 
te verzenden. Deze informatie kan dan later weer 
worden teruggezonden naar de SPD-20, zodat de 
instellingen automatisch worden gemaakt. Zie voor 
meer details naar de MIDI Implementation Chart, 
blz. 64.

Start/Stop/Continue
Hiermee kunt u de transportfuncties van een externe 
sequencer bedienen.

Op de SPD-20 kunt u deze commando’s aan pads 
toewijzen.

Active Sensing
Deze data worden gebruikt om na te gaan of de ver-
binding tussen bepaalde MIDI-instrumenten nog 
altijd actief is. Als er binnen een bepaald tijdsbestek 
geen MIDI-gegevens ontvangen worden, neemt des-
betreffend MIDI-instrument aan dat de verbinding 
verbroken is (bv. door het uittrekken van een MIDI-
kabel). In voorkomend geval zal het MIDI-instru-
ment zich “her-instellen” volgens een specifieke pro-
cedure (bij de SPD-20 betreft dit een automatische 
functie).

MIDI Implementation Chart
Dankzij de MIDI-standaard kunnen de meest uit-
eenlopende elektronische muziekapparaten gege-
vens met elkaar uitwisselen. Dit houdt echter niet 
automatisch in dat de diverse MIDI-instrumenten 
en randapparaten in staat zijn om alle datatypes bin-
nen deze standaard te genereren of te ontvangen. De 
belangrijkste zaak die men dient te onthouden bij de 
combinatie van MIDI-apparaten is dat de diverse 
MIDI data zowel bij de zender (bv. de SPD-20) als de 
/ontvangers (bv. klankmodules) ingebouwd zijn om 
er effectief gebruik van te kunnen maken. Om snel 
en gemakkelijk te bepalen welke MIDI-gegevens uit-
wisselbaar zijn tussen een Master en een Slave, zijn 
alle handleidingen van MIDI-compatibele toestellen 
voorzien van een MIDI implementatie-map. Dankzij 
deze map ziet u in een oogopslag welke gegevens 
door een MIDI-instrument verzonden/ontvangen 

kunnen worden. Alle MIDI implementatie-mappen 
volgen dezelfde standaard-indeling. 

Opmerking: Op blz. 37 vindt u de MIDI-implementatie van 
de SPD-20.

6.5 MIDI parameterinstellingen

In de volgende gevallen is het nodig om bepaalde 
MIDI-parameters in te stellen; als u een MIDI-
geluidsmodule vanop de SPD-20 wenst aan te sturen 
of indien u de SPD-20 zélf wenst te besturen via een 
extern MIDI-instrument.

Opmerking: De MIDI-parameters zijn apart in te stellen 
voor de Pad Banks A en B. Hierdoor is het mogelijk om, naar-
gelang de slagsterkte, twee externe geluidsbronnen op diverse 
manieren met elkaar te combineren. MIDI-parameters wor-
den mee opgeslagen in een Patch.

6.6 Werking van de MIDI-
parameters

Zendkanaal (TX CH)
Gebruik deze parameter om het zendkanaal (1~16/
oFF) van een geselecteerde Pad gelijk te zetten met 
het ontvangstkanaal van de aangesloten MIDI-
geluidsbron. Zet deze parameter op “oFF” als u met 
een bepaalde Pad enkel SPD-20 klanken wilt aanstu-
ren. De standaardinstelling is kanaal 10.

Opmerking: Als u een programmekeuze-commando in de 
Patch vastlegt (zie blz. 39) wordt dit gezonden via het TX CH 
(1~16) dat u hier kiest.

Naast nootinformatie kunt u met de pads ook pro-
grammakeuzes en Start/Stop/Continue-comman-

Functie Gezonden Herkend Opmerking

MIDI Implementatiekaart
voor de ontvanger

MIDI Implementatiekaart
voor de zender
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do’s zenden. Het gaat dan om de volgende parame-
terwaarden:

Nogmaals voor alle duidelijkheid: pads waarvoor u 
één van de opties oFF, P1~P16, S-S, C-S of toP kiest 
zenden geen nootcommando’s. Ze kunnen enkel 
functies in externe instrumenten aansturen.

Nootnummer (NOTE #)
Gebruik deze parameter (0~127/oFF) om de klank 
of noot van de MIDI-geluidsbron te kiezen, die u 
vanaf de geselecteerde Pad wenst aan te sturen.

Normaal wordt aan elke Pad één slagwerkklank of 
nootnummer toegewezen. Aan een HiHat klank 
(H01~H17), die u bestuurt met een HiHat pedaal, 
worden echter automatisch drie nootnummers toe-
gewezen waarvan de waarden vlak op elkaar volgen. 
Alleen het nootnummer met de hoogste waarde is af 
te lezen in het display.

Veronderstel, bijvoorbeeld, dat nootnummer 46 
werd toegewezen aan H01. Als u, met ingetrapt 
pedaal, op de Pad slaat waaraan u H01 assigneerde, 
wordt nootnummer 42 verstuurd. Slaat u op de Pad, 
zonder het pedaal in te trappen, dan wordt noot-
nummer 46 doorgezonden. Tot slot, zal nootnum-
mer 44 verzonden worden als u enkel het pedaal 
intrapt.

Nootduur (GT TIME)
Met deze parameter stelt u de tijdsduur (0.1sec~
4.0sec, ALt) in waarmee de klank van een MIDI-
geluidsbron aangestuurd zal worden. Als u “ALt” 
kiest wordt bij iedere slag op de pad afwisselend Note 
On en Note Off gezonden. Dat is handig als u bij-
voorbeeld loops in een sampler wilt starten en stop-
pen met dezelfde pad.

Het effect van deze Gate Time parameter stemt over-
een met de tijdsduur waarmee de toets van een 
MIDI-klavier ingehouden wordt (Note On); bij het 
verstrijken van de ingestelde tijdsduur wordt er een 
noot-uit commando doorgezonden.

Opmerking: In het display worden de waarden 0.1~4.0 afge-
beeld als “01”~”40”.

Opmerking: Indien de MIDI-geluidsbron noot-uit comman-
do’s “negeert” (deze niet verwerkt), zal de Gate Time para-
meter geen invloed hebben op de lengte van de klank.

Als u (vanaf een Pad) een langzaam aanzwellende 
(“slow attack”) klank wilt spelen, kan het voorko-
men dat de noot te zacht is, of dat deze te vroeg 
wordt afgekapt. Verhoog in dergelijke gevallen de 
waarde van de Gate Time parameter.

De uiteindelijke tijdsduur van een klank is afhanke-
lijk van bepaalde parameterwaarden, ingesteld op de 
MIDI-geluidsbron.

Stereopositie (PAN)
Als de aangesloten MIDI-geluidsbron in staat is om 
Pan commando’s (controlenummer 10) te verwer-
ken, laat deze parameter toe om de stereopositie van 
een klank te bepalen (L7~Ctr~R7/rnd/oFF). Als u 
rnd (random) kiest, zal de stereopositie willekeurig 
veranderen bij elke slag op de Pad. Zet deze parame-
ter op “oFF” als u geen Pan commando’s wilt door-
sturen.

Aanslagcurve (CURVE)
Met een keuze uit 16 curves kunt u hier bepalen hoe 
het volume zal veranderen t.o.v. de slagsterkte op de 
Pad. Zie ook “Aanslagcurves (CURVE)” op blz. 20 
voor een tekening van de beschikbare curves. Hier 
heeft de instelling echter betrekking op de data die 
via MIDI worden verzonden.

Als u “Cst” (constant) kiest, blijft het volume voor 
elke noot gelijk, ongeacht hoe hard of zacht u op de 

P1~P16

Als u één van deze opties kiest wordt enkel de 
programmakeuze die u met PGM CHG (zie 
blz. 39) vastlegt gezonden, op het kanaal dat 
u hier specifieert (er wordt dus geen noot-
commando gezonden).

S-S

Bij iedere slag wordt er afwisselend een MIDI 
Start en Stop commando gezonden. Hiermee 
kunt u het transport van een externe sequen-
cer e.d. bedienen.

C-S
Zoals voorgaande, maar in dit geval worden 
er afwisselend MIDI Continue en Stop com-
mando’s gezonden.

toP
Hiermee plaatst u de Song Position van de 
sequencer opnieuw aan het begin van de 
song.

Note #

Pad

Note #

Pad

44
46

42

Een slagwerkklank
die u via de betreffende
Pad kunt aansturen.

HiHat klanken waartussen
u overschakelt met het
pedaal (voor de betreffende Pad).

Het display beeldt
enkel het hoogste
nummer af.
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Pad slaat. Het basisvolume kunt in dit geval regelen 
door de waarde van de aanslaggevoeligheidsparam-
eter aan te passen (zie ook hieronder).

Aanslaggevoeligheid (SENS)
Met deze parameter (1~15) stelt u de aanslaggevoe-
ligheid van de Pad in (d.w.z. de aanslagwaarde die, 
naargelang de slagsterkte en gekozen curve, via MIDI 
verzonden wordt.). Bij het verhogen van de waarde 
neemt de gevoeligheid toe. Hierdoor wordt, zelfs als 
u zacht op de Pad slaat, een hoog volume geprodu-
ceerd.

Als de u Curve op “Cst” instelt, zal de “SENS” para-
meter de onderstaande aanslagwaarden zenden:

Programmakeuze (PGM CHG)
Door de ingave van programmakeuze-commando’s, 
kunt u de SPD-20 automatisch klanken (Patches) 
van andere MIDI-instrumenten laten oproepen. Met 
deze parameter specifieert u welk programmanum-
mer (1~128/oFF) er verzonden moet worden. Tel-
kens als u deze parameter in de Edit mode instelt, 
stuurt de SPD-20 onmiddellijk het gekozen pro-
grammanummer uit via de MIDI-uitgang. Als u 
daarna op de Pad slaat, kunt u controleren of het 
gekozen nummer overeenstemt met de gewenste 
klank (Patch) van de externe MIDI-geluidsbron. Zet 
deze parameter op “oFF” als u geen programmakeu-
ze-commando’s wilt doorsturen.

Zodra u in de Play Mode een SPD-20 Patch oproept, 
zendt elke Pad een programmanummer op het aan 
hem toegewezen MIDI-kanaal. Als u twee of meer 
Pads, met verschillende programmanummers, aan 
hetzelfde MIDI-kanaal toewijst, zal enkel het pro-
grammanummer van de Pad met de hoogste rangor-
de doorgestuurd worden.

Opmerking: Indien u in de Edit mode tegenstrijdige waarden 
(verschillende programmanummers voor eenzelfde MIDI-
kanaal) inbrengt, begint het display sneller te knipperen om 
u te waarschuwen; bovendien zullen de programmanummers 
van de Pads met de laagste rangorde niet worden doorge-
stuurd tijdens de Edit procedure.

Opmerking: Als u een pad enkel wilt gebruiken om program-
manummers te zenden moet u er een zendkanaal P1~P16 
aan toewijzen (zie blz. 36). Zo voorkomt u namelijk dat de 
pad ook nootnummers zendt.

De onderstaande tabellen geven de verhouding aan 
tussen de MIDI-programmanummers (1~128) in 
het display en de GBN (Groep/Bank/Nummer) pro-
gramma-indeling die bij Roland instrumenten 
gebruikt wordt.

GBN systeem: Bij dit systeem zijn de keuzeknoppen 
waarmee men Patches oproept, ingedeeld in groepen 
(A/B), banken (1~8) en nummers (1~8). Een derge-
lijke onderverdeling is van toepassing bij een flink 
aantal Roland synthesizers en geluidsmodules.

MIDI-parameters instellen
De MIDI-parameters zijn apart in te stellen voor de 
A en B Pad Banks. Hierdoor kan elke Pad desgewenst 
twee verschillende externe geluidsbronnen aanstu-
ren.

1) Kies in de Play mode, met de PATCH/VALUE 
[+][-] knoppen, de Patch (1~99) waarvoor u MIDI-
parameters wenst in te stellen.

2) Druk op [EDIT] om over te schakelen naar de Edit 
mode.

3) Gebruik [SELECT] om de MIDI parametergroep te 
kiezen.

4) Selecteer de gewenste parameter met de [▲] [▼]
knoppen.

5) Druk op [BANK A/B] om de Pad Bank te kiezen 
waarin u de verandering wenst aan te brengen.

6) Sla op de Pad waarvan u de parameterwaarde wilt 
veranderen.

SENS CURVE SENS CURVE

1 1 9 73

2 10 10 82

3 19 11 91

4 28 12 100

5 37 13 109

6 46 14 118

7 55 15 127

8 64

1
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63 648

B
an

k

Nummer
Groep A

1
1

2

2

3

3
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5
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7

7

8
65 66 67 68 69 70 71 72
73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96
97 98 99 100 101 102 103 104
105 106 107 108 109 110 111 112
113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 1288
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Voor aangesloten PD-7, PD-9 of PD-120 Pads zijn 
de waarden, per speelvlak (midden en rand), apart in 
te stellen. Sla op de rand als u voor dit gedeelte 
MIDI-parameters wenst in te stellen.

7) Gebruik de PATCH/VALUE [+][-] knoppen om de 
parameterwaarde in te stellen.
De waardeverandering zal sneller verlopen als de [+] 
knop ingedrukt is terwijl u op de [-] knop drukt en 
vice versa.

Indien u in dit stadium op [ALL/ENTER] drukt, 
wordt de momenteel aangegeven waarde voor alle
Pads ingesteld.

