
  

Informatie
Bel uw dichtstbijzijnde Roland Service Centre of geautoriseerde Roland distributeur in uw land, wanneer reparatie 
noodzakelijk is, zoals hieronder vermeld.

As of December 1, 2002 (Roland)

ARGENTINA
Instrumentos Musicales S.A.
Av.Santa Fe 2055 
(1123) Buenos Aires
ARGENTINA
TEL: (011) 4508-2700
  
BRAZIL
Roland Brasil Ltda
Rua San Jose, 780 Sala B
Parque Industrial San Jose
Cotia - Sao Paulo - SP, BRAZIL
TEL: (011) 4615 5666  

MEXICO
Casa Veerkamp, s.a. de c.v.
Av. Toluca No. 323, Col. Olivar 
de los Padres 01780 Mexico D.F. 
MEXICO
TEL: (55) 5668-6699
  

PANAMA
SUPRO MUNDIAL, S.A.
Boulevard Andrews, Albrook, 
Panama City, REP. DE PANAMA
TEL: 315-0101
  

U. S. A. 
Roland Corporation U.S.
5100 S. Eastern Avenue
Los Angeles, CA 90040-2938,
U. S. A.
TEL: (323) 890 3700

VENEZUELA
Musicland Digital C.A.
Av. Francisco de Miranda,
Centro Parque de Cristal, Nivel 
C2 Local 20 Caracas
VENEZUELA
TEL: (212) 285-8586
  

AUSTRALIA 
Roland Corporation 
Australia Pty., Ltd. 
38 Campbell Avenue 
Dee Why West. NSW 2099 
AUSTRALIA 
TEL: (02) 9982 8266
  
NEW ZEALAND 
Roland Corporation Ltd.
32 Shaddock Street, Mount Eden, 
Auckland, NEW ZEALAND 
TEL: (09) 3098 715
  

HONG KONG
Tom Lee Music Co., Ltd. 
Service Division
22-32 Pun Shan Street, Tsuen 
Wan, New Territories, 
HONG KONG
TEL: 2415 0911
  
INDIA
Rivera Digitec (India) Pvt. Ltd.
409,  Nirman Kendra Mahalaxmi 
Flats Compound Off. Dr. Edwin 
Moses Road, Mumbai-400011, 
INDIA
TEL: (022) 2493 9051
  
INDONESIA
PT Citra IntiRama
J1. Cideng Timur No. 15J-150 
Jakarta Pusat
INDONESIA
TEL: (021) 6324170
  

MALAYSIA
BENTLEY MUSIC SDN BHD
140 & 142, Jalan Bukit Bintang 
55100 Kuala Lumpur,MALAYSIA
TEL: (03) 2144-3333

PHILIPPINES
G.A. Yupangco & Co. Inc.
339 Gil J. Puyat Avenue
Makati, Metro Manila 1200,
PHILIPPINES
TEL: (02)  899  9801
  

SINGAPORE
Swee Lee Company
150 Sims Drive,
SINGAPORE 387381
TEL: 6846-3676
  

TAIWAN
ROLAND TAIWAN 
ENTERPRISE CO., LTD.
Room 5, 9fl. No. 112 Chung Shan 
N.Road Sec.2, Taipei, TAIWAN, 
R.O.C.
TEL: (02) 2561 3339
  
THAILAND
Theera Music Co. , Ltd.
330 Verng NakornKasem, Soi 2, 
Bangkok 10100, THAILAND
TEL: (02) 2248821
  

BAHRAIN
Moon Stores
No.16, Bab Al Bahrain Avenue, 
P.O.Box 247, Manama 304, 
State of BAHRAIN
TEL: 211 005
  

VIETNAM
Saigon Music
138 Tran Quang Khai St., 
District 1
Ho Chi Minh City
VIETNAM
TEL: (08) 844-4068
  

JORDAN
AMMAN Trading Agency 
245 Prince Mohammad St., 
Amman 1118, JORDAN
TEL: (06) 464-1200

KUWAIT
Easa Husain Al Yousifi Est.
Abdullah Salem Street,
Safat, KUWAIT
TEL: 243-6399
  
LEBANON
Chahine S.A.L.
Gerge Zeidan St., Chahine Bldg., 
Achrafieh, P.O.Box: 16-5857
Beirut, LEBANON
TEL: (01) 20-1441

