
 

Termen die in dit handboek worden gebruikt

 

¥ Namen van knoppen worden ingesloten tussen vierkante haken; b.v. 
[DRUMS/U1].

 

¥ Namen van patches (klankinstellingen) worden opgegeven als DRUMS-1 of U2-2, enz.

 

¥ Paragrafen die worden voorafgegaan door  zijn waarschuwingen. 

Gelieve deze paragrafen altijd te lezen.

¥ (pg. **) is de aanduiding van een referentiepagina.

¥ In een tabel worden procedures als volgt samengevat:

 

[DRUMS/U1]

 

→

 

[1]:

 

1.

 

Druk op de [DRUMS/U1] knop.

 

2.

 

Druk op de [1] knop.

* GS ( ) is een geregistreerd handelsmerk van Roland Corporation.

 

Copyright © 2001 ROLAND BENELUX N.V.

 

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze publicatie mag op geen enkele wijze gerepro-
duceerd worden zonder de schriftelijke toestemming van ROLAND BENELUX N.V..

MERK OP

 

Gelieve volgende paragrafen aandachtig te lezen vooraleer u het toestel 
gebruikt: “VEILIG GEBRUIK VAN HET TOESTEL” (pg. 2–3) en “BELANG-
RIJKE OPMERKINGEN” (pg. 4). Deze paragrafen bevatten belangrijke 
informatie betreffende het juiste gebruik van het toestel. Daarnaast is het 
aangewezen de bij uw nieuwe toestel ingesloten gebruikershandleiding 
volledig te lezen om er zeker van te zijn dat u van elk kenmerk iets heeft 
opgestoken. Bewaar uw handleiding als handig naslagwerk.

 

Gebruikershandleiding

 

Wij danken en feliciteren u met uw keuze van de Roland SPD-6.



 

2

 

001

 

¥ Lees onderstaande instructies en de gebruikers-
handleiding vooraleer u dit toestel gebruikt.

..........................................................................................................

 

002c

 

¥ Open het toestel en de AC-adaptor niet (of wijzig 
er niets aan).

..........................................................................................................

 

003

 

¥ Probeer het toestel niet te herstellen of er onder-
delen van te vervangen (behalve wanneer er in dit 
handboek specifieke instructies worden gegeven 
om dit wel te doen). Alle onderhoud moet worden 
gedaan door uw leverancier, het dichtstbijzijnde 
Roland Service Center of een erkende Roland verdeler, 
zoals deze op de ÒInformatiepaginaÓ staan aangegeven.

..........................................................................................................

 

004

 

¥ Het toestel niet gebruiken of opslaan in plaatsen die:

¥ onderhevig zijn aan extreme temperaturen (bv. 
direct zonlicht in een gesloten voertuig, dicht bij 
warmteleidingen of bovenop een warmtebron,

¥

 

vochtig zijn (bv., bad- en waskamers, op natte vloeren)

 

,

¥ nat zijn,

¥ blootgesteld zijn aan regen,
¥ stoffig zijn, 
¥onderhevig zijn aan hevige trillingen.

..........................................................................................................

 

005

 

¥ Dit toestel mag uitsluitend gebruikt worden in een 
rek of met een standaard die door Roland is 
aanbevolen.

..........................................................................................................

 

006

 

¥ Als u het toestel gebruikt met een door Roland 
aanbevolen rek of een standaard, moet het rek of 
de standaard waterpas geplaatst worden zodat het 
toestel stabiel staat. Als u geen rek of standaard 
gebruikt, moet u er eveneens voor zorgen dat de 
locatie die u kiest om uw toestel te plaatsen, 
voorzien is van een waterpas oppervlak waarop 
het toestel goed steunt, zodat het niet kan wankelen. 

..........................................................................................................

 

008b

 

¥ Gebruik uitsluitend de opgegeven AC-adaptor 
(Boss PSA-reeks) en zorg er voor dat de 
lijnspanning van de installatie overeenkomt met 
de inkomende spanning die op de AC-adaptor 
staat vermeld. Andere AC-adaptors kunnen een 
andere polariteit hebben of ontworpen zijn voor 
een andere spanning, zodat hun gebruik kan 
leiden tot schade, slecht functioneren, of een elektrische 
schok.

..........................................................................................................

 

009

 

¥ Het stroomsnoer niet overmatig draaien of buigen 
en er geen zware voorwerpen op plaatsen. Dit kan 
het snoer beschadigen en kan kortsluiting 
veroorzaken. Beschadigde stroomsnoeren vormen 
een risico op brand en elektrische schokken!

..........................................................................................................

 

010

 

¥ Dit toestel kan -op zichzelf of in combinatie met 
een versterker en een hoofdtelefoon of 
luidsprekers- klankniveaus produceren die 
permanent gehoorverlies kunnen veroorzaken. 
Werk nooit gedurende een langere tijd aan een 
hoog of oncomfortabel volume. Als uw gehoor 
vermindert of als u gefluit hoort, moet u onmid-
dellijk met het gebruik van het toestel stoppen en 
een oorarts raadplegen.

..........................................................................................................

 

011

 

¥ Zorg er voor dat er geen voorwerpen (bv., 
brandbare materialen, munten, pennen) of vloei-
stoffen (water, limonade, enz.) in het toestel 
binnendringen.

..........................................................................................................

Voor instructies die de gebruiker wijzen 
op het risico op letsels of materi�le 
schade bij een onjuist gebruik van het 
toestel. ��
* Materi�le schade verwijst naar schade 

of andere nadelige effecten die 
berokkend zou kunnen worden aan de 
woning en alle meubels, evenals aan 
huisdieren.

Voor instructies die de gebruiker wijzen 
op het risico op overlijden of ernstige 
letsels bij een onjuist gebruik van het 
toestel. 

Het ● symbool vestigt de aandacht van de gebruiker op 
zaken die moeten worden uitgevoerd.Wat er precies moet 
worden gedaan wordt aangeduid door het symbool in de 
driehoek.  Het hier links getekende symbool duidt aan dat 
het stroomsnoer uit de uitgang moet worden verwijderd.

�Het      symbool vestigt de aandacht van de gebruiker op 
belangrijke instructies of gevaren. De specifieke betekenis 
van het symbool wordt aangeduid door het teken dat in 
de driehoek staat. Het hier links getekende symbool 
wordt gebruikt voor algemene waarschuwingen. 

Het         symbool vestigt de aandacht van de gebruiker op zaken 
die nooit mogen worden uitgevoerd (verboden zijn). Wat er 
precies niet mag worden gedaan wordt aangeduid door het 
symbool in de driehoek.  Het hier links getekende symbool duidt 
aan dat het toestel nooit uit elkaar geschroefd mag worden. 

VEILIG GEBRUIK VAN HET TOESTEL

INSTRUCTIES TER VOORKOMING VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF LICHAMELIJK LETSEL

Over      GEVAAR en      OPGELET Over de symbolen

GEVAAR

OPGELET

NEEM STEEDS HET VOLGENDE IN ACHT

�GEVAAR �GEVAAR
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0
12c

 

¥ Zet onmiddellijk de stroom uit, verwijder de AC-
adaptor van de uitgang en raadpleeg uw lever-
ancier, het dichtstbijzijnde Roland Service Center 
of een erkende Roland verdeler, zoals deze op de 
ÒInformatiepaginaÓ staan aangegeven wanneer:

¥ de AC-adaptor, het stroomsnoer of de stekker 
beschadigd is;

¥ er voorwerpen of vloeistoffen in het toestel zijn 
geraakt,

¥ het toestel aan regen is blootgesteld of op een 
andere manier nat geworden is,

¥ het toestel schijnbaar niet normaal werkt of een 
opmerkelijke verandering in de werking vertoont.

..........................................................................................................

 

013

 

¥ In gezinnen met kleine kinderen moet een 
volwassene de kinderen begeleiden tot ze in staat 
zijn om alle regels te volgen die essentieel zijn om 
het toestel veilig te gebruiken.

..........................................................................................................

 

014

 

¥ Bescherm het toestel tegen zware schokken.
 (Laat het niet vallen)!
..........................................................................................................

 

015

 

¥ Sluit het stroomsnoer van het toestel niet samen 
aan op een uitgang van een onredelijk aantal 
andere toestellen. Wees vooral voorzichtig met het 
gebruik van verlengsnoerenÑhet totale vermogen 
dat gebruikt wordt door alle toestellen die op het 
verlengsnoer zijn aangesloten, mag het vermogen 
(watt/amp�re) van het verlengsnoer niet 
overschrijden. Te hoge belastingen kunnen de 
isolatie van het verlengsnoer doen opwarmen en 
mogelijk doen smelten.

..........................................................................................................

 

016

 

¥ Raadpleeg uw verkoper, het dichtstbijzijnde 
Roland Service Center of een erkende Roland 
verdeler, die u vindt op de ÒinformatiepaginaÓ, 
vooraleer u het toestel in het buitenland gebruikt.

..........................................................................................................

 

019

 

¥ Batterijen mogen nooit opnieuw opgeladen, 
verwarmd, uit elkaar genomen of in water of vuur 
gegooid worden.

..........................................................................................................

 

101b

 

¥ Stel het toestel en de AC-adaptor op in een plaats 
waar voldoende ventilatie is.

 

102d

 

¥ Alleen de stekker van het AC-adaptorsnoer 
vastnemen wanneer men deze op het toestel wil 
in- of uitpluggen.

..........................................................................................................

 

103b

 

¥ ¥Koppel de AC-adaptor los wanneer het toestel 
gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

 

104

 

¥ Zorg er voor dat snoeren en kabels niet in de war 
raken. De snoeren en kabels moeten ook buiten 
het bereik van kinderen worden gelegd.

..........................................................................................................

 

106

 

¥ Plaats geen zware voorwerpen op het toestel en ga 
er niet op staan.

..........................................................................................................

 

107d

 

¥ De AC-adaptor of zijn stekkers nooit met natte 
handen vastnemen wanneer men deze op het 
toestel in- of uitplugt.

..........................................................................................................

 

108b

 

¥ Koppel de AC-adaptor en alle snoeren los van het 
toestel en ontkoppel alle snoeren van externe 
toestellen vooraleer u het toestel verplaatst.

..........................................................................................................

 

109b

 

¥ Zet de stroom uit en koppel de AC-adaptor los 
vooraleer u het toestel reinigt (pg. 12).

..........................................................................................................

 

110b

 

¥ Bij kans op onweer moet u de AC-adaptor los-
koppelen.

 

111: Selection

 

¥ Bij onjuist gebruik is het mogelijk dat batterijen 
ontploffen of lekken en tot schade of lichamelijke 
letsels leiden. Gelieve in het belang van de 
veiligheid de volgende voorzorgsmaatregelen te 
lezen en in acht te nemen:

 

1

 

¥ Volg zorgvuldig de installatie-instructies voor 
batterijen en zorg er voor dat u de juiste pola-
riteit in acht neemt.

 

2

 

¥ Gebruik best geen nieuwe batterijen samen met 
oude en vermijd bovendien verschillende 
soorten batterijen door elkaar te gebruiken.

 

3

 

¥ Verwijder de batterijen wanneer het toestel een 
langere periode niet gebruikt zal worden.

 

5

 

¥ In geval van lekkende batterijen moet u een 
zachte doek gebruiken om alle lekkagerestanten 
van de batterijen te verwijderen. Plaats daarna 
nieuwe batterijen. Om brandwonden op de 
huid te vermijden, moet u er voor zorgen dat er 
niets van de uitlooprestanten op uw handen of 
huid terecht komt. Zie er met de grootste zorg 
op toe dat de restanten niet in uw ogen terecht 
komen. In geval van aanraking met de ogen, 
moet u onmiddellijk spoelen met stromend 
water.

 

6

 

¥ Bewaar batterijen nooit samen met metalen voor-
werpen zoals balpennen, halssnoeren, haarspelden, 
enz. 

..........................................................................................................

 

112

 

¥ Gebruikte batterijen moeten weggeworpen 
worden in overeenstemming met om het even 
welke reglementering voor het veilig wegwerpen 
van batterijen die van kracht is in het land waar u woont.

..........................................................................................................

 

118

 

¥ Indien u de schroeven verwijdert die gebruikt 
worden voor het vastmaken van de standaard 
moet u deze op een veilige plaats buiten het bereik 
van kinderen bewaren om het risico op inslikken te 
vermijden.

..........................................................................................................

�GEVAAR

OPGELET

OPGELET
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BELANGRIJKE OPMERKINGEN

 

291a

 

Gelieve naast de onderwerpen beschreven in “VEILIG GEBRUIK VAN HET TOESTEL” op pagina 2-3, eveneens het volgende in acht te nem en

 

:

 

Stroomtoevoer 
Gebruik van batterijen:

 

301

 

¥ Dit toestel mag niet worden gebruikt op hetzelfde 
stroomcircuit van eender welk toestel dat lijnruis 
genereert (zoals een elektrische motor of een variabel 
verlichtingssysteem).

 

302

 

¥ De AC-adaptor wordt warm wanneer hij lange tijd 
aanhoudend wordt gebruikt. Dit is normaal en mag geen 
reden geven tot ongerustheid.

 

303a

 

¥ Het gebruik van een AC-adaptor wordt aanbevolen 
aangezien het stroomverbruik van het toestel relatief 
hoog is. Gelieve alkaline batterijen te gebruiken moest u 
het gebruik van batterijen verkiezen.

 

304a

 

¥ Zet steeds de stroom van het toestel uit lekkage en koppel 
altijd andere eventueel aangesloten toestellen los bij het 
installeren of vervangen van batterijen. Op deze manier 
voorkomt u de slechte werking en/of beschadiging van 
de luidsprekers of andere toestellen.

 

306b

 

¥ De batterijen zijn meegeleverd met het toestel. De levens-
duur van deze batterijen kan beperkt zijn, aangezien ze in 
eerste instantie werden ge�nstalleerd om het testen van 
het toestel mogelijk te maken.

 

307

 

¥ Zet de stroom van alle toestellen uit vooraleer dit toestel 
op andere toestellen aan te sluiten. Op deze manier 
voorkomt men het slecht functioneren en/of bescha-
diging van luidsprekers of andere apparatuur.

 

Plaatsing

 

351

 

¥ Het gebruik van dit toestel in de buurt van stroomver-
sterkers (of andere apparatuur met sterke stroomtransfor-
matoren) kan brom veroorzaken. Om dit probleem op te 
lossen, moet u de richting van het toestel veranderen, of 
het toestel verder van de interferentiebron verwijderen.

 

352

 

¥ Dit apparaat kan interfereren met radio- en televisie-
ontvangst. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van 
zulke ontvangers.

 

354a

 

¥ Het toestel niet blootstellen aan direct zonlicht, niet in de 
buurt plaatsen van apparaten die warmte afgeven, laat 
het niet achter in een afgesloten voertuig of stel het niet 
bloot aan extreme temperaturen. Overmatige hitte kan 
het toestel vervormen of ontkleuren.

 

355

 

¥ Gebruik het toestel niet op natte plaatsen (waar het is 
blootgesteld aan regen of ander vocht) om een mogelijke 
panne te vermijden.

 

Onderhoud

 

401

 

¥ Voor de alledaagse schoonmaak reinigt men het toestel 
met een zachte, droge doek of met een doek die met een 
beetje water is bevochtigd. Voor het verwijderen van 
hardnekkig vuil gebruikt u een doek die in een zachte, 
niet-bijtende detergent is gedrenkt. Daarna het toestel 
grondig afdrogen met een zachte, droge doek.

 

402

 

¥ Gebruik nooit benzine, verdunners, alcohol of oplosmid-
delen om ontkleuring en/of vervorming te voorkomen.

 

Bijkomende 
voorzorgsmaatregelen

 

551+

 

¥ Gelieve er aan te denken dat de inhoud van het geheugen
onherroepelijk verloren kan gaan door foutieve werking of
door het onjuiste gebruik van het toestel. Om uzelf tegen
het verlies van belangrijke gegevens te beschermen, raden
wij aan om belangrijke gegevens op papier te noteren.

 

552

 

¥ Jammer genoeg is het niet altijd mogelijk om de inhoud van de 
gegevens die in het geheugen van het toestel zijn opgeslagen 
te herstellen eens ze verloren zijn gegaan. Roland Corporation 
is niet verantwoordelijk voor zulk verlies van gegevens.

 

553

 

¥ Behandel de knoppen, schuiven en andere controlefunc- 
ties, eveneens als de jacks en de aansluitingen van het 
toestel met de nodige voorzichtigheid. Een ruwe behan-
deling kan een foutieve werking tot gevolg hebben.