Als u een waarde programmeert voor een SPD-20 
Pad, kunt u op [ALL/ENTER] drukken om die waar-
de aan alle 8 de Pads toe te wijzen. Wanneer u een 
waarde programmeert voor een externe Pad kunt u 
hem ook aan de andere externe Pads toewijzen – 
door ook weer op [All/ENTER] te drukken.

Opmerking: Sla op de betreffende Pad om de wijziging met-
een te horen. Als u de Layer functie gebruikt, verdient het de 
aanbeveling deze uit te schakelen; dit vergemakkelijkt de 
beluistering/controle van de aangebrachte veranderingen.

8) Herhaal de stappen 5~7 om parameters in de ande-
re Pad Bank te veranderen.

9) Herhaal de stappen 6~7 als u de waarde van dezelf-
de parameter ook voor andere Pads wenst te veran-
deren. Herhaal de stappen 4~8 als u de waarden 
van verschillende parameters voor meerdere Pads 
wilt veranderen.

10)Druk, na het beëindigen van de instellingen, op 
[EDIT] om terug te keren naar de Play Mode.

Layer
Als de Layer functie is ingeschakeld, worden bij elke 
slag op een Pad twee nootnummers verzonden. Door 
de geschikte MIDI aanslagcurves (zie blz. 38) in te 
stellen voor beide Pad Banks (A en B), kunt u klan-
ken van externe geluidsbronnen op allerhande 
manieren combineren

Zo zou u bijvoorbeeld kunnen zorgen dat module A 
klinkt wanneer u een aanslagwaarde tussen 1 en 64 
zendt, terwijl module B klinkt wanneer u een aan-
slagwaarde tussen 65 en 127 zendt.

Zorg ervoor dat -aan de basis- de SENS parameter 
(zie blz. 39) voor beide Pad Banks op dezelfde waar-
de is ingesteld als u (in de Layer mode) de Velocity 
Switch curve gebruikt. Door vervolgens de SENS 
waarden te veranderen, kunt u het overschakelings-
punt van beide klanken naar eigen smaak “verplaat-
sen”.

Voorrangsregeling van 
nootnummers

Als de SPD-20 een nootnummer ontvangt waaraan 
twee of meer klanken zijn gekoppeld, dan krijgt de 
pad met de hoogste “prioriteitswaarde” voorrang. 
Hoe de prioriteit is verdeeld kunt u uit de onder-
staande afbeelding opmaken.

Opmerking: Als pads die aan hetzelfde zendkanaal zijn toe-
gewezen verschillende programmanummers zenden, wordt 
het programmanummer krijgt het programmanummer van 
de pad met de hoogste prioriteit voorrang.

6.7 Voetschakelaar gebruiken als 
Hold pedaal

Een voetschakelaar (DP-2/FS-5U, optie), die u aan-
sluit op de PATCH SHIFT ingang, is als Hold (som-
migen zeggen Sustain) pedaal te benutten voor exter-
ne MIDI-geluidsbronnen. Als u op de voetschakelaar 
trapt, wordt er een controlecommando (Hold) 
doorgezonden; dit commando vertelt de externe 
MIDI-geluidsbronnen dat de momenteel gespeelde 
noten door moeten blijven klinken (het nummer van 
dit controlecommando is 64).

Opmerking: Voor de interne geluidsbron (SPD-20) komen 
een beperkt aantal klanken in aanmerking voor de Hold-
functie.

Bij sommige MIDI-geluidsbronnen -of naar gelang 
de parameterinstellingen van bepaalde klanken- kan 
het voorkomen dat de Hold functie niet het gewenste 
effect oplevert. Refereer naar de MIDI-implementa-
tie map van de geluidsbron om te controleren of deze 
Hold commando’s kan ontvangen. Indien dit het 
geval is, dient u de betrokken parameterwaarden van 
de geluidsbron (MIDI-functies, envelopes, enz.) na 
te gaan en, desnoods, aan te passen.

Als u de SPD-20 inschakelt terwijl u op de voetscha-
kelaar trapt, “scrollt” (“rolt”) de volgende melding 
voorbij in het display. Dit bevestigt dat de voetscha-
kelaar is toegewezen aan de Hold-functie. SEt 
HoLd PEdAL. Doet u dit nogmaals, dan ver-
schijnt er SEt Patch Shift PEdAL.

INT1 INT2 INT3 INT4 INT5 INT6 INT7 INT8

TRIG1 TRIG2 TRIG3 TRIG4 TRIG1 TRIG2 TRIG3 TRIG4

TRIG1 TRIG2 TRIG3 TRIG4 TRIG1 TRIG2 TRIG3 TRIG4

(vel) (vel) (vel) (vel) (rand) (rand) (rand) (rand)

INT1 INT2 INT3 INT4 INT5 INT6 INT7 INT8

(vel) (vel) (vel) (vel) (rand) (rand) (rand) (rand)

Pad Bank A

Pad Bank B

hoogste prioriteit

laagste prioriteitINT 1: Interne pad 1
TRIG 1: Trigger Input 1
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Indien u twee FS-5U voetschakelaars aansluit met 
een PCS-31 kabel, wordt schakelaar-1 toegewezen 
aan de Hold functie, en dient schakelaar 2 voor het 
veranderen van Patch nummers (enkel in stijgende 
lijn).

Opmerking: Het SPD-20 display kan slechts drie karakters 
(tekens) tegelijkertijd weergeven. De term “scroll” impliceert 
dat de karakters automatisch “verschuiven” in het display, 
zodat een melding met meer dan drie karakters toch kan wor-
den weergegeven (bv. foutmeldingen of andere, belangrijke 
informatie).

Bij het uitschakelen van de SPD-20 wordt de selectie 
van de Hold-functie geannuleerd.

6.8 Gebruik van de SPD-20 als 
“module”

Inkomende MIDI-gegevens van externe apparaten 
kunnen eveneens gebruikt worden om de SPD-20 
klanken aan te sturen. De instrumenten (klanken) 
die u met de SOUND parametergroep aan de Pads 
toewijst, zullen gespeeld worden als de inkomende 
nootnummers overeenstemmen met de MIDI-noot-
nummers die u voor de respectievelijke Pads instel-
de. Inkomende MIDI-gegevens worden ontvangen 
op het zogenaamde basiskanaal.

Instellen van het ontvangstkanaal 
(basiskanaal)

De SPD-20 ontvangt MIDI-gegevens op het basiska-
naal. Als u de SPD-20 klanken aanstuurt met een 
extern MIDI-instrument, moet het zendkanaal van 
dit instrument overeenstemmen met het ontvangst-
kanaal (Basic Channel) van de SPD-20.

1) Druk in de Edit mode op [SELECT] om de SYSTEM 
parametergroep te kiezen.

2) Gebruik de [▲] [▼] knoppen om de BASIC CH 
parameter te selecteren.

3) Stel het gewenste kanaal (1~16) in met de PATCH/
VALUE [+][-] knoppen.

4) Druk op [EDIT] om terug te keren naar de Play 
mode.

Opmerking: De SPD-20 gebruikt het basiskanaal tevens als 
Device ID nummer. Dit is een nummer dat belangrijk is voor 
SysEx toepassingen. Zie ook blz. 46.

Instellingen voor elke Pad
Met de hieronder omschreven procedure kunt u de 
instrumenten (en de nootnummers) kiezen die u 
wilt aansturen via inkomende MIDI-gegevens.

1) Kies in de Play Mode, met de PATCH/VALUE 
[+][-] knoppen, de Patch (1~99) die u wilt aanstu-
ren.

2) Druk op [EDIT] om over te schakelen naar de Edit 
mode.

3) Sla op de Pad waarvoor u de parameters wilt instel-
len.

4) Kies een instrument (klank) met de INST parame-
ter uit de SOUND groep.

5) Kies een nootnummer (0~127) met de NOTE# 
parameter uit de MIDI groep.
U kunt de (SPD-20) klank nu vanuit een sequencer, 
toetsenbord enz. aansturen.

6) Herhaal de stappen 3~5 om de parameters voor de 
andere Pads in te stellen.

7) Druk op [EDIT] om terug te keren naar de Play 
mode.

Nootnummers
Nu wet het toch over nootnummers hebben, willen 
we er even bij stilstaan. De MIDI-standaard geeft aan 
elke noot een nummer. Normaal slaat een dergelijk 
nummer op een bepaalde toonhoogte. Zo beant-
woordt het nummer 60 bv. aan de centrale C.

Aangezien het weinig zin heeft om met een HiHat, 
Snare enz. melodieën te spelen, is voor drumkanalen 
of -partijen aan elk nootnummer een andere klank 
toegewezen. Zo stuurt u met nummer 36 bv. een bas-
drum aan, terwijl de 38 een Snare aanstuurt enz. Zie 
in dit verband ook “Patch-inhoud voor de Patch 
Expand functie” op blz. 43.

Nog twee belangrijke opmerkingen:

1) In de regel is MIDI-kanaal 10 voorbehouden aan de 
drumklanken. Gebruik die dus voor opnamen op 
een sequencer enz.

2) Aangezien de SPD-20 met nummers i.p.v. nootna-
men werkt, is het volgende minder belangrijk, 
maar wel goed om te weten: de Roland instrumen-
ten noemen nootnummer 36 “C2” enz., terwijl 
bekende sequencer programma’s aan dit nummer 
de naam “C1” geven”. Houd dit even in de gaten en 
denk zo veel mogelijk in nummers i.p.v. namen 
(want die kloppen altijd). Dat bespaart u een hoop 
ellende.
Hoort u toch niets, terwijl dat eigenlijk het geval 
zou moeten zijn, bekijk dan even de nootnummers 
die de sequencer of computer zendt. Meestal vol-
staat het de drumpartij een octaaf te transponeren 
om weer goed te zitten.



SPD-20 Handleiding

42

U kunt hetzelfde nootnummer aan meerdere Pads 
toewijzen. Dat betekent dus dat u met twee of meer 
Pads hetzelfde nootnummer zendt wanneer u op de 
SPD-20 speelt. Tijdens de ontvangst van deze data 
zal de SPD-20 echter enkel het instrument (klank) 
van de Pad met de hoogste rangorde weergeven. 
Indien u dergelijke, tegenstrijdige waarden inbrengt, 
begint het display sneller te knipperen om u te waar-
schuwen dat de instelling ongeldig is.

Opmerking: Als de Patch Expand functie (zie verderop) 
actief is, en hetzelfde nootnummer meer dan twee keer voor-
komt bij de vijf Patches, begint het display eveneens sneller te 
knipperen.

Vergeet niet dat er drie nootnummers worden toege-
wezen aan de H01~H17 klanken. Als één van deze 
nummers samenvalt met een nootnummer dat u 
voor een andere Pad koos, zal enkel de klank van de 
Pad met de hoogste rangorde weerklinken. Bijvoor-
beeld; nootnummers 38 en 42 werden respectievelijk 
toegewezen aan de S01 en H01 klanken voor Pads 1 
en 2. In dat geval zal de PH1 klank niet gespeeld wor-
den (38 behoort tot de nootnummer-combinatie 
[38/40/42] van de H01 klank, maar Pad-1 heeft de 
hoogste rangorde). Bij het inbrengen van een derge-
lijke, tegenstrijdige waarde begint het Display sneller 
te knipperen om u te waarschuwen dat de instelling 
ongeldig is.

Opmerking: Als u de Patch Expand-functie (zie hiernaast) 
hebt ingeschakeld en de vijf Patches bevatten meer dan twee 
identieke nootnummers, dan begint het display sneller te 
knipperen.

Opmerking: Bij het in- of uitschakelen van de Layer functie 
verandert de manier waarop noot-commando’s verwerkt 
worden.

SPD-20 klanken aansturen met een 
extern MIDI-instrument
1) Stel het zendkanaal van het externe MIDI-instru-

ment in, zodat dit overeenkomt met het basiska-
naal van de SPD-20 (blz. 41). Gebruik zo veel 
mogelijk kanaal 10 (‘n goede gewoonte).

2) Kies, indien nodig, een Patch met de PATCH/
VALUE [+][-] knoppen.

3) Als u op het externe MIDI-instrument speelt, wor-
den de klanken van de SPD-20 aangestuurd.

Bij ontvangst van een nootcommando van het exter-
ne MIDI-instrument, zal de klank, toegewezen aan 
de Pad met het corresponderende nootnummer, 
gespeeld worden.

Bij ontvangst van een programmakeuzecommando 
op het basiskanaal (zie “Instellen van het ontvangst-
kanaal (basiskanaal)” op blz. 41), zal de correspon-
derende Patch (1~99) opgeroepen worden (enkel in 
de Play Mode).

Opmerking: De SPD-20 reageert niet op de programma-
nummers 100~128.

Patch Expand
Voor elke SPD-20 Patch kunt u 32 klanken kiezen 
(16, als de Layer functie ingeschakeld is). Bij aanstu-
ring vanaf een extern MIDI-instrument is het, gezien 
het totaal aantal drum/percussiegeluiden van de 
SPD-20, enigzins frustrerend dat er telkens “maar” 
met 32 klanken gewerkt kan worden. Om, gelijktij-
dig, meer klanken onder controle te brengen van een 
extern MIDI-instrument werd daarom de Patch 
Expand functie voorzien. Als deze is ingeschakeld, 
krijgt u, naast een zelf te kiezen Patch, ook nog de 
Patches 96 t.e.m. 99 ter beschikking. 

Deze vijf Patches, waarvan u de klanken (instrumen-
ten) zelf kunt instellen, zijn simultaan via MIDI aan 
te sturen. Op die manier kunt u dus veel meer klan-
ken tegelijkertijd aansturen – als de polyfonie dat 
tenminste toelaat

De instellingen voor de FX/PEDAL en FX/ON OFF 
zijn van toepassing op de momenteel gekozen Patch. 
Binnen de Patch Expand functie kunnen de Patches 
96~99 ook “gelayered” worden.