¥ Bij het aansluiten of losmaken van de kabels moet de
connector zelf vastgenomen worden - nooit aan de kabel
trekken. Op deze manier voorkomt men kortsluiting en
beschadiging van de interne elementen van de kabel.

 

558a

 

¥ Probeer het volume van het toestel binnen redelijke 
perken te houden zodat de buren niet gestoord worden. 
Misschien verkiest u het gebruik van een hoofdtelefoon, 
zodat u zich geen zorgen moet maken over degenen die u 
omringen (vooral Ôs avonds laat).

 

558d

 

¥ Dit instrument werd zo ontworpen dat de externe 
geluiden die geproduceerd worden wanneer het wordt 
bespeeld, worden geminimaliseerd. Aangezien klankvi-
braties echter meer dan verwacht door vloeren en muren 
worden gestuurd, moet u voorkomen dat deze geluiden 
uw buren storen, vooral wanneer u Ôs avonds speelt en 
wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt.

 

559a

 

¥ Wanneer u het toestel moet vervoeren, moet het indien 
mogelijk in de oorspronkelijke verpakking (samen met de 
pads) worden ingepakt. Is dit niet mogelijk, dan moet u 
gelijkaardige verpakkingsmaterialen gebruiken.

¥ De pads mogen niet extreem hard worden aangeslagen. 
Wees voorzichtig en voorkom letsels aan uw vingers of 
handen.
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Hoofdkenmerken

 

De SPD-6 is een compact, lichtgewicht percussiepad dat u met uw handen of met drumstokken 
kan bespelen.

 

Selecteer uit 32 patches

 

De SPD-6 is voorzien van 32 patches in totaal: 16 patches waarvan de instellingen niet kunnen worden 
gewijzigd (de preset-groep) en 16 patches waarvan de instellingen wel kunnen worden gewijzigd (de user 
groep).

De patches van de preset-groep bevatten conventionele drumsets, conga- en bongosets en 
klankeffectensets. 

 

Uw favoriete percussie-instrumenten of 

 

klankeffecten selecteren en spelen

 

Zestien van de 32 patches zijn user-patches, waarbij u voor elk van de zes pads een verschillende klank 
kan selecteren om zo uw gepersonaliseerde patch te maken.

Selecteer uw favorieten uit de 113 verschillende klanken die in de SPD-6 zijn ingebouwd.

 

Andere manieren om de SPD-6 te gebruiken

 

Speel klankeffecten die alleen beschikbaar zijn op 
elektronische muziekinstrumenten

 

De SPD-6 kan niet alleen drums en percussie maar ook klankeffecten spelen. Dit kan handig zijn bij 
opnames en uitvoeringen.

 

Gebruik de SPD-6 als aanvulling op elektronische of 
akoestische drums

 

De SPD-6 kan ook gebruikt worden met elektronische drumsets of akoestische drums.

Als u de SPD-6 via MIDI verbindt met een externe klankmodule of een elektronische drumset, kan u het 
toestel gebruiken om andere drum/percussieklanken te spelen. Of sluit de SPD-6 aan op een versterker 
en speel de interne klanken als aanvulling op uw akoestische drums.

 

Eenvoudige aansluiting op General MIDI 2 ( )/GS ( ) toestellen

 

Als u een MIDI-kabel gebruikt om aan te sluiten op een klankmodule die de General MIDI 2 ( )/GS 

( ) logoÕs draagt, kan u gewoon een patch selecteren en de SPD-6 beginnen te bespelen.

 

Gebruik de SPD-6 samen met uw computer om muziek te 
maken

 

Aangezien u het nootnummer, de program change en bank select kan specifi�ren, is de SPD-6 ideaal voor 
gebruik met op computer gebaseerde muzieksystemen.

 

Speel ensembles met een elektronische piano

 

Geniet van het samenspel met verschillende instrumenten door de drumset van een elektronische piano 
of ander instrument te laten klinken of door de interne klanken van de SPD-6 te gebruiken.

Gebruik audio-kabels of de meegeleverde MIDI-kabel om de SPD-6 op uw MIDI-toestel aan te sluiten.
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Onderdelen van de SPD-6 en hun functie

 

Voorpaneel

 

fig.0-3

 

Pads 1–6

 

Er zijn zes pads; pad 1Ð pad 6. Elke pad komt overeen 
met de klanken van de geselecteerde patch.

 

Patch selectieknoppen

 

Gebruik de vier knoppen van de bovenste rij en de vier 
knoppen van de onderste rij om patches te selecteren 
(pg. 18).

Bij verder gevorderd werken worden deze knoppen 
gebruikt om parameters of waarden te selecteren (pg. 
26).

 

[POWER] knop

 

Deze knop zet de stroom van de SPD-6 aan of uit (pg. 
16).

 

Onderpaneel

 

fig.0-5

 

Batterijdeksel

 

Open dit deksel om batterijen te plaatsen of te 
vervangen (pg. 11).

 

Bevestigingsschroef van het statief

 

Gebruik deze schroef wanneer u de SPD-6 monteert op 
een pad-statief (afzonderlijk te koop: PDS-15) of een 
multifunctionele klem (afzonderlijk te koop: APC-33) 
(pg. 13).

De schroeven die met de PDS-15 of APC-33 zijn 
meegeleverd, kunnen niet worden gebruikt. U moet de 
bevestigingsschroef van het statief gebruiken.
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Onderdelen van de SPD-6 en hun functie

 

Achterpaneel
fig.0-4

AC-adaptor jack
Wanneer u de AC-adaptor BOSS PSA reeks 
(afzonderlijk te koop) gebruikt, moet u op deze jack 
(pg.12) aansluiten.

[PEDAL SW] jacks
Pedaalschakelaars (afzonderlijk te koop: DP-2) of 
voetschakelaars (afzonderlijk te koop: BOSS FS-5U) 
kunnen hier worden aangesloten om klanken te spelen 
(pg. 15).

[VOLUME] knop
Deze knop past het volume aan van de interne klanken 
van de SPD-6 (pg. 17).

[OUTPUT] 1 (PHONES)/2 (MONO) jacks
Deze jacks sturen de interne klanken van de SPD-6 uit 
en dienen voor aansluiting op externe audio-toestellen 
of versterkers (pg. 14).

Als u een enkele kabel gebruikt voor mono-uitvoer 
moet u de Ò2 (MONO)Ó jack gebruiken. 

Als u een hoofdtelefoon gebruikt, moet u aansluiten op 
de Ò1 (PHONES)Ó jack (pg. 14). Sluit niets aan op de Ò2 
(MONO)Ó jack wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt.

* De interne klanken van de SPD-6 zullen in mono worden 

uitgestuurd.

MIDI OUT-connector
Sluit een MIDI-kabel aan op deze connector wanneer u 
aansluit op een extern MIDI-toestel (pg. 26).

[SENS] selectieschakelaar
Hiermee wordt de gevoeligheid van de pads ingesteld 
en kan u kiezen tussen het spelen met de handen of de 
drumstokken (pg. 18). 

Stel in op de  positie als u met de handen speelt. 

Stel in op de  positie als u met de drumstokken 

speelt.

MicroSaver-beveiligingsgleuf ( )
MicroSaver en Kensington zijn geregistreerde 
handelsmerken van Kensington Microware Limited.

© 1997 Kensington Microware Limited
Kensington Microware Limited
2855 Campus Drive
San Mateo, CA 94403 U.S.A.
Web:www.kensington.com
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Wat is een patch?

Een patch is een verzameling van de acht klanken die gespeeld worden wanneer u 
op de zes pads slaat of een pedaalschakelaar (afzonderlijk te koop) indrukt.

De SPD-6 bevat in totaal 32 patches: 16 patches waarvan de instelling niet kan 
worden veranderd (de preset-groep ) en 16 patches waarvan de instelling wel kan 
worden veranderd (de user-groep ). Wanneer u de stroom van de SPD-6 aanzet, 
wordt de selectie gemaakt of u zal spelen met preset of met user-patches (pg. 16).

Zie ÒPatchlijst (Preset-groep)Ó (pg. 35) voor de klanken van de patches in de preset-
groep.

Voorbeeldpatch (“DRUMS-1” van de preset-groep)
fig.1-9a.e

Over de patch-naam
De patch-naam wordt getoond als (bijvoorbeeld) DRUMS-1 of U2-2.

fig.patch.e

Crash
Cymbal

Hoge Tom Lage Tom

Kick Drum Snare Drum
Gesloten

Hi-Hat

Pedaal Hi-Hat

Pedaalschakelaar1

Pedaalschakelaar2

Kick-drum

U2 - 2

Druk op [PERC/U2]

User-groep: Houd de [OTHERS/U4] knop ingedrukt en druk op [POWER] om de stroom aan te ze

Druk op de [2] knop

DRUMS - 1

Druk op [DRUMS/U1]

Preset-groep: Druk op de [POWER] knop om de stroom aan te zetten

Druk op de [1] knop



11

Voorbereidingen

Controleer de inhoud van de doos
❏ SPD-6

❏ MIDI-kabel

❏ Droge batterij (R6 (AA) type) x 6

❏ Bevestigingsschroef van het statief x 4
* Vastgemaakt aan het onderpaneel (pg. 8)

■ Gebruikershandleiding (deze handleiding)

Batterijen installeren
Installeer de meegeleverde batterijen.

fig.0-1.e

1
Open het batterijdeksel (pg. 8) aan de achterkant van de SPD-6.

2
Plaats de zes meegeleverde droge batterijen (type R6 (AA)) in de richting die op het 
diagram wordt aangeduid.

MERK OP

Zorg er voor dat u de juiste polariteit (richting van +, -) van de batterijen in acht 
neemt.

3
Sluit het batterijdeksel.

Als u een AC-adaptor 

gebruikt (pg. 12) 

Als u een AC-adaptor wenst, 
moet u de afzonderlijk 
verkochte AC-adaptor BOSS 
PSA reeks gebruiken.

Verwachte levensduur van 

de batterijen bij 

onophoudelijk gebruik:

Koolstof: 8 uur
Alkaline: 20 uur

Deze cijfers vari�ren afhankelijk 

van de werkelijke 

gebruiksomstandigheden.

MERK OP

¥ Wanneer u uitsluitend op 
batterijen werkt, zal het 
lampje van de [POWER] 
knop flikkeren wanneer de 
batterijen bijna leeg zijn. 
Vervang de batterijen zo 
snel mogelijk.

¥ De instellingen van de SPD-
6 blijven -zelfs als de 
batterijen leeg zijn- bewaard. 

Drukken om te openen
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Voorbereidingen

Over de Auto Power Off-functie
De stroom wordt automatisch uitgezet wanneer de SPD-6 ongeveer 10 minuten lang 
niet wordt gebruikt.

Om de SPD-6 te bespelen, moet u de stroom opnieuw aanzetten (pg. 16).

De Auto Power Off-functie uitschakelen
U kan de Auto Power Off-functie uitschakelen als u de volgende procedure gebruikt 
wanneer u de SPD-6 aanzet.

Als u met de patches van de preset-groep speelt

Houd [DRUMS/U1] ingedrukt en druk op [POWER] om de stroom aan te zetten.

Als u met de patches van de user-groep speelt

Houd [DRUMS/U1] en [OTHERS/U4] ingedrukt en druk op [POWER] om de 
stroom aan te zetten.

De AC-adaptor gebruiken
U kan een afzonderlijk verkochte AC-adaptor BOSS PSA-reeks gebruiken.

fig.0-8.e

1
Zet de stroom van alle toestellen uit vooraleer u aansluitingen maakt.

MERK OP

Om het slecht functioneren en/of beschadigen van de luidsprekers of andere toestellen te 
voorkomen, moet u altijd het volume omlaag draaien en de stroom van alle toestellen uitzetten 
vooraleer u aansluitingen maakt.

2
Sluit de afzonderlijk verkochte AC-adaptor BOSS PSA-reeks aan op de AC-adaptor 
jack (pg. 9).

3
Stop de AC-adaptor in een AC-stopcontact.

MERK OP

¥ Als u de SPD-6 met 
batterijen gebruikt, raden 
wij aan om de Auto Power 
Off-functie te gebruiken 
zodat de batterijen langer 
bewaard blijven.

¥ De Auto Power Off-functie 
functioneert eveneens 
wanneer de AC-adaptor 
gebruikt wordt.

MERK OP

Gebruik uitsluitend de 
gespecifieerde AC-adaptor 
BOSS PSA-reeks. Om deze 
adaptor aan te kopen, moet u 
de verkoper van uw SPD-6 
contacteren.

achterpaneel van de SPD-6 

BOSS PSA-reeks
 (afzonderlijk te koop)
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Voorbereidingen

 

De SPD-6 vasthouden

 

fig.1-5.e

 

De SPD-6 op een statief bevestigen

 

U kan een padstatief gebruiken (afzonderlijk te koop: PDS-15) om de SPD-6 op te 
stellen.

Met behulp van de multifunctionele klem (afzonderlijk te koop: APC-33) kan u de 
SPD-6 vastmaken op een in de handel verkrijgbaar tomstatief of cymbaalstatief. De 

klem kan vastgemaakt worden op een buis van 10,5 mmÐ30 mm diameter.

 

fig.1-6.e

MERK OP

Aan de onderkant van de 
SPD-6 zijn rubberen voetjes 
bevestigd, maar let erop het 
oppervlak van bijvoorbeeld 
een tafel of elektronische piano 
niet te beschadigen wanneer u 
de SPD-6 daarop plaatst.

Houd het toestel in uw hand Leg het toestel op uw knieën

MERK OP

¥ De schroeven die met de 
PDS-15 of APC-33 zijn 
meegeleverd kunnen niet 
worden gebruikt. Om de 
statiefhouder vast te maken, 
moet u de vier schroeven 
van de bodemplaat van de 
SPD-6 verwijderen en deze 
schroeven gebruiken.

¥ Maak de SPD-6 nooit vast 
op een onstabiel statief of op 
een statief dat niet sterk 
genoeg is. Het statief kan 
omvallen en zo uw 
uitrusting beschadigen of 
lichamelijk letsel 
toebrengen.

Breed

PDS-15
StatiefhouderSmal
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Voorbereidingen

 

Een audio-systeem of een versterker aansluiten

 

De interne klanken van de SPD-6 worden in mono uitgestuurd.

 

1

 

Vooraleer u aansluitingen maakt, moet u de stroom van alle toestellen uitzetten.

MERK OP

 

Om het slecht functioneren en/of beschadigen van de luidsprekers of andere toestellen te 
voorkomen, moet u altijd het volume omlaag draaien en de stroom van alle toestellen uitzetten 
vooraleer u aansluitingen maakt.

 

2

 

Gebruik een audio-kabel om de [OUTPUT] jack(s) op het achterpaneel van de SPD-
6 aan te sluiten op de input jack(s) van uw audio-systeem of versterker.

 

Als u een mono-kabel gebruikt om aansluitingen te maken moet u de [OUTPUT] 2 (MONO) 
jack van de SPD-6 aansluiten op de ÒMONOÓ jack van uw audio-systeem of versterker.

 

fig.2-1a.e

 

Een hoofdtelefoon aansluiten

 

1

 

Sluit de hoofdtelefoon aan op de [OUTPUT] 1 (PHONES) jack op het achterpaneel 
van de SPD-6.

 

fig.2-2.e

Wanneer u voor de aansluiting twee kabels gebruikt

Audio-kabels

Audio-kabels

Audio-systeem 
of versterker

Audio-systeem 

Wanneer u voor de aansluiting één kabel gebruikt

SPD-6 Audio-systeem SPD-6

Audio-kabel

INPUTOUTPUT

R L

INPUTOUTPUT

R L(MONO)

MERK OP

Als u een hoofdtelefoon 
gebruikt, mag u niets 
aansluiten op de [OUTPUT] 2 
(MONO) jack.
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Voorbereidingen

 

Een pedaalschakelaar aansluiten

 

Pedaalschakelaars (afzonderlijk te koop: DP-2) of voetschakelaars (afzonderlijk te 
koop: BOSS FS-5U) kunnen als volgt gebruikt worden.

 

Sluit aan op de [PEDAL SW] 1 jack

 

¥ Wanneer u de pedaalschakelaar indrukt, hoort u de geselecteerde klank.

¥ Verwissel de klank van de pad waarvoor gesloten hi-hat is geselecteerd. 
Hiermee kan u zowel open, pedaal en gesloten hi-hat klanken spelen (als een 
echte hi-hat).

 

Sluit aan op de [PEDAL SW] 2 jack

 

¥ Wanneer u de pedaalschakelaar indrukt, hoort u de geselecteerde klank.

 

1

 

Sluit de pedaalschakelaars aan op de [PEDAL SW] 1/2 jacks op het achterpaneel van de SPD-6.

 

fig.1-2a.e

 

Gebruiksvoorbeeld van pedaalschakelaar 1

 

Wanneer DRUMS-1 van de preset-groep geselecteerd is, kan u als volgt spelen.

 

fig.1-7a.e

Om het openen en sluiten van 
de hi-hat te sturen met behulp 
van pedaalschakelaar 1 moet u 
de interne klanken Ò49 Pedal 
Hi-HatÓ,
Ò51 808 Closed Hi-Hat 1Ó, 
Ò52 808 Closed Hi-Hat 2Ó of 
Ò114 OffÓ aan 
pedaalschakelaar 1 toewijzen.

U kan het openen en het 
sluiten van de hi-hat ook 
sturen wanneer u de SPD-6 
gebruikt om een externe MIDI-
klankgenerator te doen klinken 
(pg. 30).

MERK OP

Roland beveelt u aan een DP-2 
pedaalschakelaar of een BOSS 
FS-5U voetschakelaar te 
gebruiken. Het is mogelijk dat 
voetschakelaars van een ander 
merk niet juist functioneren. 
Vraag hierover inlichtingen in 
de winkel waar u de SPD-6 
hebt aangekocht.

Pedaalschakelaar (afzonderlijk te koop: DP-2)
of voetschakelaar(afzonderlijk te koop: BOSS FS-5U)

Zie pg. 18 voor meer details en 
voor de procedure om 
DRUMS-1 van de preset-groep 
te selecteren.

sla nietDruk in

Pedaal Hi-Hat

slaZonder aangesloten
pedaal

Gesloten Hi-Hat

slaZonder indrukken

Open Hi-Hat

slaBlijf indrukken

Gesloten Hi-Hat

* De hi-hat-klank van het pedaal zal klinken
   wanneer u het pedaal indrukt.
   Zie pg. 23 als u de klank niet wil spelen.
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Voorbereidingen

De stroom aanzetten

MERK OP

Wanneer de aansluitingen gemaakt zijn (pg. 14), moet u de stroom van uw verschillende 
toestellen aanzetten in de aangegeven volgorde. Als u de toestellen in de verkeerde volgorde 
aanzet, is er risico op slecht functioneren en/of beschadiging van de luidsprekers en andere 
toestellen.

1
Draai de [VOLUME] knop op het achterpaneel van de SPD-6 volledig naar links, 
waarmee u het volume in de minimumstand zet.

fig.1-2b.e

2
Draai het volume van de aangesloten versterker of audio-systeem naar de 
minimumstand.

3
Zet de stroom van de SPD-6 aan.

Wanneer u patches van preset-groepen speelt:

Druk op [POWER] om de stroom aan te zetten.
fig.1-3.e

Wanneer u patches van user-groepen speelt:

Houd [OTHERS/U4] ingedrukt en druk op [POWER] om de stroom aan te zetten.
fig.1-4a.e

4
Zet de stroom aan van de aangesloten versterker of audio-systeem.

Naar minimum

SPD-6 [VOLUME] knop

MERK OP

Dit toestel is uitgerust met een 
beveiligingscircuit. Na het 
opstarten is er een korte 
tijdspanne (enkele seconden) 
vereist vooraleer het toestel 
normaal zal functioneren.

Druk

Houd ingedrukt Druk

Wanneer u een drumset 

speelt van een MIDI-klank- 

module

Selecteer een patch op de SPD-
6 om de drumset te specifi�ren 
die door de MIDI-klank-
module wordt gebruikt.
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Voorbereidingen

5
Pas het volume aan van de aangesloten versterker of audio-systeem terwijl u 
klanken speelt op de SPD-6,.

fig.2-3.e

De stroom uitzetten

1
Zet het volume van de SPD-6 en alle aangesloten externe toestellen volledig naar 
omlaag.

2
Zet de stroom uit van alle externe toestellen.

3
Houd de [POWER] knop van de SPD-6 ten minste één seconde ingedrukt om de 
stroom uit te zetten.

MinimumMaximum

SPD-6 [VOLUME] knop

Opgelet wanneer u de stroom aanzet
Nadat u de stroom hebt aangezet, mag u de pads of pedalen niet aanraken tot de lampjes van de 
[DRUMS/U1] en [1] knoppen gaan branden zoals wordt getoond in het volgende diagram.

fig.1-4a

Als u de pads of de pedalen aanraakt vooraleer de knoplampjes branden, is het 
mogelijk dat u problemen krijgt, zoals bijvoorbeeld geen klank of een laag volume.

MERK OP

Om te voorkomen dat de 
stroom per ongeluk wordt 
uitgezet terwijl u de SPD-6 
bespeelt, wordt de stroom niet 
uitgeschakeld tenzij u 
[POWER] ten minste ��n 
seconde lang ingedrukt houdt.
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Spelen

De SPD-6 bespelen
De SPD-6 kan aangeslagen worden met de handen of met drumstokken. Stel op het 
achterpaneel de selectieschakelaar [SENS] (pg. 9) in op de juiste instelling voor de 
speelwijze die u verkiest.

fig.1-7.e

Een patch selecteren
Hier volgt een voorbeeld van hoe u de preset-groep DRUMS-1 moet selecteren, een 
patch waarmee u een conventionele drumset kan spelen.

1
Druk op [DRUMS/U1].

fig.1-8.e

2
Druk op [1].

fig.1-9.e

Het is mogelijk om nog 
nauwkeurigere gevoeligheids-
aanpassingen te maken (pg. 
25). 

Wanneer u de SPD-6 met de hand bespeelt Wanneer u de SPD-6 met drumstokken bespeelt

Let op tijdens het spelen
¥ Om de SPD-6 te bespelen, moet u nauwkeurig op het midden van de pad 

slaan .
Als u op de zijkant van de pad slaat, is het mogelijk dat er een andere klank gespeeld wordt.

¥ Sla niet op het omhulsel, knoppen of andere plaatsen behalve op de pads. 
Dit zou kunnen leiden tot een foutieve werking.

MERK OP

Er kunnen maximaal vier 
interne klanken tegelijkertijd 
worden gespeeld. Als u 
probeert meer dan vier 
klanken te spelen, worden de 
klanken die op dit moment 
klinken uitgezet, te beginnen 
met de klank die met het 
minste volume klinkt.Druk

Druk
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Spelen

Probeer verschillende patches te 
selecteren

De SPD-6 beschikt over 16 patches in de preset-groep. We proberen verschillende 

patches te spelen.

De patches van de preset-groep 
(druk op [POWER] om de stroom aan te zetten)

Patch-naam Omschrijving

DRUMS-1 Drum Standard Conventionele drumklanken

DRUMS-2 Drum Power Krachtige drumklanken

DRUMS-3 Drum Brush Drums gespeeld met brushes

DRUMS-4 TR-808 (Analog) Klanken van oudere ritmetoestellen

PERC-1 Conga and Bongo Conga, bongo

PERC-2 Timbales Timbales, wood block, cowbell

PERC-3 Samba Cuica, agogo, surdo, enz.

PERC-4 Latin Toys Triangel, guiro, vibra-slap, enz.

SFX-1 Dance Klankeffecten (slap, scratch, enz.)

SFX-2 Human Klankeffecten (voetstap, hartslag, 
geschreeuw, deur, enz.)

SFX-3 Crash Klankeffecten (motor van auto, botsing, 
pistoolschot, enz.)

SFX-4 Kids Klankeffecten (hond, poesje, lachen, 
donder, enz.)

OTHERS-1 Drum with Pedal Conventionele drumklanken (gebruik een 
pedaalschakelaar als de kick drum)

OTHERS-2 Drum Electronic Elektronische drumklanken

OTHERS-3 Cymbal Set Verschillende soorten cymbaalklanken

OTHERS-4 TR-808 (Analog) 
Tom Set

Verschillende soorten tomklanken

Zie pg. 35 voor een lijst van de 
klanken in elke patch.
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Basisritmes om samen te spelen met andere muzikanten

Een achtslagsritmepatroon spelen
Nu gebruiken we de DRUMS-1 patch om een ritmepatroon van acht slagen te 
oefenen.

Probeer de pads te bespelen volgens de nummerkaart op de partituur.
fig.1-10.e

Een achtslagsinvulpatroon spelen
Als u er in geslaagd bent het achtslagspatroon te spelen, kan u proberen samen te 
spelen met iemand die piano of orgel speelt (of natuurlijk om het even welk ander 
instrument)

Probeer ook invulpatronen te spelen met behulp van verschillende klanken.
fig.1-11.e

Gesloten Hi-Hat

Snare Drum
Kick Drum

Rechterhand

Linkerhand

Gesloten Hi-Hat
Crash Symbal

Lage Tom
Hoge Tom

Snare Drum
Kick Drum

Rechterhand

Linkerhand

Wanneer een 

pedaalschakelaar is 

aangesloten op de [PEDAL 

SW] 1 jack

Blijf de pedaalschakelaar 
indrukken om de gesloten hi-
hat klank te spelen.

8 slagen : 
Verwijst naar een ritme dat 
vier slagen verdeeld in acht 
noten. De klemtoon ligt op de 
tweede en vierde slag.
Dit is de basis van rock 
ritmepatronen.

Fill-in : 
Een uitvoeringstechniek die 
vooral gebruikt wordt tussen 
twee frasen en om dynamiek te 
cre�ren.
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Basisritmes om samen te spelen met andere muzikanten

Een salsaritme spelen
Gebruik preset-groep PERC-1 om een salsaritme te oefenen.

fig.salsa.e

Een sambaritme spelen
Gebruik preset-groep PERC-3 om een sambaritme te oefenen.

fig.samba.e

Salsa : 
Een muziekstijl met oorsprong 
in Cuba. 
Zijn ÒkenmerkÓ is een 
basispatroon dat op een koebel 
of claves wordt gespeeld.

Rechterhand

Linkerhand

Bongo

Claves

Hoge Bongo

Claves

Lage Bongo

Samba : 
Een vrolijk tweeslagsritme met 
oorsprong in Brazili�. Zijn 
ÒkenmerkÓ is het ritme van de 
agogo.

Lage Agogo
Hoge Agogo

Open Surdo
Mute Surdo

Surdo

Agogo

Rechterhand

Linkerhand
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Uw eigen patch creëren

Er zijn16 patches waarbij u de klank kan kiezen die op elke pad/pedaal zal worden 
gespeeld (User-groep).

Wanneer u vertrouwd bent met de SPD-6 kan u uw eigen patches cre�ren door de 
interne klanken te veranderen die gespeeld worden wanneer u de pads aanslaat. U 
kan verschillende percussie-instrumentklanken en klankeffecten beluisteren en uw 
favoriete klanken kiezen om de gewenste patch te cre�ren.

1
Houd [OTHERS/U4] ingedrukt en druk op [POWER] om de stroom aan te zetten 
(User-groep).

2
Druk de twee knoppen van de user-patch die u wil bewerken in en houd ze 
ingedrukt; laat ze los wanneer de lampjes van [OTHERS/U4], [1], [2] en [3] 
beginnen te flikkeren.

fig.1-13

3
Druk op [1].

Het lampje van [OTHERS/U4] begint te flikkeren en de lampjes van knoppen [1]Ð[4] 
gaan branden.

fig.1-13

4
Sla een pad aan om de pad te selecteren waarvan u de klank wil veranderen.

Sla nauwkeurig in het midden van de pad en een beetje harder dan normaal.

Slechts ��n van de lampjes van de knoppen [1]Ð[4] zal branden, al naargelang de 
aangeslagen pad- of pedaalschakelaarinstelling.

[1] [2] [3] [4]

Interne klanken Kick, Snare Tom, Cymbal Percussion Dance, SFX, Off

Als u er niet in slaagt de 
instellingen naar behoren te 
maken, kan u alle huidige 
instellingen van de SPD-6 
annuleren en ze terugbrengen 
naar de fabrieksinstellingen 
(Fabrieksinstellingen 
herstellen; pg. 34).

De interne klanken van de 
SPD-6 worden getoond in de 
ÒInterne klankenlijstÓ (pg. 39).

Om de handeling te stoppen, 
moet u op [OTHERS/U4] 
drukken (lampje flikkert). De 

user-patch die u in stap 2 hebt 

geselecteerd kan nu gespeeld 
worden.

Voorbeeld: instellingen maken voor U1-1

Blijven drukken

Druk
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Uw eigen patch creëren

5
Maak de instelling voor de pad die u in stap 4 hebt geselecteerd.

U kan de pad aanslaan om de klank te horen die op dit moment geselecteerd is.
De interne klanken worden gespeeld wanneer u werkt met de knoppen, de pads of 
de pedalen.

¥ De laatst gespeelde interne klank wordt toegewezen aan die pad of 
pedaalschakelaar.

¥ Blijf de knop ingedrukt houden en de waarde zal overeenkomstig veranderen.
¥ Als u op een knop [1]Ð[4] drukt waarvan het lampje niet brandt, zal de minimale 

klanknummerwaarde worden ingesteld van de interne klank die voor elke knop 
kan worden ingesteld.

¥ Als u [PERC/U2] ingedrukt houdt en op [DRUMS/U1] drukt, zal de waarde 
snel verhogen. Als u [DRUMS/U1] ingedrukt houdt en op [PERC/U2] drukt, 
zal de waarde snel verlagen.

6
Herhaal stappen 4 en 5.

Om instellingen te maken voor een pedaalschakelaar, moet u in elke stap de 
pedaalschakelaar indrukken in plaats van een pad aan te slaan. 
Wanneer u klaar bent met het maken van instellingen voor elke pad, gaat u verder 
naar stap 7.

7
Druk op [OTHERS/U4] om de instellingen te bewaren.

Als het knoplampje flikkert, kan u spelen met de bewerkte instellingen.

Veranderingen annuleren VOORALEER u ze bewaart 
¥ Wanneer u onmiddellijk wil spelen

→ Houd [SFX/U3] ingedrukt en druk op [OTHERS/U4]. Als het lampje gaat flikkeren 
van de knop die overeenkomt met de onbewerkte instellingswaarde, dan kan de patch 
die u in stap 2 selecteerde in zijn onbewerkte toestand gespeeld worden.

¥ Wanneer u de stroom wil uitzetten
→ Druk op [POWER] om de stroom uit te zetten. Wanneer u [OTHERS/U4] 
ingedrukt houdt en de stroom opnieuw aanzet en dan de user-patch selecteert, kan 
deze in zijn onbewerkte toestand gespeeld worden.

Handeling Verandering Bereik van 
beschikbare 

instrumentnummers

Interne 
klanken

Druk op [1] Met ��n 
vermeerderd; nadat 
de maximum-
waarde bereikt is, 
terugkeer naar de 
minumumwaarde

1Ð23 Kick, Snare

Druk op [2] 24Ð60 Tom, Cymbal

Druk op [3] 61Ð89 Percussie

Druk op [4] 90Ð114 Dance, SFX, Uit

Druk op [DRUMS/
U1]

Met ��n 
verminderd, stopt 
op de minimum-
waarde 

114Ð1 Alle klanken

Druk op [PERC/U2] Met ��n 
vermeerderd; stopt 
op de maximum-
waarde

1Ð114 Alle klanken

¥ Wanneer de gesloten hi-hat 
klank aan een pad is 
toegewezen, kan u de hi-hat 
openen en sluiten (pg. 15) 
met behulp van een 
pedaalschakelaar (DP-2; 
afzonderlijk te koop). 
Om deze functie te 
gebruiken, moet u de interne 
klanken 
Ò49 Pedal Hi-HatÓ,
Ò51 808 Closed Hi-Hat 1Ó, 
Ò52 808 Closed Hi-Hat 2Ó 
Ò114 OffÓ aan 
pedaalschakelaar 1 toewijzen.

¥ Als u niet wil dat er klank 
gehoord wordt wanneer u de 
pedaalschakelaar indrukt die 
u gebruikt om de hi-hat te 
sturen, moet u de interne 
klank op Ò114 OffÓ zetten.

MERK OP

Nadat u [OTHERS/U4] hebt 
ingedrukt, moet u er voor 
zorgen dat u de stroom niet 
uitzet vooraleer de 
knoplampjes van de bewerkte 
patch gaan branden
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Maak instellingen voor de pad en de pedaalschakelaar

U kan de snelheidscurve van de pads en de snelheid van de 
pedaalschakelaar van elke pad of pedaal aanpassen.
U kan afzonderlijke instellingen maken voor elk van de 
zestien user-patches.

MERK OP

Wanneer u deze instelingen maakt, is de Auto Power Off-functie 
uitgeschakeld.