■ Inschakelen van de Patch Expand functie

1) Druk in de Edit Mode op [SELECT] om de SYSTEM 
parametergroep te kiezen.

2) Gebruik de [▲] [▼] knoppen om de Patch Expand 
functie te selecteren.

3) Schakel de Patch Expand functie in of uit met 
behulp van de PATCH/VALUE [+][-] knoppen.

4) Druk op [EDIT] om terug te keren naar de Play 
Mode.
In de Play Mode wordt links in het display, naast het 
Patch-nummer, een “E” weergegeven als de Patch 
Expand functie ingeschakeld is.

Layer uit:
De nootnummers die voor de A en B Pad 
Banks ingegeven werden, zullen allen 
gespeeld worden.

Layer aan:

Inkomende noot-commando’s voor de B 
Bank zullen niet gespeeld worden (er 
wordt enkel rekening gehouden met de 
nootnummers van de A Bank).
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Indien u een Patch Chain instelt terwijl Patch 
Expand is ingeschakeld, geeft het display enkel de 
gekozen Patch Chain (A~H) weer.

Om het onderscheid tussen de “E” van Patch Expand 
en de Patch Chain “e” duidelijk te maken, wordt 
deze laatste steeds als kleine letter afgebeeld:

■ Patch-inhoud voor de Patch Expand functie
De oorspronkelijke inhoud van de Patches (96~99) die gebruikt worden voor de Patch Expand functie is als volgt 
samengesteld:

Bij het samenstellen van de “Expand” Patches is er 
rekening gehouden met de GM (General MIDI) en 
GS (General Standard) MIDI data-formaten. De 
nootnummers 35~81 zijn compatibel met de GM 
percussiemap, die te gebruiken is om drum/percus-
sie-klanken te kiezen. De nootnummers 27~87 
komen overeen met de GS Standard Set (of stan-
daard drum/percussie-set in het GS data-formaat).

General MIDI System
Het General MIDI systeem bestaat uit een reeks aan-
bevelingen die tot doel hebben om: a) de beperkin-
gen van merkgerichte ontwerpen zoveel mogelijk te 
omzeilen en b) de MIDI-functies van klankbronnen 
te standaardiseren.

General MIDI voorziet een GM Percussie-Map op 
(MIDI) kanaal 10.

Patch Expand functie is
ingeschakeld

Patch Chain “e”
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GS Format
Roland’s GS data-formaat staat voor een universeel 
geheel aan specificaties voor klank-genererende 
apparaten. Zonder afbreuk te doen aan de “eigen” 
identiteit van de diverse instrumenten, zorgt de GS-
standaard automatisch voor een zo getrouw mogelij-
ke weergave van MIDI muziekdata (bv. afkomstig 
van een sequencer en oorspronkelijk voorzien voor 
een ander, GS-compatibel instrument). 

Song-data voor “GM” apparaten (GM Score) kun-
nen op accurate gereproduceerd worden. De GS 
Standard Set (en dan hebben we het over drums) kan 
als Drum Part ingezet worden bij de ontvangst van 
(GS) muziekdata.

Opmerking: De parameterwaarden van de “Expand” 
Patches (96~99) zijn op dezelfde manier te veranderen als die 
van de “andere” Patches.

■ Patch Expand: rangorde van de klanken
Als meer dan twee klanken (instrumenten) aan het-
zelfde nootnummer werden toegewezen, en deze het 
corresponderende nummer ontvangen, zal enkel de 
klank met de hoogste rangorde gespeeld worden; de 
onderstaande afbeelding geeft de prioriteit weer van 
de “Expand” Patches weer.

6.9 Ritmepartijen opnemen/weergeven met een sequencer of computer

Als u een SPD-20 ritmepartij via MIDI wenst op te nemen en weer te geven (bv. met een sequencer of computer), 
dient u vooraf de respectieve apparaten correct aan te sluiten en een aantal parameters in te stellen.

■ Local Control functie instellen
De Local functie laat toe om de Pads “los” te koppe-
len van de interne geluidsbron. Als u SPD-20 
muziekdata wilt opnemen/weergeven met een 
sequencer of computer, moet Local Control “uitge-
zet” (Local off) worden.

Bij het aanzetten van de SPD-20 staat Local Control 
altijd “aan” (Local On); de Pads/controlepedalen 

hoogste
prioriteit

laagste
prioriteit

geselecteerde
Patch 96 97 98 99

L I N E  I N
L R

AC-adapter

Geluidsinstallatie

Stereo
Hoofdtelefoon

Computer of Sequencer

MIDI OUT

MIDI IN

MIDI OUT MIDI IN
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zijn verbonden met de interne geluidsbron zodat de 
klanken direct gespeeld kunnen worden.

U kunt de Local Control functie uitzetten (“oFF”) 
door de [PATCH CHAIN] knop ingedrukt te hou-
den terwijl u de stroom inschakelt. Ter bevestiging 
verschijnt (“scrollt”) de onderstaande melding in het 
Display. “LocAL Control oFF”.

Opmerking: Als de Local Control functie uit staat, licht de 
MIDI indicator op indien de SPD-20 zich in de Play mode 
bevindt.

Ongeacht de positie van de Local Control functie 
(On/Off) zullen a) inkomende MIDI-data (MIDI 
IN) de interne geluidsbron aansturen en b) hetgeen 
u zelf speelt (met Pads en pedalen) uitgestuurd wor-
den als MIDI-data via de MIDI OUT connector.

Schakel de Local Control van de SPD-20 uit (“oFF”) 
als u deze aansluit op een MIDI-sequencer of com-
puter (met MIDI sequencer-software) die voorzien 
is van een zogenaamde “Soft Thru” functie.

De hierboven aangehaalde “Soft Thru” functie (aan-
wezig bij het merendeel der sequencers) zorgt ervoor 
dat de ontvangen MIDI-data (MIDI-IN) direct en 
onbewerkt wordt doorgestuurd naar de MIDI-OUT 
connector (refereer voor meer details hieromtrent 
naar de handleiding van uw sequencer of computer-
programma.)

Als de “Soft Thru” functie van een sequencer is inge-
schakeld, wordt de ontvangen MIDI-data onmiddel-
lijk uitgestuurd via de MIDI OUT connector. Bij 
aansluiting (zie ook de volgende afbeelding) met een 
SPD-20, waarvan de Local Control normaal aan 
staat, impliceert dit dat elke noot tweemaal gespeeld 
wordt; enerzijds door de directe verbinding (Local 
On) van de Pad met de interne geluidsbron en, 
anderzijds, omdat de doorgestuurde MIDI-data van 
de Pad –via de MIDI-OUT van de sequencer– nog-
maals door de SPD-20 geluidsbron wordt ontvan-
gen.

(Het hiervoor omschreven fenomeen staat in het 
MIDI-jargon beter bekend als een “MIDI-lus” die 
allerhande, vervelende nevenverschijnselen tot 
gevolg heeft: noten met een bizarre klankkleur, 
noten die simpelweg wegvallen, een “hakkelende” 

ritmepartij die niet meer synchroon loopt met het 
tempo van de sequencer, enz.)

Indien u de SPD-20 enkel als MIDI-stuurbron (Pad 
Controller) voor externe geluidsbronnen wilt inzet-
ten, vereenvoudigt het uitzetten van de Local Con-
trol functie een dergelijke toepassing.

Opmerking: Bij het inschakelen van de stroom wordt de 
SPD-20 Local Control functie automatisch aangezet. Vergeet 
niet dit handmatig te veranderen (indrukken van de 
[PATCH/CHAIN] knop terwijl u de stroom aanzet) als de 
aangesloten sequencer geen “Local Off” MIDI-commando 
kan doorsturen.

6.10 SPD-20 instellen voor 
gebruik met een sequencer

Gelieve de volgende parameters in te stellen Indien u 
SPD-20 ritmepartijen wilt opnemen en weergeven 
via een MIDI-sequencer/computer (de hieronder 
aangegeven instellingen zijn conform met de 
fabriekswaarden).

Stel de volgende parameters in als u tijdens het spe-
len graag andere Patches wilt (laten) kiezen.

Gelieve de volgende parameters in te stellen Indien u 
de “Layered” HiHat klanken (H01~H17), mede 
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voortgebracht door het intrappen van het pedaal, 
wenst op te nemen en weer te geven.

Indien u een dergelijke selectie aan de “B” Bank toe-
wijst, zullen de betrokken gegevens ook wel naar 
behoren opgenomen worden. Bij de weergave wor-
den de nootcommando’s voor de B-Bank echter 
genegeerd; als gevolg hiervan zal de klank van een 
“sluitend” HiHat pedaal (intrappen zonder op de 
corresponderende Pad te slaan) niet weergegeven 
worden.

6.11 SysEx

De Patch-gegevens van een SPD-20 kunnen per stuk 
(1) of in blok (99) overgeheveld worden naar een 
andere SPD-20 of een MIDI-sequencer/computer. 
SPD-20 SysEx gegevens worden doorgestuurd/ont-
vangen, overeenkomstig het ingestelde Device ID (of 
identificatienummer) van de diverse SPD-20’s bin-
nen een bepaalde MIDI-keten. 

Opmerking: Bij de SPD-20 is het Device ID nummer gelijk 
aan dat van het gekozen basiskanaal.

In het MIDI-jargon wordt een dergelijke doorgave/
ontvangst van MIDI-data respectievelijk omschre-
ven als “Bulk Dump” en “Bulk Load”. Deze functies 
laten toe om een veiligheidskopie te maken van de 
interne geheugeninhoud die meestal net verloren 
gaat als dat niet mag (vijf minuten vóór het optreden 
in Wembley waar alle belangrijke platenbazen zijn 
enz.). Vraag dus heel beleefd aan uw toetsenman, die 
waarschijnlijk wél een sequencer heeft, om alle 
instellingen op te slaan en op een aparte diskette te 
zetten. Bovendien doet u er verstandig aan de data 
telkens op twee verschillende diskettes te zetten en de 
ene aan de manager te geven – want je weet maar 
nooit.

Device ID
Overeenkomstig de uitleg op blz. 37, zijn SysEx data 
niet gebonden aan een (MIDI) kanaal. Binnen een 
complex MIDI-systeem, met twee of meerdere SPD-
20’s, zou dit echter betekenen dat het onmogelijk 
zou zijn om SysEx data naar één, welbepaalde SPD-
20 te sturen. 

Om dit probleem te omzeilen, kunt u op elke SPD-
20 een Device ID nummer (1~16) instellen waarop 
diens SysEx data verzonden/ontvangen worden. Dat 
kan dus enkel als het Device ID nummer van het ont-
vangende toestel overeenstemt met dat van de zen-

der. Bij de SPD-20 doet het basiskanaal (zie blz. 41) 
ook dienst als het Device ID nummer.

Opmerking: Bij sommige toestellen kunnen de nummers voor 
het MIDI-kanaal en het Device ID individueel ingesteld wor-
den, met als gevolg dat deze niet noodzakelijk met elkaar 
overeenstemmen. Als u SysEx data doorstuurt naar een 
apparaat dat compatibel is met de gegevens van de SPD-20, 
verdient het dan ook aanbeveling om diens handleiding te 
raadplegen.

Indien u een sequencer gebruikt om twee of meerde-
re SPD-20’s te controleren, kunt u aan elke SPD-20 
een ander Device ID nummer toekennen; dit laat toe 
om naar elk van hen specifieke SysEx gegevens door 
te sturen. Houd hierbij wel rekening met het feit dat 
de respectievelijke basiskanalen (ontvangstkanalen) 
òòk zullen verschillen.

Data verzenden (Bulk Dump)
Met de hiernavolgende procedure kunt u SPD-20 
gegevens (de geheugeninhoud) kopiëren naar een 
extern MIDI-toestel.

Sluit de MIDI-OUT van de SPD-20 aan op de MIDI-
IN van een sequencer/computer (of een andere SPD-
20).

1) Stel het Device ID nummer (alias het basiskanaal) 
in.

2) Selecteer BULK DUMP uit de SYSTEM parameter-
groep met de [▲] [▼] knoppen.

3) Gebruik de PATCH/VALUE [+][-] knoppen om de 
Patch-data te kiezen (All/1~99) die u wenst te ver-
zenden. Indien u ALL kiest, zullen alle Patch-, 
Patch Chain- en System-data als één geheel verzon-
den worden.

4) Maak de nodige instellingen op het ontvangende 
MIDI-apparaat, zodat deze de SysEx gegevens kan 
opslaan (m.a.w. vergeet niet de opname te starten).

5) Druk op [ALL/ENTER] om de data-transmissie te 
starten.

Assigneer een H01~H17 instrument naar Pad Bank A.

SPD-20

MIDI OUT
MIDI IN

Computer of Sequencer
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6) Druk op [EDIT] indien u de transmissie voortijdig 
wenst te stoppen.

7) Herhaal de stappen 3~5 als u gegevens van andere 
Patches wilt doorsturen.

8) Druk tenslotte op [EDIT] om terug te keren naar de 
Play mode.

Data-ontvangst (Bulk Load)
Met de hiernavolgende procedure kunt u gegevens 
van een andere SPD-20 (of een sequencer/computer 
die gelijkaardige data bevat) in een SPD-20 laden.

Sluit de MIDI OUT van de zender (een sequencer of 
tweede SPD-20) aan op de MIDI IN van de SPD-20.