1. Druk op [POWER] om de stroom van de SPD-6 uit te zetten.

2. Houd de twee knoppen ingedrukt van de user-patch die u 
wil bewerken en druk op [POWER] om de stroom aan te 
zetten.

De twee knoplampjes van de te bewerken user-patch flikkeren.

Druk op [OTHERS/U4] om de handeling te annuleren. De 
geselecteerde user-patch kan nu gespeeld worden.

3. Houd [DRUMS/U1] ingedrukt en druk op [1]. Het lampje 
van [OTHERS/U4] flikkert en de lampjes van [DRUMS/
U1] en één van de [1]–[4] knoplampjes gaan branden.

4. Sla een pad aan om de pad te selecteren die u wil bewerken.

Sla nauwkeurig in het midden van de pad en een beetje 
harder dan normaal. Om instellingen te maken voor een 
pedaalschakelaar, moet u, in plaats van een pad aan te 
slaan, in elke stap de pedaalschakelaar indrukken. 
Slechts ��n van de knoplampjes [1]Ð[4] zal branden al 
naargelang de aangeslagen pad of pedaalschakelaarinstelling.

5. Raadpleeg onderstaand diagram en druk op [1]–[4] om 
instellingen te maken.

fig.e-4.e

6. Herhaal stappen 4 en 5.

Wanneer u klaar bent met het maken van instellingen 
voor alle pads gaat u over naar stap 7.

7. Druk op [OTHERS/U4] (flikkert) om de bewerkte waarde 
te bewaren.

Als het lampje van de geselecteerde knop brandt, kan u 
opnieuw een parameter selecteren (toestand van stap 2).

MERK OP

Nadat u op [OTHERS/U4] gedrukt heeft, mag u de stroom niet 
uitzetten voordat de knoplampjes geflikkerd hebben van de 
patch die u in stap 2 heeft geselecteerd .

Veranderingen annuleren VOORALEER u ze bewaart 

¥ Als u wil verder gaan en andere parameters wil instellen, 
moet u [SFX/U3] ingedrukt houden en op [OTHERS/U4] 

drukken. Als het lampje gaat flikkeren van de knop die 
overeenkomt met de onbewerkte instellingswaarde, dan kan 
u de gewenste parameter selecteren. (De twee knoplampjes 
van de door u in stap 2 geselecteerde user-patch flikkeren).

¥ Druk op [POWER] als u de stroom wil uitzetten.

8. Druk op [OTHERS/U4] als u klaar bent met het maken 

van instellingen.

Nu kan u de user-patch spelen die u hebt bewerkt.

Snelheidscurve van de pads

Deze instelling past de manier aan waarop uw 
speeldynamiek het volume van de gespeelde klank 
be�nvloedt.
De fabrieksinstelling is ÒLineair.Ó

Bereik: Lineair, Exponentieel (Exp), Log, Loud

Lineair : De standaardinstelling. Dit geeft de meest
natuurlijke overeenkomst tussen de
speeldynamiek en de volumeverandering .

Exponentieel :In vergelijking met Lineair wordt de
 verandering duidelijker naarmate u harder
 speelt.

Log : In vergelijking met Lineair zal een zachte slag
 een grotere verandering produceren.

Loud : Variatie in slagkracht geeft weinig
 verandering en er wordt een constant volume

behouden.

Snelheid van de pedaalschakelaar

U kan het volume aanpassen van de klank die aan de 
pedaalschakelaar is toegewezen.
De fabrieksinstelling is Ò88.Ó

Bereik: 32, 56, 88, 127

Als u niet wil dat er klank gehoord wordt wanneer u de 
pedaalschakelaar indrukt die u gebruikt om de hi-hat te sturen, moet u 
deze toewijzen aan een nootnummer dat geen klank geeft of de interne 
klank op Ò114 OffÓ zetten.

Snelheidscurve van de padLoudExpLineair Log

1275632 88

Selecteer waarde 
en druk

Snelheid van de pedaalschakelaar

Slagkracht

Volume

Slagkracht

Volume

Slagkracht

Volume

Slagkracht

Volume

Lineair

Log

Exponentieel

Loud
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Instellingen voor de hele SPD-6 (Systeem)

Hier kan u instellingen maken voor Trigger Threshold en 
Trigger Sensitivity. Voor deze parameters wordt ��n enkele 
instelling door de hele SPD-6 gebruikt.

MERK OP

Wanneer u deze instellingen maakt, is de Auto Power Off-functie 
uitgeschakeld.

1. Druk op [POWER] om de stroom van de SPD-6 uit te zetten.

2. Houd [DRUMS/U1] en [1] ingedrukt en druk op [POWER] 

om de stroom aan te zetten.

De lampjes van [DRUMS/U1] en [1] flikkeren.

¥U kan de systeeminstellingen maken ongeacht de door u 
geselecteerde patch.

¥Druk op [OTHERS/U4] om de handeling te annuleren. De 
user-patch die u selecteerde, kan nu worden gespeeld.

3. Zie de volgende tabel en selecteer de parameter die u wil bewerken.

Het lampje van[OTHERS/U4] flikkert en dat van [SFX/U3] gaat branden.
Afhankelijk van de instelling gaat slechts ��n 
knoplampje [1]Ð[4] branden.

4. Stel de parameter in die u in stap 3 geselecteerd heeft.

Zie het volgende diagram en druk op [1]Ð[4] om 
instellingen te maken.

fig.e-8.e

5. Druk op [OTHERS/U4] (flikkert) om de bewerkte waarde 
te bewaren.

Als het lampje van de geselecteerde knop brandt, kan u 
opnieuw een parameter selecteren (toestand van stap 2).

MERK OP

Nadat u op [OTHERS/U4] gedrukt heeft, mag u de stroom niet 
uitzetten voordat de knoplampjes van [DRUMS/U1] en [1] 
hebben geflikkerd.

Veranderingen annuleren VOORALEER u ze bewaart 

¥ Als u wil verder gaan en andere parameters wil instellen, 
moet u [SFX/U3] ingedrukt houden en op [OTHERS/U4] 
drukken. Als het lampje gaat flikkeren van de knop die 
overeenkomt met de onbewerkte instellingswaarde, dan kan 
u de gewenste parameter selecteren. (De lampjes van 
[DRUMS/U1] en [1] flikkeren.)

¥ Druk op [POWER] als u de stroom wil uitzetten.

6. Herhaal stappen 3–5 als u andere parameters wil 

bewerken.

7. Druk op [OTHERS/U4] als u klaar bent met het maken 

van instellingen.

Nu kan u de user-patch spelen die u hebt bewerkt.

Trigger Threshold

Door deze instelling wordt de klank uitsluitend gespeeld 
wanneer een slag wordt gegeven van een gespecifieerde of 
grotere kracht.

Als u dit instelt op een hoge waarde, zal het moeilijk zijn de 
klank te spelen met een zachte slag. In het volgende 
voorbeeld zal B klinken maar klinken A en C niet.
fig.threshold.e

De fabrieksinstelling is Ò2Ó.

Bereik: 1–4

Een instelling van Ò1Ó is het minimum, Ò4Ó is het maximum.

Trigger Sensitivity (Hand/Stick)

Dit past de gevoeligheid van de pads aan. ÒHandÓ is de 
gevoeligheid die gebruikt wordt wanneer de pads met de 
hand worden aangeslagen, terwijl ÒStickÓ de gebruikte 
gevoeligheid is wanneer de pads met stokken worden 
aangeslagen.
De fabrieksinstelling is Ò2Ó.

Bereik: 1–4

Een instelling van Ò1Ó geeft een lage gevoeligheid, Ò4Ó geeft 
een hoge gevoeligheid.

De [SENS] schakelaar op het achterpaneel van de SPD-6 selecteert de 
gevoeligheid voor Hand of Stick.

Parameter SPD-6 handeling

Trigger Threshold Druk op [SFX/U3] en 
druk op [1].

Trigger Sensitivity (Hand) Druk op [SFX/U3] en 
druk op [2].

Trigger Sensitivity (Stok) Druk op [SFX/U3] en 
druk op [3].

Selecteer een 
waarde  en druk

Trigger ThresholdWeak Strong

Trigger Sensitivity (Stok)Low High

Trigger Sensitivity (Hand)Low High

B CA

Trigger threshold
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MIDI-functies

De SPD-6 aansluiten op een 
externe MIDI-klankmodule

Als u wil dat de SPD-6 een externe MIDI-klankmodule doet 
klinken, moet u een MIDI-kabel gebruiken om aansluitingen 
te maken.

1. Zet de stroom van alle toestellen uit vooraleer u 

aansluitingen maakt.

MERK OP

Om het slecht functioneren en/of beschadiging aan de 
luidsprekers of andere toestellen te voorkomen, moet u altijd 
het volume omlaag draaien en de stroom van alle toestellen 
uitzetten vooraleer u aansluitingen maakt.

2. Gebruik de meegeleverde MIDI-kabel om de MIDI OUT 

connector op het achterpaneel van de SPD-6 aan te 

sluiten op de MIDI IN-connector van uw MIDI-

klankmodule.
fig.1-2.e

3. Zet de stroom van de SPD-6 en de aangesloten MIDI 

klankmodule aan.

Als uw MIDI-klankmodule voorzien is van een 
ÒcomputerschakelaarÓ moet u de computer op ÒMIDIÓ zetten 
vooraleer u de stroom aanzet.

4. Pas het volume aan van de MIDI-klankmodule terwijl u 

op de SPD-6 speelt.

5. U moet eveneens de MIDI-instellingen naar behoren 

instellen.

Andere manieren om de 
SPD-6 te gebruiken

Hier volgen enkele manieren waarop de SPD-6 gebruikt kan 
worden met andere MIDI-toestellen.

Het MIDI-kanaal waarop de SPD-6 muziekgegevens verzend, is 
vastgelegd op kanaal 10.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw uitrusting voor details 
over de instellingen van de klankmodule.

De SPD-6 gebruiken met een 
elektronische drumset
U kan de SPD-6 samen gebruiken met een elektronische 
drumset als bijkomende pads. U kan de SPD-6 bijvoorbeeld 
aansluiten op de klankmodule van uw elektronische drums 
waardoor u verschillende klanken kan spelen die niet aan de 
pads van uw elektronische drumset zijn toegewezen. Dit is 
een ideale manier voor het uitbreiden van de keuze van 
klanken waarover u tegelijkertijd kan beschikken.
fig.3-3.e

De SPD-6 aanslaan om een 
klankmodule te doen klinken
Als u het Program Change- en Bank Select-commando 
specifieert dat door de SPD-6 verstuurd wordt, kan u 
verschillende drumsets op uw klankmodule spelen.

U kan het MIDI-ontvangstkanaal van uw klankmodule ook 
op kanaal 10 zetten en de SPD-6 gebruiken om verschillende 
klanken/melodie�n te spelen.

Gebruik een MIDI-kabel om de MIDI OUT-connector van de SPD-
6 aan te sluiten op de MIDI IN-connector van uw klankmodule.
fig.3-4.e

MIDI-klankmoduleSPD-6

MIDI INMIDI OUT

MIDI-kabel

SPD-6

MIDI-kabel

INOUT

SPD-6
Klankmodule

MIDI-kabel

IN

OUT
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MIDI-functies

Samen spelen met een digitale 
piano of orgel van Roland 
U kan de SPD-6 gebruiken om drum-, percussie of 
klankeffectsets te spelen op uw elektronische piano.

Probeer mee te spelen terwijl iemand anders de piano of het 
orgel bespeelt.

Als uw elektronische piano voorzien is van een ÒMIDI-ensemble 
functieÓ moet u instellingen maken voor het aansluiten van een 
percussiepad.

fig.0-6.e

Hoe worden de klanken 
geproduceerd?
Wanneer u de SPD-6 gebruikt om een drumset van een 
externe MIDI-klankmodule te spelen, worden de klanken 
geproduceerd zoals hieronder beschreven.

Selecteer een patch
Wanneer u een patch van de SPD-6 selecteert, worden 
commandoÕs (Program Change- en Bank Select-commandoÕs) 
vanuit de MIDI OUT-connector verstuurd naar de externe 
MIDI-klankmodule, die de klankmodule doen overschakelen 
naar de overeenkomstige drumset.

De externe MIDI-klankmodule ontvangt dit commando via 
zijn MIDI IN-connector en verandert de drumset die zal 
gespeeld worden.

Bespeel de pads of druk op een 
pedaal om te spelen
Wanneer u een pad bespeelt of op een pedaal drukt op de 
SPD-6 wordt een commando (note-on-commando) vanuit de 
MIDI OUT-connector verstuurd naar de externe MIDI-
klankmodule, die de klankmodule de overeenkomstige 
klank doet spelen.

De externe MIDI-klankmodule ontvangt dit commando via 
zijn MIDI IN-connector en speelt de overeenkomstige klank.

Uw eigen patch creëren

Op de SPD-6 zijn er 16 patches die u kan gebruiken om de 
drumsets/instrumenten te veranderen in de externe MIDI-
klankmodule (User-groep).

Nadat u vertrouwd bent met de SPD-6 kan u proberen deze 
instellingen te bewerken om uw eigen patches te cre�ren. U 
kan verschillende percussie-instrumentklanken en 
klankeffecten beluisteren en uw favoriete klanken kiezen om 
uw eigen patches te cre�ren.

Selecteer eerst de drum- of SFX-set die u wil spelen. Daarna 
moet u de klanken selecteren die u zal horen wanneer u op 
elke pad slaat.

Als u er niet in slaagt de instellingen naar behoren te maken, kan u 
alle huidige instellingen van de SPD-6 annuleren en ze terugbrengen 
naar de fabrieksinstellingen (Fabrieksinstellingen herstellen  
ÒFactory ResetÓ; pg. 34).

Elektronische piano
SPD-6

MIDI-kabel

IN

OUT
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MIDI-functies

Instellingen maken voor elke patch
U kan het Program Change en Bank Select-commando 
instellen dat door elke patch worden verzonden.

De combinatie van de te 
verzenden Program Change en 
Bank Select specifiëren
Selecteer de drum- of SFX-set van de General MIDI 2 of GS 
klankmodule die u vanuit de SPD-6 wil bespelen.

1. Houd [OTHERS/U4] ingedrukt en druk op [POWER] om 

de stroom van de SPD-6 aan te zetten (User Group).

2. Houd de twee knoppen ingedrukt van de user-patch die u 
wil bewerken en laat ze los wanneer de lampjes van 
[OTHERS/U4], [1], [2] en [3] beginnen te flikkeren.

Om de handeling te annuleren, moet u op [OTHERS/U4] 
drukken (flikkert). De user-patch die u in stap 2 hebt 
geselecteerd, kan nu gespeeld worden.

3. Druk op [3].

Het lampje van [OTHERS/U4] flikkert en de knoplampjes 
branden in functie van de drumsetinstelling.

4. In de volgende tabel kan u de drumset vinden die u 
wenst te gebruiken en daarna op de knoppen drukken 
die ernaast staan aangeduid.
Speel de pads of druk op de pedalen om het resultaat 
van de bewerken van de drumset te beluisteren.

* MSB: Verzonden Bank Select MSB (controller-nummer 0)
LSB: Verzonden Bank Select LSB (controller-number 32)
PC: Verzonden Program Change (programmanummer)

¥De OFF-instelling voorkomt dat de drumset van de 
elektronische piano veranderd wordt wanneer u een patch 
selecteert.

¥Gebruik een User-Set  wanneer u een drumset wil gebruiken 
die niet in de tabel voorkomt. Als u een user-set wil 
gebruiken, moet u de user-set bewerken zoals beschreven in 
ÒInvoer van Program Change en Bank Select MSB/LSBÓ (pg. 
29). In een user-set kunnen verschillende instellingen gemaakt 
worden voor elke user-patch.

MERK OP

¥Als uw elektronische piano niet voorzien is van een standaard 
set ([SFX/U3]→[2]) is het mogelijk dat er geen klank is 
wanneer u deze set selecteert of dat er een andere set klinkt.

¥Bij de SFX-set is het mogelijk dat er geen klank is wanneer u 
de pad aanslaat. Zie ÒDe verstuurde nootnummers wijzigenÓ 
(pg. 30) en stel het nootnummer in om de klank te horen.

5. Druk op [OTHERS/U4] (flikkert) om de instellingen te 

bewaren.

Als de knoppen flikkeren die u in stap 4 heeft 
geselecteerd, kan u spelen met de gewijzigde 
instellingen.

MERK OP

Nadat u op [OTHERS/U4] hebt gedrukt, mag u de stroom niet 
uitzetten vooraleer het knoplampje van de bewerkte patch 
brandt.

Veranderingen annuleren VOORALEER u ze bewaart 

¥Wanneer u onmiddellijk wil spelen
→Houd [SFX/U3] ingedrukt en druk op [OTHERS/U4]. Als 
het lampje gaat flikkeren van de knop die overeenkomt met de 
onbewerkte instellingswaarde, dan kan de patch die u in stap 

2 selecteerde in zijn onbewerkte toestand gespeeld worden.

¥Wanneer u de stroom wil uitzetten
→Druk op [POWER] om de stroom uit te zetten. Wanneer u 
[OTHERS/U4] ingedrukt houdt en de stroom opnieuw aanzet 
en dan de user-patch selecteert, kan deze in zijn onbewerkte 
toestand gespeeld worden.

Drumsets Handeling op de SPD-6 MSB LSB PC

GS Standard Set [DRUMS/U1] → [1] 00 00 1

GS Room Set [DRUMS/U1] → [2] 00 00 9

Power Set [DRUMS/U1] → [3] 00 00 17

Electronic Set [DRUMS/U1] → [4] 00 00 25

TR-808 Set [PERC/U2]→ [1] 00 00 26

Jazz Set [PERC/U2]→ [2] 00 00 33

GS Brush Set [PERC/U2]→ [3] 00 00 41

Orchestral Set [PERC/U2]→ [4] 00 00 49

SFX Set [SFX/U3]→ [1] 00 00 57

Standard Set [SFX/U3]→ [2] 00 64 1

OFF [SFX/U3]→ [3] Niet verstuurd

User Set [SFX/U3]→ [4] Instellen van gewenste 
waarden (pg. 29)



29

MIDI-functies

Invoer van Program Change en 
Bank Select MSB/LSB
Gebruik decimalen voor het invoeren van de Program Change 
en Bank Select MSB/LSB-commandoÕs die door de SPD-6 
zullen worden verstuurd wanneer u een user-patch selecteert.

U kan afzonderlijke instellingen maken voor de zestien user-
patches.

MERK OP

¥ Wanneer u deze instelling maakt, zullen de instellingen van ÒDe 
combinatie van de te verzenden Program Change en Bank Select 
specifi�renÓ (pg. 28) automatisch de user-set worden.

¥ Wanneer u deze instellingen maakt, is de Auto Power Off-functie 
uitgeschakeld.

Zie de handleiding van het toestel dat op de SPD-6 is aangesloten 
voor details over Program Change en Bank Select.

1. Druk op [POWER] om de stroom van de SPD-6 uit te zetten.

2. Houd de twee knoppen ingedrukt van de user-patch die u wil 
bewerken en druk op [POWER] om de stroom aan te zetten.

De twee knoplampjes van de te bewerken user-patch flikkeren.

Druk op [OTHERS/U4] om de handeling te annuleren. De in 
stap 2 geselecteerde user-patch kan nu gespeeld worden.

3. Raadpleeg volgende tabel en selecteer de parameter die 

u wil bewerken.

Het lampje van [OTHERS/U4] flikkert en dat van 
[PERC/U2] brandt.

4. Stel de parameter in die u in stap 3 hebt geselecteerd.

Gebruik de patch select-knoppen en de pads om de Program 
Change en Bank Select MSB/LSB-waarden in te geven.

¥ Voorbeeld: voer “127” in

Druk op [1] → [2] en sla Pad 3 aan.

¥ Als u de foute waarde hebt ingegeven, moet u op [SFX/U3] 
drukken. De ingevoerde waarde wordt geannuleerd en u 
kan de waarde van in het begin opnieuw ingeven.

MERK OP

Wanneer u een pad aanslaat om een waarde in te geven, moet u 
nauwkeurig en een beetje harder dan normaal in het midden 
van de pad slaan. De instelling kan niet nauwkeurig worden 
gemaakt wanneer u op een andere pad of het toestel slaat.

5. Druk op [OTHERS/U4] (flikkert) om de instellingen te 

bewaren.

Als het lampje van [PERC/U2] flikkert kan u opnieuw een 
parameter selecteren (toestand van stap 2). Nu zal de 
SPD-6 de Program Change en Bank Select MSB/LSB-
commandoÕs versturen (alle commandoÕs).

MERK OP

Nadat u op [OTHERS/U4] hebt gedrukt, mag u de stroom niet 
uitzetten vooraleer het knoplampje flikkert van de patch die u 
in stap 2 heeft geselecteerd.

Veranderingen annuleren VOORALEER u ze bewaart 

¥Wanneer u onmiddellijk wil spelen
Houd [SFX/U3] ingedrukt en druk op [OTHERS/U4]. Als het 
lampje gaat flikkeren van de knop die overeenkomt met de 
onbewerkte instellingswaarde, dan kan u de gewenste 
parameter selecteren.  (De twee knoplampjes van de door u in 
stap 2 geselecteerde user-patch flikkeren).

¥Druk op [POWER] als u de stroom wil uitzetten. 

6. Herhaal stappen 3–5 als u andere parameters wil 

bewerken.

7. Druk op [OTHERS/U4] als u klaar bent met het maken 

van instellingen.

Nu kan u de user-patch spelen die u hebt bewerkt.

Bank Select MSB/LSB 
(Controller Number 0/32)

Bereik: 0–127

Program Change (Program Number)

Bereik: 1–128

Parameter Handeling op de SPD-6 

Program Change Houd [PERC/U2] ingedrukt 
en druk op [1].

Bank Select (MSB) Houd [PERC/U2] ingedrukt 
en druk op [2].

Bank Select (LSB) Houd [PERC/U2] ingedrukt 
en druk op [3].

Knop/pad Invoerwaarde

[1] 1 fig.e-6.e

[2] 2

[3] 3

[4] 4

Pad 1 5

Pad 2 6

Pad 3 7

Pad 4 8

Pad 5 9

Pad 6 0

selecteer waarde en druk

selecteer waarde en sla aan
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Instellingen maken voor elke 
pad

De verstuurde nootnummers 
wijzigen
U kan de klanken veranderen die door de zes pads en de 
twee pedaalschakelaars (afzonderlijk te koop: DP-2) worden 
gespeeld.

U kan nootnummers 20Ð99 van elke drumset selecteren.

1. Houd [OTHERS/U4] ingedrukt en druk op [POWER] om 

de stroom van de SPD-6 aan te zetten (User Group).

2. Houd de twee knoppen ingedrukt van de user-patch die u 
wil bewerken en laat ze los wanneer de lampjes van 
[OTHERS/U4], [1], [2] en [3] beginnen te flikkeren.

Om de handeling te annuleren, moet u op [OTHERS/U4] 
drukken (flikkert). De user-patch die u in stap 2 hebt 
geselecteerd, kan nu gespeeld worden.

3. Druk op [2].

Het lampje van [OTHERS/U4] flikkert en ��n van de 
knoplampjes [1]-[4] gaat branden.

4. Sla een pad aan om de pad te selecteren waarvan u de 
klank wil wijzigen.

Sla nauwkeurig, en een beetje harder dan normaal, in het 
midden van de pad.

Er zal slechts ��n van de lampjes [1]Ð[4] branden in 
functie van de instelling van de aangeslagen pad.

5. Maak de instelling van de pad die u in stap 4 hebt 
geselecteerd.

Het nootnummer wordt verstuurd wanneer u met de 
knoppen, de pads of de pedalen werkt.

¥ Het laatst gespeelde nootnummer wordt toegewezen aan de 

pad of pedaalschakelaar.

¥ Als u de knop ingedrukt houdt, zal de waarde 
overeenkomstig veranderen.

¥ Als u op een knop [1]Ð[4] drukt waarvan het lampje niet 
brandt, wordt de minimale nootnummerwaarde verstuurd 
die voor elke knop kan worden ingesteld.

¥ Als u [PERC/U2] ingedrukt houdt en op [DRUMS/U1] 
drukt, zal de waarde snel verhogen. Als u [DRUMS/U1] 
ingedrukt houdt en op [PERC/U2] drukt, zal de waarde snel 
verlagen.

¥ Wanneer nootnummer 42 aan een pad is toegewezen, kan u 
het openen (nootnummer 46) en sluiten (nootnummer 42) 
van de hi-hat sturen met behulp van een pedaalschakelaar.

¥ Als u niet wil dat er klank gehoord wordt wanneer u de 
pedaalschakelaar indrukt die u gebruikt om de hi-hat te sturen, 
moet u deze toewijzen aan een nootnummer dat geen klank 
geeft.

6. Herhaal stappen 4 en 5.

Om instellingen te maken voor een pedaalschakelaar, 
moet u op de pedaalschakelaar drukken in plaats van 
een pad aan te slaan. 
Als u klaar bent met het maken van instellingen voor alle 
pads gaat u verder met stap 7.

7. Druk op [OTHERS/U4] (flikkert) om de bewerkte waarde 
te bewaren.

Als het lampje van de door u geselecteerde knop flikkert, 
kan u spelen met de bewerkte instellingen.

MERK OP

Nadat u op [OTHERS/U4] hebt gedrukt, mag u de stroom niet 
uitzetten vooraleer het knoplampje van de bewerkte patch 
brandt.

Veranderingen annuleren VOORALEER u ze bewaart 

¥Wanneer u onmiddellijk wil spelen
Houd [SFX/U3] ingedrukt en druk op [OTHERS/U4]. Als het 
lampje gaat flikkeren van de knop die overeenkomt met de 
onbewerkte instellingswaarde, dan kan de patch die u in stap 

2 selecteerde in zijn onbewerkte toestand gespeeld worden.

¥Wanneer u de stroom wil uitzetten
Druk op [POWER] om de stroom uit te zetten. Wanneer u 
[OTHERS/U4] ingedrukt houdt en de stroom opnieuw aanzet 
en dan de user-patch selecteert, kan deze in zijn onbewerkte 
toestand gespeeld worden.

Handeling Verandering Bereik van 
beschikbare 

nootnummers

Druk op [1] Met ��n vermeerderd; 
nadat de maximum-
waarde bereikt is, 
terugkeer naar de 
minumumwaarde

20Ð39

Druk op [2] 40Ð59

Druk op [3] 60Ð79

Druk op [4] 80Ð99

Druk op 
[DRUMS/U1]

Met ��n verminderd, 
stopt op de minimum-
waarde 

99Ð20

Druk op [PERC/
U2]

Met ��n vermeerderd; 
stopt op de maximum-
waarde

20Ð99
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De Gate Time instellen
Voor elke pad of pedaal kan u de tijdsduur opgeven waarin 
de noot zal worden ÒaangehoudenÓ wanneer ze door MIDI 
OUT wordt verzonden.

Multi-functionele klankmodules of samplers ontvangen de verstuurde 
note-off commandoÕs en reageren door de klank uit te zetten.

Deze instelling is noodzakelijk wanneer u met de SFX-set of 
melodische klanken, loops in samplers, enz. speelt.

MERK OP

Wanneer u deze instellingen maakt, is de Auto Power Off-functie 
uitgeschakeld.

1. Druk op [POWER] om de stroom van de SPD-6 uit te zetten.

2. Houd de twee knoppen ingedrukt van de user-patch die u 
wil bewerken en druk op [POWER] om de stroom aan te 
zetten.

De twee knoplampjes van de te bewerken user-patch 
flikkeren.

Druk op [OTHERS/U4] om de handeling te annuleren. De user 
patch die u in stap 2 heeft geselecteerd, kan nu gespeeld 
worden.

3. Houd [DRUMS/U1] ingedrukt en druk op [2]. Het lampje 
van [OTHERS/U4] flikkert en de lampjes van [DRUMS/
U1] en één van de [1]–[4] knoplampjes gaan branden.

4. Sla een pad aan om de pad te selecteren waarvan u de 
klank wil bewerken.

Sla nauwkeurig in het midden van de pad en een beetje 
harder dan normaal.
Slechts ��n van de knoplampjes [1]Ð[4] zal branden 
volgens de aangeslagen pad of pedaalschakelaarinstelling.

5. Raadpleeg het volgende diagram en druk op [1]–[4] om 

instellingen te maken.
fig.e-4.e

6. Herhaal stappen 4 en 5.

Om instellingen te maken voor een pedaalschakelaar, 
moet u op de pedaalschakelaar drukken in plaats van 
een pad aan te slaan. 
Als u klaar bent met het maken van instellingen voor alle 
pads gaat u verder met stap 7. 

7. Druk op [OTHERS/U4] (flikkert) om de bewerkte waarde 
te bewaren.

Als het lampje van de door u geselecteerde knop flikkert, kan u  
opnieuw een parameter selecteren (toestand van stap 2).

MERK OP

Nadat u op [OTHERS/U4] hebt gedrukt, mag u de stroom niet 
uitzetten vooraleer het knoplampje flikkert van de patch die u 
in stap 2 heeft geselecteerd.

Veranderingen annuleren VOORALEER u ze bewaart 

¥Wanneer u onmiddellijk wil spelen
Houd [SFX/U3] ingedrukt en druk op [OTHERS/U4]. Als het 
lampje gaat flikkeren van de knop die overeenkomt met de 
onbewerkte instellingswaarde, dan kan u de gewenste 
parameter selecteren.  (De twee knoplampjes van de door u in 
stap 2 geselecteerde user-patch flikkeren).

¥ Druk op [POWER] als u de stroom wil uitzetten.

8.  Druk op [OTHERS/U4] wanneer u klaar bent met het 
maken van alle instellingen.

Nu kan u de door u bewerkte user-patch spelen.

Gate Time

De fabrieksinstelling is Ò2,0 (sec.).Ó

Bereik: 0,1- 1,0- 2,0- 4,0 (sec.)

Gate Time (sec)4.01.00.1 2.0

Selecteer de 
waarde en druk
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Problemen oplossen

Gelieve volgende zaken te controleren wanneer u een probleem heeft.

Controleer eveneens de gebruikershandleiding van de andere 
uitrusting die u eventueel gebruikt. (MIDI of Audio)

U kan de fabrieksinstellingen van de SPD-6 herstellen. Zie ÒDe 
fabrieksinstellingen herstellen (Factory Reset)Ó (pg. 34).

Problemen betreffende de 
hele SPD-6

Er is geen stroom
¥ Werden de batterijen juist ge�nstalleerd? (pg. 11)

¥ Zijn de batterijen bijna leeg?

Als de batterijen bijna leeg zijn, flikkert het lampje van 
de [POWER] knop.

¥ Werd de eventuele AC-adaptor correct aangesloten? (pg.12)

Er is geen klank
¥ Raakte u een pad aan nadat u de stroom aanzette en 

voordat de lampjes van [DRUMS/U1] en [1] branden?

Zet de stroom opnieuw aan zoals uitgelegd op pg. 16.

¥ Is het volumeniveau correct afgesteld op de SPD-6 en uw 
audio-systeem (stereo systeem/digitale piano enz.)? (pg. 17)

¥ Werden de SPD-6 en de andere toestellen correct 
aangesloten? (pg. 14)

¥ Staat de stroom van alle toestellen aan? (pg. 16)

¥ Specifieerde u Ò114 OffÓ?

Specifieer Ò114 OffÓ wanneer u niet wil dat er klank 
wordt geproduceerd.

Zie pg.46 en ÒInterne klankenlijstÓ (pg. 39) en selecteer 
de gewenste klank.

Het volume is onvoldoende 
wanneer u de SPD-6 bespeelt/
De klank is niet zoals verwacht

¥ Staat de [SENS] schakelaar op het achterpaneel correct ingesteld? (pg. 18)

¥ Slaat u nauwkeurig in het midden van de pad?

Als u op de zijkant of de buitenkant van een pad slaat, is 
het mogelijk dat u de klank van een andere pad hoort.

¥ Werd de patch (klankset) correct geselecteerd? (pg. 18)

¥ Cre�erde u een eigen patch?

Zie pg. 22 en zorg er voor dat de instellingen van de 
patch en de klank correct zijn.

Knoplampjes flikkeren
¥ Knoplampjes flikkeren om u op een fout te wijzen. 

Problemen in verband met MIDI

Geen klank wanneer u de SPD-6 
bespeelt

¥ Cre�erde u een eigen patch?

Het is mogelijk dat er geen klank is wanneer u een 
drumset of klank specifieert die niet bestaat op het toestel 
dat op de SPD-6 is aangesloten. Zie pg. 26Ðpg. 31, en de 
handleiding van het op de SPD-6 aangesloten toestel en 
zorg er voor dat de patch- en klankinstellingen correct zijn.

Foutmeldinglijst
De SPD-6 geeft een foutaanduiding door twee of meer 
knoppen te doen flikkeren.

De batterijen zijn leeg
fig.er-1.e

Zet de stroom uit van de SPD-6 (pg. 17) en vervang de 
batterijen (pg. 11). Gebruik geen nieuwe batterijen met 
deels gebruikte batterijen en gebruik geen batterijen van 
een verschillende soort.