De via MIDI ontvangen datanemen de plaats in van 
de gegevens die voordien in het interne geheugen 
van de SPD-20 waren opgeslagen. M.a.w. de data in 
het interne geheugen bent u dus kwijt. Daarom ver-
dient het aanbeveling de interne geheugeninhoud 
eerst met Bulk Dump op te slaan alvorens andere 
SysEx data naar de SPD-20 te zenden – zeker is 
zeker...

1) Vergewis u ervan dat het MIDI-kanaal van de zen-
der overeenstemt met het basiskanaal van de ont-
vangende SPD-20.
Als u data van een andere SPD-20 “overhevelt”, dient 
u het basiskanaal van beide apparaten op hetzelfde 
nummer te zetten. Indien u SysEx data wenst te ont-
vangen van een MIDI-sequencer, zorg er dan voor 
dat het basiskanaal (Device ID) overeenstemt met 
hetgeen u voordien gebruikte om de data in de 
Sequencer op te slaan.

2) Start de transmissie van het externe MIDI-toestel. 
Zodra de SPD-20 data ontvangt, verschijnt in het 
display “Lod”.
Tijdens het ontvangen/verzenden van SysEx-gege-
vens moet een aanzienlijke hoeveelheid data ver-
werkt worden. Gedurende dergelijke operaties dient 
het spelen of wijzigen van klanken dan ook best ver-
meden te worden. Gelieve ook rekening te houden 
met het feit dat “Bulk” procedures een relatief lange 
tijdsduur in beslag nemen. Zo is het, bij de verwer-
king van inkomende Bulk-data, niet mogelijk om 
gegevens uit te sturen (bv. nootcommando’s van de 

Pads). In dezelfde zin is het niet mogelijk om MIDI 
gegevens te ontvangen terwijl de SPD-20 Bulk-data 
uitstuurt.

SPD-11 data lezen met de SPD-20
We hebben de SPD-20 uiteraard compatibel 
gemaakt met zijn voorganger, de SPD-11. Dat bete-
kent dat u data van deze laatste als Bulk Load in de 
SPD-20 kunt laden.

De Patches 1~64 van de SPD-11 komen hierbij 
terecht op de Patch nummers 1~64 van de SPD-20. 
De originele SPD-20 Patches op die nummers wor-
den dan overschreven – vergeet dus niet eerst een 
backup te maken (zie “Data verzenden (Bulk 
Dump)” op blz. 46).

Opmerking: Het is niet mogelijk om data van de SPD-20 in 
de SPD-11 te “dumpen”.

1) Verbind de MIDI OUT van de SPD-11 met de MID 
IN van de SPD-20.

2) Zorg dat het Basic Channel van de SPD-11 gelijk is 
aan dat van de SPD-20 (zie “Instellen van het ont-
vangstkanaal (basiskanaal)” op blz. 41).

3) Selecteer in de Edit mode van de SPD-11 de BULK 
DUMP SYSTEM parameter.

4) Kies welke Patches u uit de SPD-11 wilt laden (ALL, 
1~64).
De geselecteerde Patch(es) komen terecht op dezelf-
de nummers in de SPD-20. Patch 1 van de SPD-11 
gaat dus naar Patch 1 van de SPD-20, enz.

5) Druk op [ALL/ENTER] van de SPD-11 om de data 
te zenden.

6) Zodra de SPD-20 data ontvangt, verschijnt in het 
display “Lod”.

Opmerking: Als u de Patch Expand Patches van de SPD-11 
in de SPD-20 laadt, moet u de Patch Copy functie van deze 
laatste gebruiken om de Patches 1~64 te kopiëren naar de 
geheugennummers 96~99.

SPD-20
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7. Bijkomende gegevens

7.1 Effecten

■ Omschrijving van de termen:
Room Reverb: Simulatie van de nagalm in een kleine 
kamer of ruimte.

Hall Reverb: Simulatie van de nagalm in een grote 
ruimte met hoog plafond.

Plate Reverb: simulatie een galmplaat (een apparaat 
dat een metalen plaat gebruikt om een heldere 
nagalm te produceren).

Chorus: Een effect dat de ruimtelijkheid van de klank 
benadrukt.

Flanger: Een effect waarbij de in elkaar overgaande 
klanken doen denken aan het geluid van een opstij-
gend of dalend straalvliegtuig.

Pitched Delay: Een effect waarbij het vertraagde sig-
naal (Delay) van toonhoogte verschilt met het oor-
spronkelijke geluid.

Nr. Naam Omschrijving
Parameter, wijzigbaar met 
“Time”

1. Room (Bright) Helder klinkende “kamer” nagalm Galmduur

2. Room (Standard) Standaard “kamer” nagalm Galmduur

3. Room (Dark) Donker klinkende “kamer” nagalm Galmduur

4. Hall (Bright) Helder klinkende “zaal” nagalm Galmduur

5. Hall (Standard) Standaard “zaal” nagalm Galmduur

6. Hall(Dark) Donker klinkende “zaal” nagalm Galmduur

7. Plate (Bright) Helder klinkende plaatgalm Galmduur

8. Standard Plate Standaard plaatgalm Galmduur

9. Chorus & Reverb Chorus en nagalm Galmduur

10. Tremolo Reverb Tremolo en nagalm Galmduur

11. Chorus Standaard Chorus Chorus snelheid

12. Chorus+Room Chorus en “kamer” nagalm Galmduur

13. Chorus+Hall Chorus en “zaal” nagalm Galmduur

14. Chorus+Plate Chorus en plaatgalm Galmduur

15. Flanger Standaard Flanger Flanger snelheid

16. Flanger Reverb Flanger en nagalm Galmduur

17. Flanger+Reverb Flanger en nagalm Flanger snelheid

18. Pitched Delay+Reverb Delay met toonhoogteverschuiving en nagalm Toonhoogte Delay

19. Pitched Delay+Reverb Delay met toonhoogteverschuiving en nagalm Delay snelheid

20. Stereo Delay Stereo Delay (zonder Feedback/herhaling) Delay tijd

21. Stereo Delay Stereo Delay (met Feedback/herhaling) Delay tijd

22. Panning Delay Stereo geplaatste Delay (zonder Feedback) Delay tijd

23. Panning Delay Stereo geplaatste Delay (met Feedback) Delay tijd

24. Chorus+Delay Chorus en stereo echo (zonder Feedback) Delay tijd

25. Chorus+Delay Chorus+stereo Delay (met Feedback) Delay tijd



Bijkomende gegevens

49

Delay Feedback: Deze term duidt aan dat het echosig-
naal wordt teruggestuurd naar de ingang van het 
effect-circuit. Bij Delay effecten, aangegeven met de 
omschrijving “met Feedback”, wordt het vertraagde 
signaal meermaals herhaald.

Panning Delay: De vertraagde signalen alterneren 
tussen de linker en rechter luidsprekers (bij stereo 
beluistering). Zelfs bij effectselecties “zonder Feed-
back” hoort men, opeenvolgend: rechts, in het mid-
den en links één vertraagd signaal.

Galmduur: Met deze parameter stelt u de “lengte” 
(uitsterftijd) in van de nagalm in.

Chorus snelheid: Met deze parameter regelt u de 
modulatiesnelheid van het Chorus effect. Bij het ver-
hogen van de waarde neemt de modulatiesnelheid 
toe.

Flanger Snelheid: Met deze parameter regelt u de 
modulatiesnelheid van het Flanging effect. Bij het 
verhogen van de waarde neemt de modulatiesnel-
heid toe.

Toonhoogte Delay: met deze parameter bepaalt u het 
toonhoogte-verschil van het vertraagde signaal in 
verhouding tot de oorspronkelijke klank. Bij het ver-
hogen van de waarde neemt het verschil in toon-
hoogte toe.

Delay snelheid: Met deze parameter regelt u de 
modulatiesnelheid van het (“Pitched”) Delay effect. 
Bij het verhogen van de waarde neemt de modulatie-
snelheid toe.

Delay tijd: Met deze parameter regelt u het tijdsinter-
val van het vertraagde signaal. Bij het verhogen van 
de waarde neemt het tijdsinterval toe. Refereer naar 
de onderstaande tabellen voor de exacte tijdsinter-
vallen.

Delay tijd: 0~450 (msec)
Hieronder ziet u met welke “reële” tijden de waarden 
voor de “Time” parameter van de Delay overeenko-
men.

■ Tips voor het gebruik van de nagalm (Reverb)
Nagalm voegt een ruimtelijke indruk toe aan elk 
geluid, ongeacht of het hier een solo- of een achter-
grondklank betreft. Extreem hoge waarden voor het 
effect-niveau en de uitsterftijd kunnen er echter toe 
leiden dat de gespeelde ritmes moeilijk te volgen zijn 
(wegens het “uitsmeren” van de klanken), of minder 
precies overkomen binnen de gegeven maatindeling. 

Hieronder volgen twee tips omtrent het gebruik van 
nagalm.

1) Verminder het effect-niveau als u met lange 
nagalm-tijden werkt.

2) Verkort de nagalm-tijd als u hoge effect-niveaus 
wenst in te stellen.

■ Tips voor het gebruik van de Delay
Met Reverb kunt u, door het “galmende” geluids-
beeld, een ruimtelijke dimensie aan een klank toe-
voegen. Delay-effecten kunnen daarentegen, aan de 
hand van specifieke tijdsinstellingen, een veel direct-
ere invloed uitoefenen op het uiteindelijke karakter 
van een klank. Als u, bijvoorbeeld, een solo speelt 
met een melodisch percussie-instrument (vibrafoon, 
marimba, xylofoon, enz.) kan een extreem korte 
Delay tijd de klank aanzienlijk “aandikken”. Het 
aanwenden van langere Delay tijden biedt dan weer 
de mogelijkheid om bepaalde noten “automatisch” 
toe te voegen (bv. halve- of kwartnoten die overeen-
stemmen met het tempo van een bepaald muziek-
stuk).

Als u de SPD-20 stereo aansluit, kan het eveneens 
interessant zijn om effect 22/23 te kiezen (Panned 
Delay) en de Pan-parameter op “Random” in te stel-
len.

■ Tips voor het gebruik van de Chorus/Flanger
Bij Chorus/Flanging effecten bepaalt u met de 
“Time” parameter de modulatiesnelheid. Voor de 
Chorus resulteert het instellen van lage/hoge waar-
den, respectievelijk, in “ruimtelijke” of tremolo-ach-
tige effecten. Flanging wordt vaak gebruikt om regel-
matige klankveranderingen bij “metaal-achtige” 
geluiden (cymbalen, HiHats, enz.) tot stand te bren-
gen.

■ Tips voor de parameterinstellingen
De effecten van de SPD-20 bieden vele mogelijkhe-
den. Als u zich echter beperkt tot het toevoegen van 
“zware” Reverb en/of Chorus effecten, zullen alle 
Patches ongeveer hetzelfde klinken. Het is dus 
belangrijk om effectinstellingen te kiezen die over-
eenstemmen met de geest van een muziekstuk, of de 
rol van een bepaald instrument (solo, achtergrond, 
speciaal effect, enz.).

De FX SEND parameter uit de SOUND groep laat 
toe om de effectintensiteit voor elk instrument, geas-
signeerd naar een Pad, apart in te stellen; dit biedt, 
bijvoorbeeld, de mogelijkheid om een Flanging-
effect enkel aan de cymbalen toe te wijzen. Als u 
nagalm-effecten gebruikt, geven hoge FX SEND 
waarden de indruk dat alle klanken (instrumenten) 
vanuit een ver verwijderde plaats gespeeld worden; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17

FX TIME

5 10 20 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210Tijd [msec]

225 240 255 270 285 300 315 330 345 360 375 390 405 420 435 450

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32FX TIME

Tijd [msec]
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verschillende FX SEND waarden kunnen derhalve 
voor een “ruimtelijk contrast” tussen de gekozen 
klanken (instrumenten) zorgen.

Een weldoordachte combinatie tussen de stereoposi-
tie (Pan) van de klanken en een Chorus-effect laat 
eveneens toe om een zeer breed, “ruimtelijk” 
geluidsbeeld te beheersen.

■ Tips voor het niet gebruiken van effecten
Over contrasten gesproken, het kan eveneens zeer 
“effectief” zijn om geen effecten te gebruiken. Hier-
onder geven we een paar toepassingen.

1) Gebruik effecten slechts voor een paar, welbepaal-
de instrumenten.

2) Schakel om naar een Patch zonder effecten op een 
muzikaal “strategisch” moment.
Voor wat de eerste toepassing betreft, zou u bijvoor-
beeld een etnisch instrument -bv. een Surdo- zonder 
effect kunnen gebruiken om de authentieke “Feel” te 
benadrukken. I.v.m. de tweede toepassing zou u van 
een Patch met een “diepe” nagalm over kunnen 
schakelen naar een “droge” Patch (of vice versa); dit 
om een bepaalde muzikale beweging binnen een 
muziekstuk extra kracht bij te zetten.
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8. “Storingen” verhelpen

8.1 Als de interne geluidsbron gebruikt wordt

■ Geen klank
Staat het volume op “0”? → Controleer de volumere-
gelingen van de SPD-20, de mengtafel, de versterker, 
enz.

Geeft de hoofdtelefoon klank door? → Als de hoofd-
telefoon geluid doorgeeft, zou het probleem kunnen 
liggen bij een defecte kabel of de versterking. Con-
troleer de versterking en de audiokabels op eventuele 
defecten.

Staan de LEVEL parameters uit de SOUND groep op 
“0”? → Stel een geschikte waarde in voor de LEVEL 
parameters.