Het is mogelijk dat het intern 
geheugen van de SPD-6 
beschadigd is
fig.er-4.e

Druk op ��n van de Patch select-knoppen en u kan een 
Factory Reset (pg. 34) uitvoeren. Druk op [OTHERS/U4] 
(flikkert) om de Factory Reset uit te voeren.

Als dit het probleem niet verhelpt, moet u het 
dichtstbijzijnde Roland service center contacteren.

MERK OP

Alle op de SPD-6 gemaakte instellingen gaan verloren. Alle 
waarden worden teruggezet op de fabrieksinstellingen.

flikkert

flikkeren
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De fabrieksinstellingen herstellen (Factory Reset)

Deze procedure herstelt de originele, fabrieksingestelde waarden van de MIDI-, interne klanken, gevoeligheids- 
instellingen enz. die in de SPD-6 zijn opgeslagen.

MERK OP

Alle op de SPD-6 gemaakte instellingen gaan verloren. Alle waarden worden teruggebracht tot wat ze origineel waren toen het 
toestel de fabriek verliet. Vooraleer u de volgende procedure start, moet u elke belangrijke instelling noteren, zodat u deze 
instelling later opnieuw kan maken.

1
Houd [DRUMS/U1], [PERC/U2], [SFX/U3] en [OTHERS/U4] ingedrukt en druk op [POWER] om de stroom van 
de SPD-6 aan te zetten.

Het lampje van [OTHERS/U4] flikkert.
fig.f-1.e

2
Druk op [OTHERS/U4] (flikkert) om de handeling uit te voeren.

Het lampje van [OTHERS/U4] brandt.
fig.f-2.e

MERK OP

Druk op [OTHERS/U4] en zet de stroom van de SPD-6 niet uit vooraleer de lampjes van [DRUMS/U1] en [1] branden.

Om Factory Reset te annuleren

¥ Wanneer u onmiddellijk wil spelen
→ Houdt [SFX/U3] ingedrukt en druk op [OTHERS/U4].

¥ Als u de stroom wil uitzetten
→ Druk op [POWER] om de stroom uit te zetten. 

3
De SPD-6 keert terug naar zijn fabrieksinstellingen en kan bespeeld worden.

De lampjes van [DRUMS/U1] en [1] branden.

DrukTerwijl u vier knoppen indrukt

Druk
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Patchlijst (Preset-groep)

Wanneer u de interne klanken van de SPD-6 speelt

De tabel gebruiken

¥ Het interne klanknummer van de SPD-6 wordt tussen haakjes ( ) aangeduid naast de naam van de klank. 

¥ *: Wanneer er een pedaalschakelaar is aangesloten op de [PEDAL SW] 1 jack, kan u de klank van de pad omwisselen. 
Wanneer er geen pedaalschakelaar is aangesloten, blijft men de klank horen.

¥ Volgorde van klanknamen
Pad 1 Pad 2 Pad 3
Pad 4 Pad 5 Pad 6
Pedaalschakelaar 1 Pedaalschakelaar 2

DRUMS-1 (Drum Standard)

Crash Cymbal 1 (54) High Tom 1 (24) Low Tom 1 (28)
Kick (1) Standard Snare (10) Closed Hi-Hat (48) / Open Hi-Hat (50)*
Pedal Hi-Hat (49) Mix Kick (2)

DRUMS-2 (Drum Power)

Crash Cymbal 1 (54) Power Mid Tom 1 (31) Power Low Tom 1 (37)
MONDO Kick (5) Dance Snare (11) Closed Hi-Hat (48) / Open Hi-Hat (50)*
Pedal Hi-Hat (49) HipHop Kick (6)

DRUMS-3 (Drum Brush)

Brush Roll Snare (21) Brush Swish Snare (22) Ride Cymbal1 (57)
Jazz Kick 1 (3) Brush Slap Snare (23) Closed Hi-Hat (48) / Open Hi-Hat (50)*
Pedal Hi-Hat (49) Jazz Kick 2 (4)

DRUMS-4 (TR-808 (Analog))

808 Cymbal (59) 808 Mid Tom 1 (41) 808 Low Tom 1 (43)
808 Kick 1 (7) 808 Snare (16) 808 Closed Hi-Hat 2 (52) / 808 Open Hi-Hat (53)*
808 Closed Hi-Hat 1 (51) 808 Kick 2 (8)

PERC-1 (Conga and Bongo)

Claves (67) High Bongo (61) Low Bongo (62)
Open High Conga (63) Mute High Conga (64) Low Conga (65)
Shaker (71) Cowbell (66)

PERC-2 (Timbales)

High Wood Block (83) Low Wood Block (84) Splash Cymbal (56)
Low Timbale (74) High Timbale (73) Cowbell (66)
Maracas (70) Tambourine (72)

PERC-3 (Samba)

Open Cuica (78) Low Agogo (77) Open Surdo (80)
Mute Cuica (79) High Agogo (76) Mute Surdo (81)
Whistle (82) Shaker (71)

PERC-4 (Latin Toys)

Vibra-Slap (75) Short Guiro (69) Tambourine (72)
Open Triangle (86) Long Guiro (68) Hand Clap (90)
Maracas (70) Bell Tree (85)
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SFX-1 (Dance)

Slap (95) Guitar Slide (96) Scratch Push (93)
Hand Clap (90) High Q (94) Scratch Pull (92)
String Slap (97) Scratch (91)

SFX-2 (Human)

Foot Step (106) Heart Beat (107) Screaming (108)
Door Creaking (104) Door (105) Punch (109)
Thunder (111) Car-Crash (103)

SFX-3 (Crash)

Car-Engine (101) Car-Stop (102) Car-Crash (103)
Telephone (98) Gun Shot (112) Lasergun (113)
High Q (94) Slap (95)

SFX-4 (Kids)

Dog (99) Kitty (100) Laughing (110)
Thunder (111) Metronome Click (89) Metronome Bell (88)
Hand Clap (90) Heart Beat (107)

OTHERS-1 (Drum with Pedal)

Crash Cymbal 1 (54) High Tom 1 (24) Mid Tom 1 (26)
Standard Snare (10) Closed Hi-Hat (48) / Open Hi-Hat (50)* Low Tom 1 (28)
Pedal Hi-Hat (49) Mix Kick (2)

OTHERS-2 (Drum Electronic)

Crash Cymbal 1 (54) Electronic Mid Tom (46) Electronic Low Tom (47)
808 Kick 1 (7) Electronic Snare 1 (17) Closed Hi-Hat (48) / Open Hi-Hat (50)*
Pedal Hi-Hat (49) Electronic Kick (9)

OTHERS-3 (Cymbal Set)

Crash Cymbal 1 (54) Crash Cymbal 2 (55) Ride Cymbal 1 (57)
808 Cymbal (59) Splash Cymbal (56) Ride Cymbal 2 (58)
Pedal Hi-Hat (49) 808 Closed Hi-Hat1 (51)

OTHERS-4 (TR-808 (Analog) Tom Set)

808 High Tom 1 (39) 808 High Tom 2 (40) 808 Mid Tom 1 (41)
808 Mid Tom 2 (42) 808 Low Tom 1 (43) 808 Low Tom 2 (44)
808 Kick 1 (7) 808 Kick 2 (8)
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Patchlijst (Preset-groep)

Wanneer u een drumset speelt van een externe MIDI 
klankmodule (Via MIDI)
Wanneer u de SPD-6 aansluit op een General MIDI 2/GS-klankmodule kan u de volgende instrumenten spelen.

De tabel gebruiken

¥ De naam van de gebruikte drumset is aangeduid naast de patch-naam.

¥ De cijfers tussen haakjes (  ) naast de drumsetnaam duiden, van links naar rechts, het bank select MSB, bank select LSB, 
en programmanummer aan.

¥ Het nootnummer dat door de SPD-6 wordt verstuurd, wordt tussen haakjes ( ) aangeduid naast de klanknaam.

¥ *: Wanneer er een pedaalschakelaar is aangesloten op de [PEDAL SW] 1 jack, kan u de klank van de pad omwisselen. 
Wanneer er geen pedaalschakelaar is aangesloten, blijft men de klank horen.

¥ Volgorde van klanknamen
Pad 1 Pad 2 Pad 3
Pad 4 Pad 5 Pad 6
Pedaalschakelaar 1 Pedaalschakelaar 2

DRUMS-1 (Drum Standard) GS Standard Set (00, 00, 1)

Crash Cymbal 1 (49) High Tom 1 (50) Low Tom 1 (43)
Std Kick 1 (36) Snare Drum 1 (38) Closed Hi-hat 1 (42) / Open Hi-Hat 1 (46)*
Pedal Hi-Hat 1 (44) Std Kick 2 (35)

DRUMS-2 (Drum Power) Power Set (00, 00, 17)

Crash Cymbal 1 (49) Room Mid Tom 1 (47) Room Low Tom 1 (43)
MONDO Kick (36) Dance Snare (38) Closed Hi-Hat 1 (42) / Open Hi-Hat 1 (46)*
Pedal Hi-Hat (44) Std Kick 2 (35)

DRUMS-3 (Drum Brush) GS Brush Set (00, 00, 41)

Brush Swirl (40) Brush Tap (38) Ride Cymbal1 (51)
Std Kick 1 (36) Brush Slap (39) Closed Hi-Hat 1 (42) / Open Hi-Hat 2 (46)*
Pedal Hi-Hat 1 (44) Std Kick 2 (35)

DRUMS-4 (TR-808 (Analog)) TR-808 Set (00, 00, 26)

808 Cymbal (49) 808 Mid Tom 1 (47) 808 Low Tom 1 (43)
808 Bass Drum 1 (36) 808 Snare Drum (38) 808 CHH (42) / 808 OHH (46)*
808 CHH (44) 808 Bass Drum 1 (36)

PERC-1 (Conga and Bongo) GS Standard Set (00, 00, 1)

Claves (75) High Bongo (60) Low Bongo (61)
Open High Conga (63) Mute High Conga (62) Low Conga (64)
Shaker (82) Cowbell (56)

PERC-2 (Timbales) GS Standard Set (00, 00, 1)

High Wood Block (76) Low Wood Block (77) Splash Cymbal (55)
Low Timbale (66) High Timbale (65) Cowbell (56)
Maracas (70) Tambourine (54)

PERC-3 (Samba) GS Standard Set (00, 00, 1)

Open Cuica (79) Low Agogo (68) Open Surdo (87)
Mute Cuica (78) High Agogo (67) Mute Surdo (86)
Long Low Whistle (72) Shaker (82)

PERC-4 (Latin Toys) GS Standard Set (00, 00, 1)

Vibra-Slap (58) Short Guiro (73) Tambourine (54)
Open Triangle (81) Long Guiro (74) Hand Clap (39)
Maracas (70) Bell Tree (84)
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SFX-1 (Dance) SFX Set (00, 00, 57)

Slap (40) Guitar Sliding Finger (47) Scratch Push (41)
Sticks (43) High Q (39) Scratch Pull (42) / Metronome Bell (46)*
String slap of double bass (50) Scratch (61)

SFX-2 (Human) SFX Set (00, 00, 57)

Footsteps 1 (56) Heart Beat (55) Screaming (53)
Door Creaking (59) Door (60) Punch (54)
Thunder (80) Car-Crash (66)

SFX-3 (Crash) SFX Set (00, 00, 57)

Car-Engine (63) Car-Stop (64) Car-Crash (66)
Siren (67) Gun Shot (72) Lasergun (74)
High Q (39) Slap (40)

SFX-4 (Kids) SFX Set (00, 00, 57)

Dog (76) Cat (85) Laughing (52)
Thunder (80) Metronome Click (45) Metronome Bell (46)
Slap (40) Heart Beat (55)

OTHERS-1 (Drum with Pedal) GS Standard Set (00, 00, 1)

Crash Cymbal 1 (49) High Tom 1 (50) Mid Tom 1 (47)
Snare Drum 1 (38) Closed Hi-Hat 1 (42) / Open Hi-Hat 1 (46)* Low Tom 1 (43)
Pedal Hi-Hat 1 (44) Std Kick 2 (35)

OTHERS-2 (Drum Electronic) Electronic Set (00, 00, 25)

Crash Cymbal 1 (49) Elec Mid Tom 1 (47) Elec Low Tom 1 (43)
Elec BD (36) Elec SD (38) Closed Hi-Hat 1 (42) / Open Hi-Hat 1 (46)*
Pedal Hi-Hat 1 (44) Std Kick 2 (35)

OTHERS-3 (Cymbal Set) GS Standard Set (00, 00, 1)

Crash Cymbal 1 (49) Crash Cymbal 2 (57) Ride Cymbal 1 (51)
Chinese Cymbal (52) Splash Cymbal (55) Ride Cymbal 2 (59)
Pedal Hi-Hat 1 (44) Ride Bell (53)

OTHERS-4 (TR-808 (Analog) Tom Set) TR-808 Set (00, 00, 26)

808 High Tom 1 (50) 808 High Tom 2 (48) 808 Mid Tom 1 (47)
808 Mid Tom 2 (45) 808 Low Tom 1 (43) 808 Low Tom 2 (41)
Std Kick 2 (35) 808 Bass Drum 1 (36)
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Lijst van de interne klanken

Kick
1 Kick
2 Mix Kick
3 Jazz Kick 1
4 Jazz Kick 2
5 MONDO Kick
6 HipHop Kick
7 808 Kick 1
8 808 Kick 2
9 Electronic Kick

Snare
10 Standard Snare
11 Dance Snare
12 HipHop Snare 1
13 HipHop Snare 2
14 Dopin' Snare
15 Gated Snare
16 808 Snare
17 Electronic Snare 1
18 Electronic Snare 2
19 Cross Stick
20 Snare Roll
21 Brush Roll Snare
22 Brush Swish Snare
23 Brush Slap Snare

Tom
24 High Tom 1
25 High Tom 2
26 Mid Tom 1
27 Mid Tom 2
28 Low Tom 1
29 Low Tom 2
30 Room High Tom
31 Room Mid Tom
32 Room Low Tom
33 Power High Tom 1
34 Power High Tom 2
35 Power Mid Tom 1
36 Power Mid Tom 2
37 Power Low Tom 1
38 Power Low Tom 2
39 808 High Tom 1
40 808 High Tom 2
41 808 Mid Tom 1
42 808 Mid Tom 2
43 808 Low Tom 1
44 808 Low Tom 2
45 Electronic High Tom
46 Electronic Mid Tom
47 Electronic Low Tom

Hi-Hat
48 Closed Hi-Hat [EXC 1]
49 Pedal Hi-Hat [EXC 1]
50 Open Hi-Hat [EXC 1]
51 808 Closed Hi-Hat 1 [EXC 1]
52 808 Closed Hi-Hat 2 [EXC 1]
53 808 Open Hi-Hat [EXC 1]

Cymbal
54 Crash Cymbal 1
55 Crash Cymbal 2
56 Splash Cymbal
57 Ride Cymbal 1
58 Ride Cymbal 2
59 808 Cymbal
60 Reverse Cymbal

Percussion
61 High Bongo
62 Low Bongo
63 Open High Conga
64 Mute High Conga
65 Low Conga
66 Cowbell
67 Claves
68 Long Guiro [EXC 2]
69 Short Guiro [EXC 2]
70 Maracas
71 Shaker
72 Tambourine
73 High Timbale
74 Low Timbale
75 Vibra-Slap
76 High Agogo
77 Low Agogo
78 Open Cuica [EXC 3]
79 Mute Cuica [EXC 3]
80 Open Surdo [EXC 4]
81 Mute Surdo [EXC 4]
82 Whistle
83 High Wood Block
84 Low Wood Block
85 Bell Tree
86 Open Triangle [EXC 5]
87 Mute Triangle [EXC 5]
88 Metronome Bell
89 Metronome Click

Dance
90 Hand Clap
91 Scratch
92 Scratch Pull [EXC 6]
93 Scratch Push [EXC 6]
94 High Q
95 Slap
96 Guitar Slide
97 String Slap

SFX
98 Telephone
99 Dog
100 Kitty
101 Car-Engine
102 Car-Stop
103 Car-Crash
104 Door Creaking
105 Door
106 Foot Step
107 Heart Beat
108 Screaming
109 Punch
110 Laughing
111 Thunder
112 Gun Shot
113 Lasergun

No Sound
114 Off

[EXC *]: Klanken met hetzelfde 
nummer zullen niet 
spelen.
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Over MIDI

MIDI (Musical Instrument Digital Interface)  is een 
standaard waardoor uitvoeringsgegevens en andere 
informatie kan worden uitgewisseld tussen elektronische 
muziekinstrumenten en computers. Met behulp van een 
MIDI-kabel om toestellen te verbinden die voorzien zijn van 
MIDI-connectoren kan u een ensemble cre�ren waarin ��n 
enkel MIDI-klavier meerdere instrumenten kan bespelen of 
kan u automatisch instellingen veranderen terwijl de song 
bezig is.

Er is geen gedetailleerde kennis van MIDI nodig wanneer u 
een MIDI-kabel gebruikt om de SPD-6 op GM2/GS-
toestellen aan te sluiten of wanneer u de interne klanken van 
de SPD-6 speelt.

Over de MIDI OUT-connector
fig.m-1

Deze connector wordt gebruikt om MIDI-commandoÕs naar 
een extern MIDI-toestel te sturen. Deze connector verzendt 
commandoÕs die drumsets selecteren op het toestel dat aan 
de MIDI-OUT-connector van de SPD-6 is aangesloten en 
verstuurt commandoÕs die aanslagen op de pads weergeven.

MERK OP

Het MIDI-kanaal waarop de SPD-6 muziekgegevens verzendt, is 
vastgelegd op kanaal 10.

Over General MIDI/
General MIDI 2/GS
De SPD-6 werd ontworpen om gemakkelijk samen gebruikt 
te worden met GM2/GS-compatibele toestellen.

GM/General MIDI ( )
General MIDI is een set aanbevelingen die een manier zoekt 
om de beperkingen van eigendomsontwerpen te 
overschrijden en om de MIDI-mogelijkheden van 
klankgenererende toestellen te standaardiseren. 
Klankgenererende toestellen en muziekbestanden die 
beantwoorden aan de General MIDI-standaard dragen het 

General MIDI logo ( ). Muziekbestanden die het General 

MIDI logo dragen kunnen afgespeeld worden op om het 
even welk klankgenererend toestel en produceren dezelfde 
muziekuitvoering.

GM2/General MIDI 2 ( )
De steeds compatibelere General MIDI 2 ( ) 

aanbevelingen nemen de draad op waar de originele General 
MIDI achterbleef en bieden vergevorderde 
expressiemogelijkheden en een nog grotere compatibiliteit. 
Zaken die niet onder de originele General MIDI-
aanbevelingen vielen, zoals hoe klanken bewerkt moeten 
worden en hoe effecten zouden moeten worden behandeld, 
zijn nu nauwkeurig vastgelegd. De beschikbare klanken zijn 
bovendien uitgebreid. Klankgeneratoren die voldoen aan 
General MIDI 2 kunnen op een betrouwbare manier 
muziekbestanden afspelen die het General MIDI of General 
MIDI 2 logo dragen. In sommige gevallen wordt naar de 
conventionele vorm van General MIDI, waarin de 
verbeteringen niet zijn voorzien, ÒGeneral MIDI 1Ó genoemd 
om een verschil te maken met General MIDI 2.

GS Format ( )
Het GS Format ( ) is een set van Roland met specificaties 

voor de standaardisering van klankgenererende toestellen. 
Naast ondersteuning voor alles wat door General MIDI is 
gedefinieerd, biedt het hoogcompatibele GS Format een 
uitgebreid aantal klanken en geeft het veel details over een 
breed gamma extra kenmerken met inbegrip van effecten 
zoals reverb en chorus. Het GS Format, ontworpen met het 
oog op de toekomst, kan snel nieuwe klanken in zich 
opnemen en, wanneer deze ontwikkeld worden, kan het 
nieuwe hardware-kenmerken ondersteunen.
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MIDI-implementatie

Model SPD-6
Version 1.00
October.18 2000

Transmit data

■Channel Voice Messages

●Note off
Status 2nd byte 3rd byte
8nH kkH vvH
n = MIDI channel number: 9H (ch.10)
kk = note number: 14H - 63H (20 - 99)
vv = note off velocity: 40H (64)
* Transmitted after the Gate Time specified for the pad.
* Transmitted as the note number specified for the pad.

●Note on
Status 2nd byte 3rd byte
9nH kkH vvH
n = MIDI channel number: 9H (ch.10)
kk = note number: 14H - 63H (20 - 99)
vv = note on velocity: 01H - 7FH (1 - 127)
* Note On message is transmitted when you strike the pad.
* Transmitted as the note number specified for the pad.

●Control Change
❍Bank Select (Controller number 0, 32)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 00H mmH
BnH 20H llH
n = MIDI channel number: 9H (ch.10)
mm = Bank number MSB:
ll = Bank number LSB:
mm, ll = Bank number: 00 00H - 7F 7FH (bank.1 - bank.16384)
* When a patch is selected, the bank select corresponding to the Drum Set number for the

patch will be transmitted.
* The bank select messages corresponding to the Drum Set number are as follows.
————————————————————+—————————————+—————————————
 Drum Set No.       | Bank Select | Program No. 
                    |  MSB |  LSB |            
————————————————————+—————————————+—————————————
  1:GS Standard Set |  00H |  00H |   1(00H)
  2:GS Room Set     |  00H |  00H |   9(08H)
  3:Power Set       |  00H |  00H |  17(10H)
  4:Electronic Set  |  00H |  00H |  25(18H)
  5:TR-808 Set      |  00H |  00H |  26(19H)
  6:Jazz Set        |  00H |  00H |  33(20H)
  7:GS Brush Set    |  00H |  00H |  41(28H)
  8:Orchestra Set   |  00H |  00H |  49(30H)
  9:SFX Set         |  00H |  00H |  57(38H)
 10:Standard Set    |  00H |  40H |   1(00H)
 11:OFF             |  --- |  --- |  -------  *1
 12:USER SET        |  mmH |  llH |  pp       *2
————————————————————+—————————————+—————————————
* 1: Not transmitted.
* 2: Transmit the values of the Bank Select MSB, Bank Select LSB, and Program Number 

parameter settings of the patch.
* The bank select and program number of each patch are as follows.
———————————+———————————+—————————————+—————————————+———————————————————
—
 Group     | Patch No. | Bank Select | Program No. | Drum Set No.
           |           |  MSB |  LSB |             |
———————————+———————————+—————————————+—————————————+———————————————————
—
 DRUMS/U1  |        1  |  00H |  00H |   1(00H)    |  1:GS Standard Set
           |        2  |  00H |  00H |  17(10H)    |  3:Power Set
           |        3  |  00H |  00H |  41(28H)    |  7:GS Brush Set
           |        4  |  00H |  00H |  26(19H)    |  5:TR-808 Set
———————————+———————————+—————————————+—————————————+———————————————————
—
 PERC/U2   |        1  |  00H |  00H |   1(00H)    |  1:GS Standard Set
           |        2  |  00H |  00H |   1(00H)    |  1:GS Standard Set
           |        3  |  00H |  00H |   1(00H)    |  1:GS Standard Set
           |        4  |  00H |  00H |   1(00H)    |  1:GS Standard Set
———————————+———————————+—————————————+—————————————+———————————————————
—
 SFX/U3    |        1  |  00H |  00H |  57(38H)    |  9:SFX Set
           |        2  |  00H |  00H |  57(38H)    |  9:SFX Set
           |        3  |  00H |  00H |  57(38H)    |  9:SFX Set
           |        4  |  00H |  00H |  57(38H)    |  9:SFX Set
———————————+———————————+—————————————+—————————————+———————————————————
—
 OTHERS/U4 |        1  |  00H |  00H |   1(00H)    |  1:GS Standard Set
           |        2  |  00H |  00H |  25(18H)    |  4:Electronic Set
           |        3  |  00H |  00H |   1(00H)    |  1:GS Standard Set
           |        4  |  00H |  00H |  26(19H)    |  5:TR-808 Set
———————————+———————————+—————————————+—————————————+———————————————————
—

●Program Change
Status 2nd byte
CnH ppH
n = MIDI channel number: 9H (ch.10)
pp = Program number: 00H - 7FH (prog.1 - prog.128)
* When a patch is selected, the program number for the Drum Set assigned to the patch

will be transmitted.

■System Realtime Messages

●Active Sensing
Status
FEH
* This will be transmitted constantly at intervals of approximately 200ms.
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MIDI-implementatie

Function...

Basic
Channel

Mode

Note
Number :

Velocity

After
Touch

Pitch Bend

Control
Change

Program
Change

System Exclusive

System
Common

System
Real Time

Aux
Messages

Notes

Transmitted Recognized Remarks

Default
Changed

Default
Messages
Altered

True Voice

Note On
Note Off

Key’s
Channel’s

0, 32

: True Number

: Song Position
: Song Select
: Tune Request

: Clock
: Commands

: All Sound Off
: Reset All Controllers
: Local On/Off
: All Notes Off
: Active Sensing
: System Reset

10
X

Mode 3
X

O   99H, v=1—127
O   89H, v=64

20—99

X
X

X

O X

O
0—127

X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
O
X

X
X

X
X

X
X

X 
X

X
X

X

X
X

X

X
X
X

X
X

X
X 
X
X
X
X

Bank select

PERCUSSION PAD

Model SPD-6

Datum : 18-10- 2000

Versie : 1.00MIDI Implementatiekaart

**************

**************

Mode 1 : OMNI ON, POLY
Mode 3 : OMNI OFF, POLY

Mode 2 : OMNI ON, MONO
Mode 4 : OMNI OFF, MONO

O : Yes
X : No

Program No. 1—128
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Specificaties

SPD-6: Percussion pad

Aantal pads
6 (aanslaggevoelig)

MIDI-sturing
MIDI-kanaal: 10 (vastgelegd)

Note Number: 20Ð99

Bank Select MSB (CC0): 0Ð127

Bank Select LSB (CC32): 0Ð127

Program Change: 1Ð128

Maximale Polyfonie
4 stemmen

Interne klanken
113

Patches
Preset-patches: 16

User-patches: 16

Paneelsturing
Volumeknop: 1

Gevoeligheidsselectieschakelaar: 1

Patch select-knoppen: 8

Stroomknop: 1

Connectoren
Uitgangs-jacks: 1 (PHONES), 2 (MONO)

MIDI OUT-connector

Pedaalschakelaar-jacks: 1, 2

AC-adaptor-jack

Stroomtoevoer
DC 9 V: Droge batterij (R6 (AA) type x 6) of AC-adaptor

Verwachte levensduur van een batterij bij voortdurend 
gebruik:

Koolstof: 8 uur
Alkaline: 20 uur

Deze cijfers vari�ren afhankelijk van de werkelijke 

gebruiksomstandigheden.

Energieverbruik
100 mA

Afmetingen
318 (B) x 241 (D) x 67 (H) mm

12-9/16 x 9-1/2 x 2-11/16 inch

Gewicht
1.6 kg (batterijen inbegrepen)

31 lbs 9 oz

Toebehoren
MIDI-kabel

Droge batterij (R6 (AA) type) x 6

Bevestigingsschroef van het statief (M5 x 20) x 4
* Vastgemaakt aan het onderpaneel

Gebruikershandleiding

Opties
AC-adaptor (BOSS PSA-reeks)

Pedaalschakelaar (DP-2)

Voetschakelaar (BOSS FS-5U)

Pad-statief (PDS-15)

Multifunctionele klem (APC-33)

MERK OP

In het belang van productverbetering is het mogelijk dat de 
specificaties en/of het uitzicht van dit toestel veranderd worden 
zonder voorafgaandelijke verwittiging.



43

Werkingslijst

Opstartfuncties
fig.funclist.e

Bewerkingsfuncties

Patch Auto Power Off

Preset-groep

User-groep

Preset-groep

User-groep

O

O

X

X

Handelingen waarbij de 
stroom wordt aangezet

1. Zet de stroom aan 2. Houd de t wee knoppen van de 
 user -patch  ingedruk t.

3. Selecteer de parameter .

Note Number (pg. 30)

Interne klank (pg. 22)

Combinatie van 
Program Change en 
Bank Select (pg. 28)

1. Houd de twee knoppen van de user
     patch ingedrukt en druk op [POWER].

2. Selecteer de para meter.

Bank Select (LSB) (pg. 29)

Bank Select (MSB) (pg. 29)

Program Change (pg. 29)

Gate Time (pg. 31)

Blijven indrukken Blijven indrukkenBlijven indrukken

Snelheidscurve van de pad/ 
Snelheid van de pedaalschakelaar (pg. 24)

Trigger Sensitivity (Hand) (pg. 25)

Trigger Threshold (pg. 25)

Trigger Sensitivity (Stok) 
(pg. 25)
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Blanco kaart
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Blanco kaart
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Index

A
AC-adaptor

Aansluiting ............................................................... 12
AC-adaptor jack ......................................................... 9

Achterpaneel .................................................................... 9
Auto Power Off-functie ................................................ 12

B
Bank select MSB/LSB ................................................... 29
Batterij

Batterijdeksel .............................................................. 8
Bijna leeg ................................................................... 32
Installeren ................................................................. 11

Blanco kaart .................................................................... 44

C
Controller-nummers 0/32 ............................................ 29

F
Fabrieksinstellingen herstellen .................................... 33
Factory reset ................................................................... 33
Foutmelding ................................................................... 32

G
Gate time (duur) ............................................................ 31
GM (General MIDI) ....................................................... 39
GM2 (General MIDI 2) .................................................. 39
GS Format ....................................................................... 39

H
Hoofdtelefoon ................................................................ 14

I
Interne klanken

Interne klankenlijst................................................... 38
Interne klanken selecteren ...................................... 22

M
MicroSaver veiligheidsgleuf .......................................... 9
MIDI ................................................................................ 39
MIDI-implementatie ..................................................... 40
MIDI OUT-connector ................................................ 9, 39

N
Nootnummer ................................................................. 30

O
Onderpaneel .................................................................... 8
OUTPUT 1(PHONES)/2(MONO) jacks ...................... 9

P
Pad ..................................................................................... 8
Patch

Over de patch-naam ................................................ 10
Patch select-knoppen ................................................ 8
Selecteren .................................................................. 18
Wat is een patch? ..................................................... 10

Patch-lijst
Interne klanken ........................................................ 34
Via MIDI ................................................................... 36

Pedaalschakelaar
Aansluiten ................................................................. 15
Gebruik ...................................................................... 15
PEDAL SW jacks ........................................................ 9

Program change (program number) ..................... 27, 29

S
SENS select-schakelaar ................................................... 9
Snelheidscurve van de pads ........................................ 24
Snelheid van de pedaalschakelaar .............................. 24
Statief

Bevestigen ................................................................. 13
Bevestigingsschroef ................................................... 8

Stroom
POWER knop ............................................................. 8
Stroom uit ................................................................. 17
Stroom aan ................................................................ 16

T
Trigger sensitivity (Hand/Stick) ................................. 25
Trigger threshold ........................................................... 25

V
VOLUME-knop ............................................................... 9
Voorpaneel ....................................................................... 8



For the USA

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION
RADIO FREQUENCY INTERFERENCE STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the 
FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee 
that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures:

—   Reorient or relocate the receiving antenna.
—   Increase the separation between the equipment and receiver.
—   Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—   Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Unauthorized changes or modification to this system can void the users authority to operate this equipment.
This equipment requires shielded interface cables in order to meet FCC class B Limit.

Dit product voldoet aan de vereisten van de Europese Richtlijn 89/336/EEC.

Voor EU-landen

For Canada

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Cet appareil num rique de la classe B respecte toutes les exigences du R glement sur le mat riel brouilleur du  Canada.

NOTICE

AVIS
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Alsÿuÿeenÿherstellingsdienstÿnodigÿhebt,ÿcontacteerÿdanÿhetÿdichtstbijzijndeÿRolandÿServiceÿCenterÿofÿeenÿerkendeÿÿ
Roland-verdelerÿinÿuwÿland.