Is de Local Control functie uitgeschakeld? → Als de 
Local Control functie uitgeschakeld is, zijn de Pads 
losgekoppeld van de interne geluidsbron. Als gevolg 
hiervan wordt er, bij het slaan op de Pads, geen klank 
voortgebracht.

Staat de Layer functie aan? → Als de Layer functie 
aan staat, wordt er geen rekening gehouden met 
inkomende MIDI-nootcommando’s voor de B 
Bank. Zet de Layer functie uit.

■ Geen stroom/het instrument is ingeschakeld, 
maar werkt niet
→ Gebruikt u de meegeleverde AC adapter? Het aan-
sluiten van andere adapters kan storingen (of het 
niet werken van het instrument) tot gevolg hebben. 
Als de SPD-20 ook niet met de correcte adapter blijkt 
te werken, ga dan na of het juiste voltage (spanning 
van het lichtnet) wordt afgegeven. (U vermijdt best 
om vele apparaten met een hoog stroomverbruik, of 
een groot aantal stekkerdozen, op dezelfde wand-
stekker aan te sluiten.)

■ Het volume is te laag
Is het volume bijna dichtgedraaid? → Controleer de 
volume-regelingen van de SPD-20, de mengtafel, de 
versterker, enz.

Zijn de LEVEL parameterwaarden uit de SOUND 
groep te laag ingesteld? → Stel een geschikte waarde 
in voor de LEVEL parameters.

Zijn de CURVE parameter-selecties uit de SOUND 
groep verkeerd gekozen? → Stel een geschikte waarde 
in voor de CURVE parameters.

Is de TRIG SENS parameter-waarde uit de SYSTEM 
groep te laag ingesteld? → Stel een geschikte waarde 
in voor de TRIG SENS parameter.

Is de SENS parameter-waarde uit de MIDI groep te 
laag ingesteld? → Stel een geschikte waarde in voor 
de SENS parameter.

■ Verkeerde klank
Zijn de SOUND parameters naar behoren ingesteld? 
→ Verander, indien nodig, de SOUND parameters.

■ U hoort klanken die u niet koos
Staat de Layer functie aan? →  Schakel deze uit.

Sturen de betreffende Pads een externe MIDI-
geluidsbron aan? → Indien u geen externe (MIDI) 
klanken wenst aan te sturen, dient u het zendkanaal 
(TX CH) op “oFF” te zetten.

■ Bij zacht slaan wordt er geen klank geprodu-
ceerd
Is de TRIG THRESHOLD parameter-waarde te hoog 
ingesteld? → Stel een geschikte waarde in voor de 
TRIG THRESHOLD parameter.

Hebt u de juiste optie geselecteerd voor de CURVE 
parameter uit de SOUND groep? →  Kies eventueel 
een andere optie.

■ Als u twee pads tegelijk aanslaat hoort er 
slechts één
Slaat u beide pads in het midden aan? →  Als u dat 
niet doet is het mogelijk dat de interne overspraak-
demping “denkt” dat de zachter aangeslagen pad 
slechts meetrilt met de andere en ze daarom niet 
weergeeft. Sla daarom beide pads met dezelfde 
kracht aan.
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8.2 Als er externe Pads aangesloten zijn

Kies om te beginnen steeds het juiste TRIG TYPE.

■ Snel op elkaar volgende slagen produceren 
geen klank
Controleer of u het juiste TRIG TYPE hebt gekozen. 
Biedt dat geen soelaas, probeer dan te experimente-
ren met de Advanced Trigger Parameters.

■ Volumeveranderingen zijn moeilijk te contro-
leren met de slagsterkte
→ Kies het juiste TRIG TYPE.

→ Pas de waarde van de TRIG SENS en TRIG CUR-
VE aan.

■ U kunt geen rim shots spelen
→  Misschien kunt u wel geen rim shots spelen!

→  Gebruik stereo-kabels om de pad met de SPD-20 
te verbinden.

→  Op een PD-120 kunt u enkel rim shots spelen als 
u hem op de Trigger Input 1 of 2 aansluit.

8.3 Als er externe MIDI-geluidsbronnen aangestuurd worden

■ Geen klank
Zijn de MIDI-aansluitingen correct uitgevoerd? →
Ga na of de MIDI OUT van de SPD-20 werd verbon-
den met de MIDI IN van de externe geluidsbron. 
Controleer tevens of de MIDI-kabel niet defect is.

Is het volume van de MIDI-geluidsbron dichtge-
draaid? → Verhoog het volume.

Is de TX CH (zendkanaal) parameter uit de MIDI 
groep correct ingesteld?

Vergewis u ervan dat het zendkanaal niet op “oFF” 
staat, en dat de MIDI-kanalen van de SPD-20 en de 
geluidsbron met elkaar overeenstemmen.

Zijn de nootnummers (NOTE#) uit de MIDI para-
metergroep correct ingesteld? → Controleer de noot-
nummers van de MIDI-geluidsbron.

■ De klank is te stil
Werd de GT TIME (Gate Time) te laag ingesteld? →
Stel een langere Gate Time waarde in als u een klank 
aanstuurt met een zachte “Attack” (beginfase).

Is de CURVE uit de MIDI parameter-groep op een 
ongeschikte waarde ingesteld? → Stel een geschikte 
waarde in voor de Velocity Curve.

Is SENS uit de MIDI parameter-groep te laag inge-
steld? → Stel een geschikte waarde in voor de SENS/
aanslaggevoeligheid parameter.

■ Het volume verandert niet volgens de kracht 
waarmee u op de Pads slaat
Is de CURVE parameter uit de MIDI groep ingesteld 
op “CSt”? → Stel een geschikte waarde in voor de 
CURVE parameter.

■ De duur van de MIDI geluidsbron verandert 
niet, zélfs niet als u de Gate Time waarde 
aanpast.
Herkent de MIDI-geluidsbron noot-uit comman-
do’s? Bevindt het instrument zich in een mode waar-
in het geen noot-uit commando’s kan herkennen? →
Zie de handleiding van de MIDI-geluidsbron.

■ Als u een Patch kiest, verandert tevens de 
klank van de MIDI-geluidsbron
Is er een PGM CHG (programmanummer, MIDI 
parameter-groep) ingesteld voor een bepaalde Pad? 
→ Zet de Program Change waarde op “oFF”.

■ Bij het verzenden van programmanummers 
verandert de klank van de MIDI-geluidsbron 
niet
Staat de PGM CHG parameter uit de MIDI groep op 
“oFF”? → Stel een Program Change waarde in.

Stemmen het zendkanaal van de Pad en het ont-
vangstkanaal van de MIDI-geluidsbron met elkaar 
overeen? → Controleer de MIDI-kanaalnummers 
van de Pad en de geluidsbron.

Is de MIDI-geluidsbron in staat om programmakeu-
ze-commando’s te verwerken? Bevindt het instru-
ment zich in een mode waarin het geen programma-
keuze-commando’s kan verwerken? → Zie de hand-
leiding van de MIDI-geluidsbron.
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8.4 Als u de klanken van de SPD-20 aanstuurt via MIDI

■ Geen klank
Stemt het basiskanaal (ontvangstkanaal) van de 
SPD-20 overeen met het zendkanaal van het externe 
MIDI-instrument? → Stel beide apparaten in op het-
zelfde MIDI-kanaal.

Staat de Layer functie aan? →  In dat geval worden 
nootcommando’s voor Pad bank B genegeerd. Scha-
kel de Layer functie uit.

Is het “instrument” (klank) dat u wenst te spelen toe-
gewezen aan een Pad? → Wijs het gewenste instru-
ment toe aan een Pad.

Is het nootnummer (Note#) correct ingesteld? → De 
SPD-20 zal geen klank produceren als hij een noot-
nummer ontvangt dat niet aan een Pad werd toege-
wezen. Verander het nootnummer, of kies een Patch 
waaraan andere nootnummers werden toegewezen.

■ Er wordt een klank gespeeld waarvan het 
nootnummer niet aan een Pad is toegewezen
Staat de Patch Expand functie aan? → Zet de Patch 
Expand functie uit.

8.5 Als een voetschakelaar is aangesloten

■ De voetschakelaar werkt niet
Werd de voetschakelaar correct aangesloten?

■ De MIDI-geluidsbron houdt geen noten aan 
(Sustain) als u de voetschakelaar intrapt.
Werd de Hold Pedal functie ingeschakeld? → Zet de 
Hold Pedal functie aan.

Is de MIDI-geluidsbron in staat om Hold comman-
do’s te verwerken? → Zie de handleiding van de 
MIDI-geluidsbron.

■ De interne geluidsbron voert het Hold com-
mando niet uit
Speelt u met een andere klank dan M15 Vibraphone? 
→M15 Vibraphone is het enige, interne instrument 
dat reageert op een Hold (Sustain) commando.

8.6 Algemeen

■ Een Patch, die u voor een Patch Chain instel-
de, wordt niet gekozen
Is de Patch Chain naar behoren ingesteld? → Con-
troleer of u de instellingen van de Patch Chain vol-
gens de correcte procedure uitvoerde.

Bevindt de SPD-20 zich wel in de Play mode? →
Patch Chains werken enkel in de Play mode.

■ SysEx data worden niet ontvangen
Stemt het MIDI-kanaal van de zender overeen met 
het Device ID (basiskanaal) van de SPD-20? → Pas 
de waarde van het Basic Channel aan.

Stemt het huidige Device ID overeen met hetgeen u 
gebruikte toen u de data opsloeg in een sequencer/
computer? → Pas de waarde van het Basic Channel 
aan.

■ De effectsectie werkt niet
Is [FX ON/OFF] uitgeschakeld? → Druk op [FX ON/
OFF] om deze functie in te schakelen.

Staat het FX LEVEL op “0”? → Stel het FX LEVEL in 
op een geschikte waarde.

Staan de FX SEND parameters op “0”? → Stel, voor 
de betrokken Pads, de FX SEND parameter in op een 
geschikte waarde.

■ In de Edit mode geeft het snel knipperend 
display aan dat een gekozen nootnummer 
niet werd opgenomen in de Patch.
→ Als de Patch Expand functie aan staat, worden 
nootnummers, die overeen komen met hetgeen u 
instelde, “opgespoord” bij de vijf Patches. Het snel 
knipperen van het display betekent dat u dit num-
mer niet meer kunt kiezen omdat het al bij één van 
de andere Patches in gebruik is.
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9. Foutmeldingen

Als er zich tijdens het spelen of programmeren een probleem voordoet, zal dit middels een foutmelding in het Dis-
play worden weergegeven. Neem, na zo’n foutmelding, de maatregelen die hieronder staan omschreven.

Act SEnS Err

Een MIDI-kabel werd niet correct aangesloten, of is 
beschadigd. → Controleer de MIDI-kabel(s) en de 
aansluiting(en) met het/de andere toestel(len).

LoAd Err

Het laden van data werd niet met succes uitgevoerd. 
→ Probeer nogmaals de data in te laden. Door op een 
willekeurige knop te drukken, keert u terug naar de 
voorgaande display-indicatie.

SEriAL Err

MIDI-data werden niet op correcte wijze ontvangen. 
Druk op een willekeurige knop om terug te keren 
naar de voorgaande display-indicatie. → Als deze 
foutmelding herhaaldelijk verschijnt, neemt u liefst 
contact op met uw dealer of de Roland hersteldienst.

bUFFEr FULL

Er werden teveel data tegelijk ontvangen van een 
ander MIDI-apparaat. → Reduceer, indien mogelijk, 
de hoeveelheid data die het extern MIDI-apparaat 
tegelijkertijd doorstuurt. Of stuur de data na een 
tijdsinterval opnieuw door om de hoeveelheid 
MIDI-gegevens, die op korte tijd worden verzonden, 
te verminderen. Druk op een willekeurige knop om 
terug te keren naar de voorgaande display-indicatie.

rAM tESt Err

De gegevens van het interne geheugen zijn volledig 
gewist. Druk op een willekeurige knop op het front-
paneel. Alle data wordt geïnitialiseerd.

Indien deze fout zich voordoet, worden alle gegevens 
van de SPD-20 opnieuw ingesteld volgens de 
fabriekswaarden.

AnALoG tESt Err

Deze foutmelding geeft aan dat het voltage van het 
Pad circuit ontregeld is. Druk op een willekeurige 
knop om terug te keren naar de voorgaande display-
indicatie. → Indien de voorgaande display-indicatie 
niet opnieuw verschijnt, ongeacht welke knop u 
indrukt, neemt u liefst zo snel mogelijk contact op 
met de Roland hersteldienst.

Soms zal deze foutmelding verschijnen als u op een 
Pad slaat terwijl u de stroom inschakelt. Zet in een 
dergelijk geval de stroom uit, wacht even, en schakel 
vervolgens de stroom weer in.

bAttErY Lo

De batterij voor het interne geheugen is bijna leeg. →
Als deze batterij volledig leegloopt, gaan de gegevens 
van het interne geheugen verloren. Gelieve dan ook 

zo snel mogelijk contact op te nemen met uw dealer 
of de Roland hersteldienst om de batterij te laten ver-
vangen.
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10.Uw eigen Patch instellingen

Het verdient aanbeveling deze lijst te fotokopiëren voordat u de instellingen invult.

SOUND

MIDI

INST
LEVEL
PITCH
DECAY
PAN
CURVE
FX SEND
TX CH
NOTE #
GT TIME
PAN
CURVE
SENS
PGM CHG

PAD 1
BANK A BANK B

PAD 2
BANK A BANK B

PAD 3
BANK A BANK B

PAD 4
BANK A BANK B

PAD 5
BANK A BANK B

PAD 6
BANK A BANK B

PAD 7
BANK A BANK B

PAD 8
BANK A BANK B

SOUND

INTERNAL PAD

PAD BANK
LAYER
FX ON/OFF

A
ON
ON

B
OFF
OFF

PATCH No.
PATCH NAME

FX/PEDAL FX TYPE
FX TIME
FX LEVEL
PDL CTRL
PDL LEVEL
PDL CC #

PATCH PARAMETER

EXTERNAL PAD

MIDI

INST
LEVEL
PITCH
DECAY
PAN
CURVE
FX SEND
TX CH
NOTE #
GT TIME
PAN
CURVE
SENS
PGM CHG

HEAD 1
BANK A BANK B

RIM 1
BANK A BANK B

HEAD 2
BANK A BANK B

RIM 2
BANK A BANK B

HEAD 3
BANK A BANK B

RIM 3
BANK A BANK B

HEAD 4
BANK A BANK B

RIM 4
BANK A BANK B

BASIC

TRIGGER PARAMETER

ADVANCED

TRIG SENS
TRIG THRESHOLD
TRIG TYPE
TRIG CURVE
SCAN TIME
RETRIGGER CANCEL
MASK TIME
CROSSTALK CANCEL
RIM SENSITIVITY (PD-120)

TRIG 1 TRIG 2 TRIG 3 TRIG 4 INTERNAL PAD
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11.Instrumenten
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DRUMS
Basdrum (Kick)
8
. 1�	�
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b01 Dry Kick ✔

b02 Dry Medium Kick
b03 Dry Hard Kick
b04 Meat Kick
b05 Pillow Kick ✔

b06 Jazz Kick 1
b07 Jazz Kick 2
b08 Maple Kick
b09 Real Kick ✔

b10 Vintage Kick 1
b11 Vintage Kick 2
b12 26" Deep Kick
b13 Medium Kick
b14 Oyster Kick
b15 Open Kick
b16 Big Low Kick
b17 Wood Beater Kick
b18 Deep Kick ✔

b19 Room Kick 1 ✔

b20 Room Kick 2 ✔

b21 Reverb Kick ✔

b22 Deep Reverb Kick ✔

b23 Mondo Kick ✔

b24 Mondo Deep Kick ✔

b25 Mondo Reverb Kick ✔

b26 Solid Kick ✔

b27 Reverb Solid Kick ✔

b28 House Kick ✔

b29 Dance Kick ✔

b30 Deep Dance Kick
b31 Rap Kick 1 ✔

b32 Rap Kick 2
b33 Plastic Kick 1
b34 Plastic Kick 2
b35 Gabba Kick
b36 Jungle Kick
b37 Electronic Kick 1
b38 Electronic Kick 2 ✔

b39 TR-808 Kick 1 ✔

b40 TR-808 Kick 2
b41 TR-808 Kick 3
b42 808 Electronic Kick ✔

b43 808 Boom Kick 1
b44 808 Boom Kick 2
b45 TR-909 Kick 1 ✔

b46 TR-909 Kick 2
b47 TR-909 Kick 3
b48 909 Hard Kick ✔

b49 TR-606 Distortion Kick
b50 CR-78 Kick

Snare drum
8
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S01 Piccolo Snare Soft
S02 Piccolo Snare Hard
S03 Piccolo Snare Rim Shot
S04 Beech Snare Soft
S05 Beech Snare Hard
S06 Beech Snare Rim Shot
S07 Acoustic Snare Soft
S08 Acoustic Snare Hard
S09 Acoustic Snare Rim Shot
S10 Steel Snare Soft
S11 Steel Snare Hard
S12 Steel Snare Rim Shot

8
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���� -��� :;��8
. �� � ��%���
S13 Loose Snare Soft
S14 Loose Snare Hard ✔

S15 Loose Snare Rim Shot
S16 Medium Snare 1 Soft
S17 Medium Snare 1 Hard
S18 Medium Snare 1 Rim Shot
S19 Medium Snare 2 Soft
S20 Medium Snare 2 Hard
S21 Medium Snare 2 Rim Shot
S22 Concert Snare Soft Exc 1
S23 Concert Snare Hard Exc 1
S24 Concert Snare Rim Shot Exc 1
S25 Concert Snare Roll Exc 1
S26 Concert Snare Buzz Exc 1
S27 Roll Snare ✔

S28 Brass Snare Soft
S29 Brass Snare Hard
S30 Ring Snare Soft
S31 Ring Snare Hard ✔

S32 High Piccolo Snare
S33 Medium Fat Snare
S34 TD-7 Acoustic Snare ✔

S35 Real Snare ✔

S36 L.A. Snare ✔

S37 L.A. Fat Snare ✔

S38 Fat Snare ✔

S39 Brush Roll Snare 1 Exc 2 ✔

S40 Brush Roll Snare 2 Exc 2 ✔

S41 Brush Swish Snare Exc 2 ✔

S42 Brush Slap Snare 1 ✔

S43 Brush Slap Snare 2 ✔

S44 Brush Slap Snare 3 ✔

S45 Brush Slap Snare 4
S46 Rock Snare ✔

S47 Rocker Snare ✔

S48 Rockin' Snare ✔

S49 Rock Light Snare ✔

S50 Rock Rim Shot Snare ✔

S51 Rock Splatter Snare ✔

S52 Light Snare ✔

S53 Big Shot Snare ✔

S54 Hyper Snare ✔

S55 Splatter Snare ✔

S56 Super Light Snare ✔

S57 Super Whack Snare ✔

S58 Cracker Snare ✔

S59 Cruddy Snare ✔

S60 Dopin' Snare ✔

S61 House Snare ✔

S62 House Dopin' Snare ✔

S63 Reggae Snare 1 ✔

S64 Reggae Snare 2 ✔

S65 Swing Snare ✔

S66 90's Snare ✔

S67 Digital Snare ✔

S68 FX Snare ✔

S69 Rage Snare
S70 Jungle Tiny Snare
S71 Jungle Rim Snare
S72 Electronic Snare 1
S73 Electronic Snare 2 ✔

S74 TR-808 Snare 1 ✔

S75 TR-808 Snare 2
S76 TR-909 Snare ✔

S77 TR-707 Snare
S78 TR-606 Snare
S79 CR-78 Snare
S80 Ambient Cross Stick ✔

S81 Hall Cross Stick ✔

S82 Analog Cross Stick
S83 Ragga Cross Stick
S84 TR-808 Cross Stick ✔

S85 TR-909 Cross Stick
S86 CR-78 Cross Stick
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Tom-Tom
8
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t01 Big Tom 1 Soft
t02 Big Tom 1 Hard
t03 Big Tom 2 Soft
t04 Big Tom 2 Hard
t05 Studio Tom 1 Soft
t06 Studio Tom 1 Hard
t07 Studio Tom 2 Soft
t08 Studio Tom 2 Hard
t09 Jazz Tom 1 Soft
t10 Jazz Tom 1 Hard
t11 Jazz Tom 2 Soft
t12 Jazz Tom 2 Hard
t13 Vintage Tom 1 Soft
t14 Vintage Tom 1 Hard
t15 Vintage Tom 2 Soft
t16 Vintage Tom 2 Hard
t17 Double Head Tom 1 ✔

t18 Double Head Tom 2 ✔

t19 Fusion Tom 1
t20 Fusion Tom 2
t21 Real Tom 1 ✔

t22 Real Tom 2 ✔

t23 Birch Tom 1
t24 Birch Tom 2
t25 Bowl Tom 1
t26 Bowl Tom 2
t27 Room Tom 1
t28 Room Tom 2
t29 Acoustic Tom 1 ✔

t30 Acoustic Tom 2 ✔

t31 Rock Tom 1 ✔

t32 Rock Tom 2 ✔

t33 Brush Slap Tom 1 ✔

t34 Brush Slap Tom 2 ✔

t35 Electronic Tom
t36 2-Tone Electronic Tom
t37 Bright Electronic Tom
t38 TR-808 Tom ✔

t39 TR-909 Tom
t40 909 Whack Tom

Hi-Hat cymbaal
8
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h01 Pop Closed Hi-Hat Inner Exc 31 ✔

h02 Pop Closed Hi-Hat Outer Exc 31 ✔

h03 Pop Open Hi-Hat Inner Exc 31 ✔

h04 Pop Open Hi-Hat Outer Exc 31 ✔

h05 Pop Pedal Hi-Hat Exc 31 ✔

h06 Real Closed Hi-Hat Inner Exc 31 ✔

h07 Real Closed Hi-Hat Outer Exc 31 ✔

h08 Real Open Hi-Hat Inner Exc 31 ✔

h09 Real Open Hi-Hat Outer Exc 31 ✔

h10 Real Pedal Hi-Hat Exc 31 ✔

h11 Brush Closed Hi-Hat Exc 31 ✔

h12 Brush Open Hi-Hat Exc 31 ✔

h13 Pure Closed Hi-Hat Inner Exc 31
h14 Pure Closed Hi-Hat Outer Exc 31
h15 Pure Half Open Hi-Hat Exc 31
h16 Pure Open Hi-Hat Exc 31
h17 Heavy Closed Hi-Hat Exc 31
h18 Heavy Open Hi-Hat Exc 31
h19 Medium Closed Hi-Hat Exc 31
h20 Medium Open Hi-Hat Exc 31
h21 Tambourine Closed Hi-Hat Exc 31
h22 Tambourine Open Hi-Hat Exc 31
h23 Wheel Closed Hi-Hat Exc 31
h24 Wheel Open Hi-Hat Exc 31
h25 Wheel Pedal Hi-Hat Exc 31
h26 TR-808 Closed Hi-Hat Inner Exc 31 ✔

h27 TR-808 Closed Hi-Hat Outer Exc 31 ✔

h28 TR-808 Open Hi-Hat Inner Exc 31 ✔

h29 TR-808 Open Hi-Hat Outer Exc 31 ✔

h30 TR-909 Closed Hi-Hat Exc 31
h31 TR-909 Open Hi-Hat Exc 31
h32 CR-78 Closed Hi-Hat Exc 31 ✔

h33 CR-78 Open Hi-Hat Exc 31 ✔

Hi-Hat cymbaal voor pedaal-controle
8
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H01 Pop Hi-Hat Inner Exc 31 ✔

H02 Pop Hi-Hat Outer Exc 31 ✔

H03 Real Hi-Hat Inner Exc 31 ✔

H04 Real Hi-Hat Outer Exc 31 ✔

H05 Brush Hi-Hat Exc 31 ✔

H06 Pure Hi-Hat Inner Exc 31
H07 Pure Hi-Hat Outer Exc 31
H08 Heavy Hi-Hat Exc 31
H09 Medium Hi-Hat Exc 31
H10 Wheel Hi-Hat Exc 31
H11 TR-808 Hi-Hat Inner Exc 31 ✔

H12 TR-808 Hi-Hat Outer Exc 31 ✔

H13 TR-909 Hi-Hat Exc 31
H14 CR-78 Hi-Hat Exc 31 ✔

H15 Chenchen Hi-Hat Exc 31
H16 Shekere Hi-Hat Exc 31
H17 Hand Cymbal Hi-Hat Exc 31

Crash/Ride cymbaal
8
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C01 Crash Cymbal 1 ✔

C02 Crash Cymbal 2 ✔

C03 Quick Crash Cymbal
C04 Crash Cymbal Soft
C05 Chinese Cymbal 1
C06 Chinese Cymbal 2 ✔

C07 Chinese Cymbal 3 ✔

C08 Sizzle Chinese Cymbal
C09 Splash Cymbal 1
C10 Splash Cymbal 2
C11 Pgy Crash Cymbal 1
C12 Pgy Crash Cymbal 2
C13 Pgy Chinese Cymbal
C14 Pgy Splash Cymbal
C15 Ride Cymbal 1 ✔

C16 Ride Bell Cymbal 1 ✔

C17 Ride Cymbal 2
C18 Ride Bell Cymbal 2
C19 Ride Cymbal 3
C20 Ride Bell Cymbal 3
C21 Sizzle Ride Cymbal 1
C22 Sizzle Ride Bell Cymbal 1
C23 Sizzle Ride Cymbal 2
C24 Sizzle Ride Bell Cymbal 2
C25 Sizzle Ride Cymbal 3
C26 Sizzle Ride Bell Cymbal 3
C27 Pgy Ride Cymbal 1
C28 Pgy Ride Cymbal 2
C29 Brush Crash Cymbal
C30 Brush Sizzle Crash Cymbal
C31 Brush Ride Cymbal ✔

C32 Brush Sizzle Ride Cymbal
C33 Hand Cymbals ✔

C34 Mallet Cymbal
C35 TR-808 Cymbal ✔

C36 TR-606 Cymbal

PERCUSSIE
Latin percussie (Cubaans, Braziliaans)
8
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L01 R-8 Bongo High
L02 R-8 Bongo Low
L03 Bongo High ✔

L04 Bongo Low 1 ✔

L05 Bongo Low 2 ✔

L06 R-8 Conga High Mute
L07 R-8 Conga High Open
L08 R-8 Conga Low Open
L09 Conga High Mute ✔