1ÿnovemberÿÿ2000ÿ(Roland)

ARGENTINA
InstrumentosÿMusicalesÿS.A.
Floridaÿ656ÿ2ndÿFloorÿ
OfficeÿNumberÿ206A
BuenosÿAires
ARGENTINA,ÿCP1005
TEL:ÿ(54-11)ÿ4-ÿ393-6057

BRAZIL
RolandÿBrasilÿLtda.
R.ÿCoronelÿOctavianoÿdaÿSilveiraÿ
203ÿ05522-010ÿ
SaoÿPauloÿBRAZIL
TEL:ÿ(011)ÿ3743ÿ9377

CANADA 
RolandÿCanadaÿMusicÿLtd.
(HeadÿOffice)
5480ÿParkwoodÿWayÿRichmondÿ
B.ÿC.,ÿV6Vÿ2M4ÿCANADAÿ
TEL:ÿ(0604)ÿ270ÿ6626ÿ
ÿÿ

RolandÿCanadaÿMusicÿLtd.
(TorontoÿOffice)
Unitÿ2,ÿ109ÿWoodbineÿDownsÿ
Blvd,ÿEtobicoke,ÿON
M9Wÿ6Y1ÿCANADAÿ
TEL:ÿ(0416)ÿ213ÿ9707

MEXICO
CasaÿVeerkamp,ÿs.a.ÿdeÿc.v.
Av.ÿTolucaÿNo.ÿ323,ÿCol.ÿOlivarÿ
deÿlosÿPadresÿ01780ÿMexicoÿD.F.ÿ
MEXICO
TEL:ÿ(525)ÿ668ÿ04ÿ80
ÿÿ

PANAMA
SUPROÿMUNDIAL,ÿS.A.
BoulevardÿAndrews,ÿAlbrook,
PanamaÿCity,
REP.ÿDEÿPANAMA
TEL:ÿ(507)ÿ315-0101

U. S. A. 
RolandÿCorporationÿU.S.
5100ÿS.ÿEasternÿAvenue
LosÿAngeles,ÿCAÿ90040-2938,
U.ÿS.ÿA.
TEL:ÿ(323)ÿ890ÿ3700

VENEZUELA
MusiclandÿDigitalÿC.A.
Av.ÿFranciscoÿdeÿMiranda,
CentroÿParqueÿdeÿCristal,ÿNivelÿ
C2ÿLocalÿ20ÿCaracas
VENEZUELA
TEL:ÿ(02)ÿ285ÿ9218

AUSTRALIA 
RolandÿCorporationÿ
AustraliaÿPty.,ÿLtd.ÿ
38ÿCampbellÿAvenueÿ
DeeÿWhyÿWest.ÿNSWÿ2099ÿ
AUSTRALIAÿ
TEL:ÿ(02)ÿ9982ÿ8266

NEW ZEALAND 
RolandÿCorporationÿ(NZ)ÿLtd.
97ÿMt.ÿEdenÿRoad,ÿMt.ÿEden,ÿ
Aucklandÿ3,ÿNEWÿZEALANDÿ
TEL:ÿ(09)ÿ3098ÿ715

HONG KONG
TomÿLeeÿMusicÿCo.,ÿLtd.ÿ
ServiceÿDivision
22-32ÿPunÿShanÿStreet,ÿTsuenÿ
Wan,ÿNewÿTerritories,ÿ
HONGÿKONG
TEL:ÿ2415ÿ0911

CHINA
BeijingÿXinghaiÿMusicalÿ
InstrumentsÿCo.,ÿLtd.
6ÿHuangmuchangÿChaoÿYangÿ
District,ÿBeijing,ÿCHINA
TEL:ÿ(010)ÿ6774ÿ7491

INDIA
RiveraÿDigitecÿ(India)ÿPvt.ÿLtd.
409,ÿÿNirmanÿKendraÿMahalaxmiÿ
FlatsÿCompoundÿOff.ÿDr.ÿEdwinÿ
MosesÿRoad,ÿMumbai-400011,ÿ
INDIA
TEL:ÿ(022)ÿ498ÿ3079

INDONESIA
PTÿCitraÿIntiRama
J1.ÿCidengÿTimurÿNo.ÿ15J-150ÿ
JakartaÿPusat
INDONESIA
TEL:ÿ(021)ÿ6324170

MALAYSIA
BentleyÿMusicÿSDNÿBHD
140ÿ&ÿ142,ÿJalanÿBukitÿBintangÿ
55100ÿKualaÿLumpur,MALAYSIA
TEL:ÿ(03)ÿ2443333

PHILIPPINES
G.A.ÿYupangcoÿ&ÿCo.ÿInc.
339ÿGilÿJ.ÿPuyatÿAvenue
Makati,ÿMetroÿManilaÿ1200,
PHILIPPINES
TEL:ÿ(02)ÿÿ899ÿÿ9801

SINGAPORE
SweeÿLeeÿCompany
150ÿSimsÿDrive,
SINGAPOREÿ387381
TEL:ÿ748-1669
ÿÿ

TAIWAN
ROLANDÿTAIWANÿ
ENTERPRISEÿCO.,ÿLTD.
Roomÿ5,ÿ9fl.ÿNo.ÿ112ÿChungÿShanÿ
N.RoadÿSec.2,ÿTaipei,ÿTAIWAN,ÿ
R.O.C.
TEL:ÿ(02)ÿ2561ÿ3339

THAILAND
TheeraÿMusicÿCo.ÿ,ÿLtd.
330ÿVerngÿNakornKasem,ÿSoiÿ2,ÿ
Bangkokÿ10100,ÿTHAILAND
TEL:ÿ(02)ÿ2248821

BAHRAIN
MoonÿStores
BabÿÿAlÿBahrainÿRoad,ÿ
P.O.ÿBoxÿ20077
StateÿofÿBAHRAIN
TEL:ÿ211ÿ005

VIETNAM
SaigonÿMusic
138ÿTranÿQuangÿKhaiÿSt.,ÿ
Districtÿ1
HoÿChiÿMinhÿCity
VIETNAM
TEL:ÿ(08)ÿ844-4068

ISRAEL
HalilitÿP.ÿGreenspoonÿ&ÿ
SonsÿLtd.
8ÿRetzifÿHa'aliyaÿHashnyaÿSt.
Tel-Aviv-YafoÿISRAEL
TEL:ÿ(03)ÿ6823666

JORDAN
AMMANÿTradingÿAgencyÿ
PrinceÿMohammedÿSt.ÿP.O.ÿBoxÿ
825ÿAmmanÿ11118ÿJORDAN
TEL:ÿ(06)ÿ4641200

KUWAIT
EasaÿHusainÿAl-Yousifi
AbdullahÿSalemÿStreet,
SafatÿKUWAIT
TEL:ÿ5719499

LEBANON
A.ÿChahineÿ&ÿFils
P.O.ÿBoxÿ16-5857ÿGergiÿZeidanÿSt.ÿ
ChahineÿBuilding,ÿAchrafieh
Beirut,ÿLEBANON
TEL:ÿ(01)ÿ335799

QATAR
AlÿEmadiÿCo.ÿ(BadieÿStudioÿ
&ÿStores)
P.O.ÿBoxÿ62,ÿ
DOHAÿQATAR
TEL:ÿ4423-554

SAUDI ARABIA
aDawliahÿUniversalÿ
ElectronicsÿAPL
CornicheÿRoad,ÿAldossaryÿBldg.,ÿ
1stÿFloor
SAUDIÿARABIA

P.O.Boxÿ2154,ÿAlkhobarÿ31952
SAUDIÿARABIAÿ
TEL:ÿ(03)ÿ898ÿ2081

SYRIA
TechnicalÿLightÿ&ÿSoundÿ
Center
KhaledÿIbnÿAlÿWalidÿSt.
P.O.ÿBoxÿ13520
Damascusÿ-ÿSYRIA
TEL:ÿ(011)ÿ2235ÿ384

TURKEY 
Barkatÿmuzikÿaletleriÿithalatÿ
veÿihracatÿLtdÿSti
Siraselvilerÿcad.Guneyÿisÿhaniÿ84-
86/6,ÿTaksim.ÿIstanbul.ÿTURKEY
TEL:ÿ(0212)ÿ2499324

U.A.E.
ZakÿElectronicsÿ&ÿMusicalÿ
InstrumentsÿCo.ÿL.L.C.
ZabeelÿRoad,ÿAlÿSherooqÿBldg.,ÿ
No.ÿ14,ÿGrandÿFloorÿDUBAIÿ
U.A.E.
TEL:ÿ(04)ÿ3360715

EGYPT
AlÿFannyÿTradingÿOffice
P.O.ÿBoxÿ2904,ÿ
ElÿHorriehÿHeliopolos,ÿCairo,ÿ
EGYPT
TEL:ÿ(02)ÿ4185531

REUNION
MaisonÿFOÿ-ÿYAMÿMarcel
25ÿRueÿJulesÿHermann,
Chaudronÿ-ÿBP79ÿ97ÿ491
SteÿClotildeÿCedex,
REUNIONÿISLAND
TEL:ÿ28ÿ29ÿ16

SOUTH AFRICA
ThatÿOtherÿMusicÿShopÿ
(PTY)ÿLtd.
11ÿMelleÿSt.,ÿBraamfontein,ÿ
Johannesbourg
RepublicÿofÿSOUTHÿAFRICA

P.O.Boxÿ32918,ÿBraamfonteinÿ2017ÿ
RepublicÿofÿSOUTHÿAFRICA
TEL:ÿ(011)ÿ403ÿ4105
ÿÿ

PaulÿBothnerÿ(PTY)ÿLtd.
17ÿWerdmullerÿCentreÿClaremontÿ
7700ÿ
RepublicÿofÿSOUTHÿAFRICA

P.O.ÿBoxÿ23032
Claremont,ÿCapeÿTown
SOUTHÿAFRICA,ÿ7735
TEL:ÿ(021)ÿ674ÿ4030

CYPRUS
RadexÿSoundÿEquipmentÿLtd.
17ÿDiagorouÿSt.,ÿP.O.ÿBoxÿ2046,ÿ
NicosiaÿCYPRUS
TEL:ÿ(02)ÿ453ÿ426

DENMARK 
RolandÿScandinaviaÿA/S
Nordhavnsvejÿ7,ÿPostboxÿ880,
DK-2100ÿCopenhagen
DENMARKÿ
TEL:ÿ(039)16ÿ6200

FRANCE
RolandÿFranceÿSA
4,ÿRueÿPaulÿHenriÿSPAAK,ÿ
Parcÿdeÿl'Esplanade,ÿFÿ77ÿ462ÿSt.ÿ
Thibault,ÿLagnyÿCedexÿFRANCE
TEL:ÿ01ÿ600ÿ73ÿ500

FINLAND
RolandÿScandinaviaÿAs,ÿ
FilialÿFinland
Lauttasaarentieÿ54ÿB
Fin-00201ÿHelsinki,ÿFINLAND
TEL:ÿ(9)ÿ682ÿ4020

GERMANY 
RolandÿElektronischeÿ
MusikinstrumenteÿÿHmbH.
Oststrasseÿ96,ÿ22844ÿNorderstedt,ÿ
GERMANYÿ
TEL:ÿ(040)ÿ52ÿ60090

GREECE
STOLLASÿS.A.
MusicÿSoundÿLight
155,ÿNewÿNationalÿRoad
26422ÿPatras,ÿGREECE
TEL:ÿ061-435400

HUNGARY
IntermusicaÿLtd.
WarehouseÿAreaÿÔDEPOÕÿPf.83
H-2046ÿTorokbalint,ÿÿHUNGARY
TEL:ÿ(23)ÿ511011

IRELAND
RolandÿIreland
AudioÿHouse,ÿBelmontÿCourt,
Donnybrook,ÿDublinÿ4.
RepublicÿofÿIRELAND
TEL:ÿ(01)ÿ2603501

ITALY
RolandÿItalyÿS.ÿp.ÿA.ÿ
VialeÿdelleÿIndustrieÿ8,ÿ
20020ÿÿArese,ÿMilano,ÿITALY
TEL:ÿ(02)ÿ937-78300

NORWAY
RolandÿScandinaviaÿAvd.ÿ
KontorÿNorge
Lilleakerveienÿ2ÿPostboksÿ95ÿ
LilleakerÿN-0216ÿOsloÿ
NORWAY
TEL:ÿ273ÿ0074

POLAND
P.ÿP.ÿH.ÿBrzostowicz
UL.ÿGibraltarskaÿ4.
PL-03664ÿWarszawaÿPOLAND
TEL:ÿ(022)ÿ679ÿ44ÿ19

PORTUGAL
TecnologiasÿMusicaÿeÿAudio,ÿÿ
RolandÿPortugal,ÿS.A.
RUAÿDEÿSANTAÿCARARINAÿ
131/133,ÿ4000-450ÿPORTOÿ
PORTUGAL
TEL:ÿ(022)ÿ208ÿ4456

RUSSIA
SlamiÿMusicÿCompany
Sadojava-Triumfalnajaÿst.,ÿ16ÿ
103006ÿMoscow,ÿRUSSIAÿ
TEL:ÿ095ÿ209ÿ2193

SPAIN
RolandÿElectronicsÿ
deÿEspa�a,ÿS.ÿA.ÿ
CalleÿBoliviaÿ239,ÿ08020ÿ
Barcelona,ÿSPAIN
TEL:ÿ(93)ÿ308ÿ1000

SWITZERLAND
Rolandÿ(Switzerland)ÿAG
MusitronicÿAGÿ
Gerberstrasseÿ5,ÿPostfach,
CH-4410ÿLiestal,ÿSWITZERLAND
TEL:ÿ(061)ÿ921ÿ1615

SWEDEN 
RolandÿScandinaviaÿA/Sÿ
SWEDISHÿSALESÿOFFICE
DanvikÿCenterÿ28,ÿ2ÿtr.ÿ
S-131ÿ30ÿNackaÿSWEDENÿ
TEL:ÿ(08)ÿ702ÿ0020

UKRAINE
TIC-TAC
MiraÿStr.ÿ19/108
P.O.ÿBoxÿ180ÿ
295400ÿMunkachevo,ÿUKRAINE
TEL:ÿ(03131)ÿ414-40

UNITED KINGDOM 
Rolandÿ(U.K.)ÿLtd.
AtlanticÿClose,ÿSwanseaÿ
EnterpriseÿPark,ÿSWANSEA
SA7ÿ9FJ,ÿ
UNITEDÿKINGDOM
TEL:ÿ(01792)ÿ700139

KOREA
CosmosÿCorporation
1461-9,ÿSeocho-Dong,
SeochoÿKu,ÿSeoul,ÿKOREA
TEL:ÿ(02)ÿ3486-8855

AUSTRIA
RolandÿAustriaÿGES.M.B.H.
Siemensstrasseÿ4,ÿP.O.ÿBoxÿ74,
A-6063ÿRUM,ÿAUSTRIA
TEL:ÿ(0512)ÿ26ÿ44ÿ260

BELGIUM/HOLLAND/
LUXEMBOURG
RolandÿBeneluxÿN.ÿV.
Houtstraatÿ3,ÿB-2260,ÿOevelÿ
(Westerlo)ÿBELGIUM
TEL:ÿ(014)ÿ575811

AFRICA

CHILE
ComercialÿFancyÿS.A.
AvenidaÿRancaguaÿ#0330
ProvidenciaÿSantiago,ÿCHILE
TEL:ÿ56-2-373-9100

URUGUAY
TodoÿMusicaÿS.A.
Cuareimÿ1844,ÿMontevideo,
URUGUAY,ÿCP11200
TEL:ÿ5982-924-2335

EUROPE

AUSTRALIA/
NEW ZEALAND

ASIA

CENTRAL/LATIN
AMERICA

NORTH AMERICA

MIDDLE EAST

AFRICA

EL SALVADOR
OMNIÿMUSIC
75ÿAvenidaÿNotreÿYYÿAlameda,ÿ
JuanÿPabloÿ2,ÿNo.ÿ4010ÿ
SanÿSalvador,ÿELÿSALVADOR
TEL:ÿ(503)ÿ262-0788

ROMANIA
FBSÿLINES
PlataÿLibertatiiÿ1.
RO-4200ÿCheorgheni
TEL:ÿ(066)ÿ164-609

PARAGUAY
DistribuidoraÿDeÿ
InstrumentosÿMusicales
J.E.ÿOlearÿyÿESQ.ÿManduviraÿ
Edeficio,ÿElÿDoradoÿPlantaÿBajaÿ
AsuncionÿPARAGUAY
TEL:ÿ595-21-492147

PERU
VIDEOÿBroadcastÿS.A.
Portinariÿ199ÿ(ESQ.ÿHALS),ÿ
SanÿBorja,ÿLimaÿ41,
REP.ÿOFÿPERU
TEL:ÿ51-14-758226

LaÿCasaÿWagnerÿdeÿ
Guadalajaraÿs.a.ÿdeÿc.v.
Av.ÿCoronaÿNo.ÿ202ÿS.J.ÿ
Guadalajara,ÿJaliscoÿMexicoÿÿ
C.P.44100ÿMEXICOÿ
TEL:ÿ(3)ÿ613ÿ1414

COSTA RICA
JUANÿBansbachÿ
InstrumentosÿMusicales
Ave.1.ÿCalleÿ11,ÿApartadoÿ10237,
SanÿJose,ÿCOSTAÿRICA
TEL:ÿ(506)258-0211

CRISTOFORIÿMUSICÿPTEÿ
LTD
Blkÿ3014,ÿBedokÿIndustrialÿParkÿE,ÿ
#02-2148,ÿSINGAPOREÿ489980
TEL:ÿ243ÿ9555

02562267