L10 Conga High Slap ✔

L11 Conga High Open ✔

L12 Conga Low Open 1 ✔

L13 Conga Low Open 2 ✔

L14 Cowbell 1 ✔

L15 Cowbell 2 ✔

L16 Cowbell 3
L17 Cowbell 4
L18 Cowbell 5

1

2

3

4
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L19 Claves 1 ✔

L20 Claves 2 ✔

L21 Guiro Short Exc 3 ✔

L22 Guiro Long Exc 3 ✔

L23 Maracas ✔

L24 Shaker 1 ✔

L25 Shaker 2
L26 Shaker 3
L27 Tambourine 1 ✔

L28 Tambourine 2
L29 Timbale High
L30 Timbale High Rim Shot ✔

L31 Timbale Low ✔

L32 Timbale Paila ✔

L33 Vibra Slap ✔

L34 Agogo 1 High
L35 Agogo 1 Low
L36 Agogo 2 High
L37 Agogo 2 Low
L38 Agogo 3 ✔

L39 Cabasa ✔

L40 TD-10 Cuica Mute 1 Exc 4
L41 TD-10 Cuica Mute 2 Exc 4
L42 TD-10 Cuica Open Exc 4
L43 Cuica Mute 1 Exc 5 ✔

L44 Cuica Mute 2 Exc 5 ✔

L45 Cuica Open Exc 5 ✔

L46 Pandeiro 1 Mute Exc 6
L47 Pandeiro 1 Slap Exc 6
L48 Pandeiro 1 Open Exc 6
L49 Pandeiro 2 Mute Exc 7 ✔

L50 Pandeiro 2 Slap Exc 7 ✔

L51 Pandeiro 2 Open Exc 7 ✔

L52 Pandeiro 3 ✔

L53 R-8 Surdo Rim ✔

L54 R-8 Surdo Mute Exc 8 ✔

L55 R-8 Surdo Open Exc 8 ✔

L56 Surdo Mute Exc 9
L57 Surdo Open Exc 9
L58 Tamborim 1 Mute
L59 Tamborim 1 Slap
L60 Tamborim 1 Open ✔

L61 Tamborim 2 Open ✔

L62 TD-10 Samba Whistle Short Exc 10
L63 TD-10 Samba Whistle Long Exc 10
L64 Samba Whistle Short Exc 11 ✔

L65 Samba Whistle Long Exc 11 ✔

L66 Caxixi
L67 Berimbau Mute Exc 12
L68 Berimbau Open Exc 12
L69 Berimbau Up Exc 12
L70 Berimbau Down Exc 12
L71 Caixa Mute
L72 Caixa Open Soft
L73 Caixa Open Hard
L74 Caixa Roll
L75 Rain Stick
L76 Samba Bateria
L77 Samba Loop Exc 30 ✔

L78 Shaker Loop Exc 30 ✔

Indiaanse Percussie
8
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i01 Sarna Bell
i02 Baya 1 Slide Exc 13
i03 Baya 1 Gin Exc 13
i04 Baya 1 Ka Exc 13
i05 Baya 1 Ge Exc 13
i06 Baya 2 Ge Exc 13 ✔

i07 Tabla 1 Na Exc 14
i08 Tabla 1 Tin Exc 14
i09 Tabla 1 Tun Exc 14
i10 Tabla 1 Ti Exc 14
i11 Tabla 2 Te Exc 14 ✔

i12 Tabla 2 Na 1 Exc 14 ✔

i13 Tabla 2 Na 2 Exc 14 ✔

i14 Tabla 2 Tun Exc 14 ✔

i15 Pot Drum 1 Low Exc 32
i16 Pot Drum 1 High Exc 32
i17 Pot Drum 1 Accent
i18 Pot Drum 2 Mute
i19 Pot Drum 2 Long Exc 33

8
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i20 Pot Drum 2 Short Exc 33
i21 Dholak Ga
i22 Dholak Ta Exc 34
i23 Dholak Tun Exc 34
i24 Dholak Na Exc 34
i25 Madal Da
i26 Madal Din Exc 35
i27 Madal Ta Exc 35
i28 Khole
i29 Dhol 1 Exc 15
i30 Dhol 2 Exc 15
i31 Dhol 3 Exc 16
i32 Dhol 4 Exc 16
i33 Tabla Baya Loop Exc 30 ✔

Percussie uit Afrika/Midden Oosten/Australië/...
8
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< Afrika >
F01 Shekere ✔

F02 Djembe 1 Center
F03 Djembe 1 Rim
F04 Djembe 2 ✔

F05 Djembe 3 ✔

F06 Djembe 4 ✔

F07 Talking Drum 1 Down Exc 17
F08 Talking Drum 1 Up Exc 17
F09 Talking Drum 2 ✔

F10 Afro Drum Open 1
F11 Afro Drum Open 2
F12 Afro Drum Flam
F13 Afro Drum Rattle
F14 Metal Castanets

< Midden Oosten >
F15 Bell Tree ✔

F16 Sagat Closed Exc 18
F17 Sagat Open Exc 18
F18 Darbuka 1 Dom
F19 Darbuka 1 Tak
F20 Darbuka 2 ✔

F21 Doira Dun
F22 Doira Tik
F23 Doholla Dom
F24 Doholla Sak
F25 Doholla Tak
F26 Doholla Roll Exc 19
F27 Doholla Stop Exc 19
F28 Rek Dom
F29 Rek Tek
F30 Rek Open
F31 Rek Trill
F32 Bendir
F33 Dawul

< Australië >
F34 Clapstick
F35 Boomerang

< Andere >
F36 Bloom Bell

< Africa >
F37 Afro Loop Exc 30 ✔

Japanse/Koreaanse/Chinese/Z-O Asiatische Percussie
8
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< Japan >
J01 Biwa
J02 Atarigane
J03 Hyoshigi
J04 Ohkawa
J05 Tsuzumi 1 High
J06 Tsuzumi 1 Low
J07 Tsuzumi 2 ✔

J08 Shime Taiko 1
J09 Shime Taiko 2
J10 Matsuri Taiko
J11 Matsuri Taiko Rim
J12 Taiko 1 ✔

J13 Taiko 2 ✔

J14 Taiko Rim ✔

J15 Matsuri ✔

Loop

Loop

Loop

Loop
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J16 Yyoo Dude

< Korea >
J17 Buk
J18 Buk Rim
J19 Jang-Gu
J20 Jing Mute Exc 28
J21 Jing Soft Exc 28
J22 Jing Hard Exc 28
J23 Gengari Mute Exc 29
J24 Gengari Soft Exc 29
J25 Gengari Hard Exc 29

< China >
J26 Ban Gu 1
J27 Ban Gu 2
J28 Ban Gu 3
J29 Gu Roll Exc 20
J30 Gu High Exc 20
J31 Tang Gu Mute Exc 21
J32 Tang Gu Exc 21
J33 Hu Yin Luo Mute Exc 22
J34 Hu Yin Luo Exc 22
J35 Nao Bo
J36 Xiao Bo
J37 Small Tam-Tam
J38 Large Tam-Tam
J39 Large Gong ✔

J40 Small Gong ✔

J41 Tiny Gong
J42 Bend Gong

< Zuidoost-Azië >
J43 Finger Cymbal
J44 Rama Cymbal
J45 Chenchen Closed Exc 23
J46 Chenchen Open Exc 23
J47 Bali Cymbal Closed Exc 24
J48 Bali Cymbal Open Exc 24
J49 Thai Gong
J50 Jaws Harp Open Exc 25
J51 Jaws Harp Wow Exc 25

Orchestrale Percussie
8
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o01 Sleigh Bell ✔

o02 Tree Chimes
o03 Triangle Mute Exc 26 ✔

o04 Triangle Open Exc 26 ✔

o05 Castanets ✔

o06 Castanets with Hall Ambience ✔

o07 Wood Block ✔

o08 Slapstick
o09 Concert Bass Drum Mute Exc 27 ✔

o10 Concert Bass Drum Open Exc 27 ✔

o11 Timpani 1 Soft
o12 Timpani 1 Hard
o13 Timpani 2 ✔

o14 Timpani Bend ✔

o15 Church Bell ✔

o16 Percussion Hit 1
o17 Percussion Hit 2
o18 Percussion Hit 3
o19 Orchestra Hit Major 1
o20 Orchestra Hit Major 2
o21 Orchestra Hit Diminish 1
o22 Orchestra Hit Diminish 2
o23 Orchestra Hit 1 ✔

o24 Orchestra Hit 2 ✔

Melodic Percussie/Melodische Instrumenten
8
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M01 Glockenspiel ✔

M02 Vibraphone ✔ ✔

M03 Xylophone ✔

M04 Marimba 1 ✔

M05 Marimba 2 ✔

M06 Bass Marimba
M07 Celesta
M08 Tubular Bells 1 ✔

M09 Tubular Bells 2 ✔

8
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< Centraal Amerika >
M10 Steel Drum 1 ✔

M11 Steel Drum 2 ✔

< Indië >
M12 Sitar
M13 Sitar Gliss
M14 Santoor Upper
M15 Santoor Lower
M16 Tambura
M17 Tambura Drone ✔

< Midden Oosten >
M18 Hammer Dulcimer Upper
M19 Hammer Dulcimer Lower

< Afrika >
M20 Kalimba ✔

M21 Log Drum ✔

M22 Balaphone
M23 Afro Zither

< China >
M24 Yang Qin

< Zuidoost Azië >
M25 Bonang
M26 Gender
M27 Saron
M28 Angklung
< Melodische Instrumenten >
M29 Gamelan 1 ✔

M30 Gamelan 2 ✔

M31 Glass ✔

M32 Iron Hammer ✔

M33 Bamboo ✔

M34 Drip ✔

M35 Synth Strings 1 ✔

M36 Synth Strings 2 ✔

M37 Brass Hit 1 Short
M38 Brass Hit 1 Long
M39 Brass Hit 2 Short
M40 Brass Hit 2 Long
M41 Brass Hit 3 Short ✔

M42 Brass Hit 3 Long ✔

M43 Brass Fall
M44 Choir Soprano ✔

M45 Choir Alto ✔

M46 Choir Bass ✔

M47 Choir Unison 1 ✔

M48 Choir Unison 2 ✔

M49 Choir 5th 1 ✔

M50 Choir 5th 2 ✔

M51 Choir 4th 1 ✔

M52 Choir 4th 2 ✔

M53 Acoustic Bass
M54 Fingered Bass
M55 Picked Bass
M56 Slap Bass
M57 Funky Bass
M58 TB-303 Bass
M59 SH-101 Bass

Analoge Percussie (CR-78, TR-808, enz.)
8
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A01 DR-55 Claves ✔

A02 CR-78 Cowbell ✔

A03 CR-78 Metallic Beat ✔

A04 CR-78 Guiro ✔

A05 CR-78 Tambourine ✔

A06 CR-78 Maracas ✔

A07 CR-78 Bongo
A08 CR-78 Claves
A09 TR-707 Cowbell
A10 TR-727 Agogo
A11 TR-808 Conga ✔

A12 TR-808 Claves ✔

A13 TR-808 Maracas ✔

A14 TR-808 Cowbell ✔

A15 TR-808 Hand Clap ✔

A16 TR-909 Hand Clap

1

2

3

4
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GELUIDSEFFECTEN
Dance-geluiden
8
. 1�	�
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d01 Hand Clap 1 ✔

d02 Hand Clap 2 ✔

d03 Little Clap
d04 Hip Clap
d05 Afro Clap
d06 Scratch Push ✔

d07 Scratch Pull ✔

d08 Scratch Stereo ✔

d09 DR-550 Scratch Push
d10 DR-550 Scratch Pull
d11 Scratch Bass Drum Push
d12 Scratch Bass Drum Pull
d13 Scratch Snare
d14 Jungle Hat
d15 Jungle Cymbal
d16 Dance Shaker
d17 Tape Rewind
d18 Vinyl Stop
d19 High-Q 1 ✔

d20 High-Q 2 ✔

d21 Beam High-Q
d22 Air Blip
d23 Techno Snap
d24 Organ Chord
d25 Distortion Guitar
d26 Auh Voice
d27 Techno Chord
d28 Techno Scene
d29 Synth Hit
d30 Distortion Hit
d31 Thin Beef
d32 Techno Hit
d33 Tao Hit
d34 Philly Hit
d35 Analog Bird
d36 Retro UFO
d37 Metal Sweep
d38 Bounce
d39 Distortion Swish
d40 PCM Press
d41 Jungle Roll Kick
d42 Jungle Roll Snare
d43 Techno Loop Exc 30 ✔

Kunstmatige geluidseffecten
8
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E01 Burt
E02 Boing 1
E03 Boing 2
E04 Onkey
E05 Tom Noise
E06 Lazer
E07 Feedback Wave
E08 Atmosphere
E09 Bend Synth
E10 Toy Gun
E11 Eddy
E12 R-8 Spark
E13 Rattle ✔

E14 Anvil ✔

E15 Chop ✔

E16 Metal 1 ✔

E17 Metal 2 ✔

E18 Metal Cross Stick ✔

E19 Crash 1 ✔

E20 Crash 2 ✔

E21 Explosion
E22 Shot 1 ✔

E23 Shot 2 ✔

E24 Shot 3 ✔

E25 Shot 4 ✔

E26 Stick Hit ✔

E27 Noise Accent 1 ✔

E28 Noise Accent 2 ✔

E29 Noise Accent 3 ✔

E30 Noise Accent 4 ✔

E31 Random Noise 1 ✔

E32 Random Noise 2 ✔

8
. 1�	�
���� -��� :;��8
. �� � ��%���
E33 Random Noise 3 ✔

E34 Random Noise 4 ✔

E35 Slide
E36 Uut? ✔

E37 Drop ✔

E38 Emergency ✔

E39 Woody 1 ✔

E40 Woody 2 ✔

E41 Monster Drum ✔

E42 Can Drum ✔

E43 Wah Guitar Down 1
E44 Wah Guitar Up 1
E45 Wah Guitar Down 2
E46 Wah Guitar Up 2

Natuurgeluiden, menselijke stem
8
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n01 Telephone 1
n02 Telephone 2
n03 Doorbell
n04 Dog Bark
n05 Bird
n06 Car Door
n07 Car Stop
n08 Horn
n09 Punch
n10 Glass Crash
n11 Door Close
n12 Metallic Lid
n13 Machine Gun
n14 Pistol
n15 Siren
n16 Drum Major Whistle
n17 Afro Feet
n18 Afro Stomp
n19 Thunder
n20 Stream
n21 Snaps ✔

n22 Human Whistle
n23 Oww!
n24 Woa!
n25 Ooh!
n26 Chiki!
n27 Hey!
n28 Ou!
n29 Ou! Up
n30 Scream
n31 Voice Loop Exc 30 ✔

Ambience, Omgekeerde geluiden
8
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r01 Kick Ambience ✔

r02 Snare Ambience ✔

r03 Tom Ambience ✔

r04 Concert Ambience ✔

r05 Reverse Bend Gong
r06 Reverse Analog Bird
r07 Reverse Laser
r08 Reverse Boing
r09 Reverse Bend Synth
r10 Reverse High-Q ✔

r11 Reverse Beat ✔

r12 Reverse Sitar Gliss
r13 Reverse Yyoo Dude
r14 Reverse Ambience ✔

r15 Reverse Clap ✔

r16 Reverse Cymbal ✔

r17 Reverse Kick ✔

r18 Reverse Shot ✔

r19 Reverse Snare ✔

r20 Reverse Tom ✔

Dient om loops te stoppen (MUTE)
8
. 1�	�
���� -��� :;��8
. �� � ��%���
Mut Phrase Loop Mute Exc 30

Geen geluid
8
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oFF Off

Loop

Loop
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12.Patches

1

2

3

4

Nr. Patch naam Omschrijving
1 Drums & Shaker  * Demo Kit

2 Latin Set  * Demo Kit

3 Orchestral Demo Kit

4 Groove  * Demo Kit

5 Amazon  * Demo Kit

6 Brushes  * Demo Kit

7 Delay Demo Kit

8 Dance Chord Demo Kit

9 Indian  * Demo Kit

10 Tex-Mex Demo Kit

11 Standard 1 Akoestische Drum Kit

12 Standard 2 Akoestische Drum Kit

13 Big Rock Akoestische Drum Kit

14 Jazz Akoestische Drum Kit

15 Funk Akoestische Drum Kit

16 Power Akoestische Drum Kit

17 Rock Akoestische Drum Kit

18 Electronic Electronische Drum Kit

19 Vintage Hex Electronische Drum Kit

20 TR-909 Electronische Drum Kit

21 TR-808 Electronische Drum Kit

22 CR-78/TR-808 Electronische Drum Kit

23 Dance Scratch Electronische Drum Kit

24 Dance Mix  * Electronische Drum Kit

25 Techno Electronische Drum Kit

26 Techno Beat Electronische Drum Kit

27 Techno Hit  * Electronische Drum Kit

28 Hip Hop  Electronische Drum Kit

29 Jungle  * Electronische Drum Kit

30 Drums & Synth Electronische Drum Kit

31 Bongo & Conga Cubaanse percussie

32 Timbales  * Cubaanse percussie

33 Cabasa & Cuica Braziliaanse percussie

34 Berimbau  * Braziliaanse percussie

35 Samba  * Braziliaanse percussie

36 Tabla Baya Indische percussie

37 Pot Drums Indische percussie

38 Madal & Dholak  * Indische percussie

39 Sitar  * Indisch snaarinstrument

40 Santoor Indisch snaarinstrument

41 Tambura Indisch snaarinstrument

42 African  * Africaanse percussie

43 Kalimba Africaanse percussie

44 Balaphone Africaanse percussie

45 Darbuka Percussie

46 Doholla Percussie

47 Hammer Dulcimer Hamer-snaarinstrument

48 Japanese Japanse percussie

49 Korean Koreaanse percussie

50 Chinese   Chinese percussie

Nr. Patch naam Omschrijving
51 Yang Qin Chinees snaarinstrument

52 Southeast Asian Z-O Asiatische percussie

53 Gamelan Z-O Asiatische percussie

54 Timpani Orchestrale percussie

55 Chimes & Bells Orchestrale percussie

56 Orchestra Hits Orchestrale percussie

57 Marimba Melodische percussie

58 Bass Marimba Melodische percussie

59 Celesta Melodische percussie

60 Vibraphone Melodische percussie

61 Xylophone Melodische percussie

62 Tubular Bells Melodische percussie

63 Steel Drum Melodische percussie

64 Melodic Gong Melodische klank

65 Oriental Melodische klank

66 Choir   Melodische klank

67 Choir & Bass Melodische klank

68 Strings & Bass Melodische klank

69 Brass   Melodische klank

70 Melodic 1 Melodische klank

71 Melodic 2 Melodische klank

72 Melodic 3 Melodische klank

73 Melodic 4 Melodische klank

74 Whole Tone Melodische klank

75 One Shot Delay Geluidseffect

76 Chorus + Delay Geluidseffect

77 Flanger + Reverb Geluidseffect

78 Metal Head Geluidseffect

79 Chorus Chord Geluidseffect

80 Wack-O Geluidseffect

81 Flying  Geluidseffect

82 Crime Scene Geluidseffect

83 Holler  Geluidseffect

84 Voices  * Geluidseffect

85 Loop Menu  * Geluidseffect

86 Reversed Sounds Geluidseffect

87 Ambience Geluidseffect

88 Deep (Full Set) Volledige kit

89 Recording (Full Set) Volledige kit

90 Vintage (Full Set) Volledige kit

91 Jazz (Full Set) Volledige kit

92 Jazz Brushes (Full Set) Volledige kit

93 Analog (Full Set) Volledige kit

94 Kit Copy

95 Kit Copy

96 voor Patch Expand 1

97 voor Patch Expand 2

98 voor Patch Expand 3

99 voor Patch Expand 4

��������	
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13.Specificaties

■ SPD-20: Total Percussion Pad

Pads 8 ingebouwde Pads, mogelijkheid tot aansluiten van 4 externe Pads

Polyfonie 14 stemmen

Instrumenten (klanken) 700

Geheugen: 99 Patches, 8 Patch Chains

Effecten Reverb, Delay, Chorus, Flanger

Display LED, 7 segmenten

Aansluitingen

Stereo uitgangen (L/Mono, R), hoofdtelefoonaansluiting, MIDI-aansluitingen (IN, 
OUT), aansluitingen voor externe Pads of FD-7/KD-7: 4, voetschakelaar aansluiting 
(stereo)
Trigger inputs 1 en 2 kunnen rim shots verwerken van de PD-7/9 en PD-120. Trigger 
inputs 3 en 4 kunnen enkel rim shots verwerken van de PD-7/9.

Voeding AC 12V adapter

Spanning 420mA

Afmetingen 450 (B) x 350 (D) x 70 (H) mm

Gewicht ±2,8kg

Accessoires Handleiding, BRA adapter, reflecterende kleefband

Opties
Pads (PD-120, PD-100, PD-7, PD-9 en PD-5), HiHat Controller FD-7, Kick Trigger 
KD-7, voetschakelaar (DP-2, FS-5U), kabel voor voetschakelaar (PCS-31), stand (MDS-
7), klem (APC-33)

Wijzigingen van de specificaties zijn voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
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MIDI-implementatiekaart

Model: SPD-20 4 december 1997

Versie: 1.00

Functie Verzonden Ontvangen Opmerkingen

Basiskanaal
Fabrieksinstelling
Instelbaar

Uit, 1~16 *1 1~16 Wordt opgeslagen

Mode
Fabrieksinstelling
Prompt
Instelbaar

Mode 3
X
*****

Mode 3
X

Nootnummer Daadwerkelijk nummer Uit, 0~127 *2 Uit, 0~127*2

Aanslag
Noot-aan
Noot-uit

O 9n v= 1~127
X 9n v= 0

O 9B v=1~127
X

n= Pad-kanaal
b= basiskanaal

Aftertouch
Polyfoon
Kanaal

0, 127
X

O 0~127
X

Pitch Bend X X

Controlecommando’s

1
4

10
11
16
17
64

121

X*3
O*3
X*3
X*3
X*3
X*3
X*3*4
X

X*3
O*3
X*3
X*3
X*3
X*3
O*3
O

Modulatie
Voetschakelaar
Panorama
Expressie
Niet toegewezen
Niet toegewezen
Hold 1
Alle controles op 0

Programmakeuze Daadwerkelijk nummer
O*1
Uit, 0~127

O
0~63

SysEx O O

Systeemcommando’s
Song positie
Song keuze
Stemmen

X*1
X
X

X
X
X

Realtime commando’s Clock commando’s
X
X*1

X
X

Andere commando’s

Local aan/uit
Alle noten uit
Active Sensing
Alle commando’s weer 
op 0

X
X
O
X

X
X
O
X

Opmerkingen

*1 Wordt voor elke Pad afzonderlijk opgeslagen
*2 Hetzelfde voor “verzonden” en “ontvangen”
*3 Enkel wanneer u een FD-7 gebruikt
*4 Wordt verzonden wanneer de voetschakelaar 
als Hold pedaal wordt gebruikt.

Mode 1: OMNI ON, 
POLY
Mode 3: OMNI OFF, 
POLY

Mode 2: OMNI ON, 
MONO
Mode 4: OMNI OFF, 
MONO

O: Ja
X: Nee
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Index

A
Aanslagcurve, 15, 20, 38
Aanslaggevoeligheid, 39
Aansluiting, 12
Advanced Trigger Parameters, 31
Aftertouch (dempen), 27
Aftertouch (polyfoon), 36
ALL, 40
All, 21
APC-33, 10
Audio, 12

B
Bank, 14
BASIC CH, 41
Basiskanaal, 41
bounce, 32
Bulk Dump, 46
Bulk Load, 47

C
Choke, 27
Chorus, 49
Clamp Set, 10
Clr, 24
Constant, 38
Controlecommando, 36
Crossfade, 15
Crosstalk Cancel, 33
Cst, 38
Ctr, 19, 38
CURVE, 38
Curve, 20

D
DECAY, 19
Delay, 49
Dempen, 27
Dempen (autom.), 32
Device ID, 41, 46
display, 41
Dnp, 46
DP-2, 40
Drempelwaarde, 29
Dubbele basdrum, 28

E
Edit mode, 17
Editen, 18
Effect, 21, 48

Tijd (duur), 21
Volume, 21

Effect Return, 21
Effectdiepte, 20, 33
Effectparameters, 21

EFS, 33
Extern

Pads en pedalen, 25

F
Fabrieksinstellingen, 10
FD-7, 27
Flanger, 49
Foutmeldingen, 54
FS-5U, 13, 40
FX

LEVEL, 21
SEND, 20
TIME, 21
TYPE, 21

FX SEND, 49

G
Gate, 38
GBN, 39
Geheugen, 14
General MIDI, 43
Gevoeligheid, 22, 29
GT TIME, 38

H
HH, 33
HiHat, 27, 33, 38

Volume, 34
Hold, 40

I
Initialiseren, 10
INST, 18

K
KD-7, 28
Kick Trigger, 28
Klank

Kiezen, 18
Klankbron, 41
Klem, 10
Kopiëren

Patch, 23

L
Layer, 13, 15, 40
Leesduur (triggers), 32
LEVEL, 19
Local, 44
Lod, 47

M
MDS-7, 25
Melodieën, 21

MIDI
Apparatuur, 35
Data, 36
Lus, 45
Parameters, 37

Mix In Jack, 28
Modes, 17
modulatiesnelheid, 49
Module (SPD-11), 41

N
Nootduur, 38
Nootnummer, 38
Nootnummers, 41
noot-uit commando, 38
NOTE, 38

O
Ongewenste triggers, 22

P
Pad, 26

Bank, 14
Extern, 25
Voorstelling, 17
Zelfde param.-waarde, 21

Pad Controller, 16
PAN, 19, 38
Parameterlijst, 18
Patch

Kiezen, 13
Kopiëren, 23

Patch Chain
Gebruik, 23
Programmeren, 24
Wissen, 24

Patch Expand, 42
PCS-31, 13
PD-120, 26, 27, 33
PDL CC#, 34
PDL LEVEL, 34
Pedaal, 27

Extern, 25
PGM CHG, 39
PITCH, 19
Play mode, 17
Polariteitsschakelaar, 27
Polyfone aftertouch, 27, 36
Polyfonie, 17
Preset, 23
Programmakeuze, 39

R
Retrigger Cancel, 32
Return, 21
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Reverb, 49
Rim Sensitivity, 33
Rimshot, 26, 27
rnd (Random), 19

S
Scan Time, 32
scroll, 41
Send, 20
SENS, 39
sequencer, 45
SEt HoLd PEdALl, 40
Soft Thru, 45
Sound, 21
Sound parameters, 18
Stand, 10
Stereopositie, 19, 38
SysEx, 14, 37, 46

T
Toonhoogte, 19, 33
TRIG

MASK TIME, 32
SCAN TIME, 32
SENS, 22, 29
THRESHOLD, 22
TRESHOLD, 29

Trig Curve, 30
Trigger (leesduur), 32
Trigger interface, 17
TX CH, 37
Type (effect), 21

U
Uitsterftijd, 19

V
Velocity Curve, 15
Velocity Mix, 15
Velocity Switch, 15
Voetschakelaar, 40
Voetschakelaar (spelen), 28
Volume, 19

HiHat, 34
Volume (algemeen), 13

Z
Zelfde parameterwaarde, 21
Zendkanaal, 37