QATAR
Al Emadi Co. (Badie Studio 
& Stores)
P.O. Box 62, 
Doha, QATAR
TEL: 4423-554
  
SAUDI ARABIA
aDawliah Universal 
Electronics APL
Corniche Road, Aldossary Bldg., 
1st Floor, Alkhobar,
SAUDI ARABIA

P.O.Box 2154, Alkhobar 31952
SAUDI ARABIA 
TEL: (03) 898 2081
  

TURKEY 
Barkat muzik aletleri ithalat 
ve ihracat Ltd Sti
Siraselviler Caddesi Siraselviler 
Pasaji No:74/20 
Taksim - Istanbul, TURKEY
TEL: (0212) 2499324
  
U.A.E.
Zak Electronics & Musical 
Instruments Co. L.L.C.
Zabeel Road, Al Sherooq Bldg., 
No. 14, Grand Floor, Dubai, U.A.E.
TEL: (04) 3360715
  

EGYPT
Al Fanny Trading Office
9, EBN Hagar A1 Askalany Street,
ARD E1 Golf, Heliopolis, 
Cairo 11341, EGYPT
TEL: 20-2-417-1828
 
REUNION
Maison FO - YAM Marcel
25 Rue Jules Hermann,
Chaudron - BP79 97 491
Ste Clotilde Cedex,
REUNION ISLAND
TEL: (0262) 218-429

SOUTH AFRICA
That Other Music Shop 
(PTY) Ltd.
11 Melle St., Braamfontein, 
Johannesbourg, SOUTH AFRICA

P.O.Box 32918, Braamfontein 2017 
Johannesbourg, SOUTH AFRICA
TEL: (011) 403 4105
  

Paul Bothner (PTY) Ltd.
17 Werdmuller Centre, 
Main Road, Claremont 7708
SOUTH AFRICA

P.O.BOX 23032, Claremont 7735, 
SOUTH AFRICA
TEL: (021) 674 4030

CYPRUS
Radex Sound Equipment Ltd.
17, Diagorou Street, Nicosia, 
CYPRUS
TEL: (022) 66-9426
  

DENMARK 
Roland Scandinavia A/S
Nordhavnsvej 7, Postbox 880,
DK-2100 Copenhagen
DENMARK 
TEL: 3916 6200
  
FRANCE
Roland France SA
4, Rue Paul Henri SPAAK, 
Parc de l’Esplanade, F 77 462 St. 
Thibault, Lagny Cedex FRANCE
TEL: 01 600 73 500
  
FINLAND
Roland Scandinavia As, 
Filial Finland
Lauttasaarentie 54 B
Fin-00201 Helsinki, FINLAND
TEL: (0)9 68 24 020
  
GERMANY 
Roland Elektronische 
Musikinstrumente  HmbH.
Oststrasse 96, 22844 Norderstedt, 
GERMANY 
TEL: (040) 52 60090

GREECE
STOLLAS S.A.
Music Sound Light
155, New National Road
Patras 26442, GREECE
TEL: 2610 435400
  
HUNGARY
Roland East Europe Ltd.
Warehouse Area DEPO  Pf.83
H-2046 Torokbalint,  HUNGARY
TEL: (23) 511011
  
IRELAND
Roland Ireland
Audio House, Belmont Court,
Donnybrook, Dublin 4.
Republic of IRELAND
TEL: (01) 2603501
  

ITALY
Roland Italy S. p. A. 
Viale delle Industrie 8, 
20020  Arese, Milano, ITALY
TEL: (02) 937-78300
  
NORWAY
Roland Scandinavia Avd. 
Kontor Norge
Lilleakerveien 2 Postboks 95 
Lilleaker N-0216 Oslo 
NORWAY
TEL: 2273 0074
  
POLAND
P. P. H. Brzostowicz
UL. Gibraltarska 4.
PL-03664 Warszawa POLAND
TEL: (022) 679 44 19
  
PORTUGAL
Tecnologias Musica e Audio,  
Roland Portugal, S.A.
Cais Das Pedras, 8/9-1 Dto
4050-465 PORTO
PORTUGAL
TEL: (022) 608 00 60  

RUSSIA
MuTek
3-Bogatyrskaya Str. 1.k.l
107 564 Moscow, RUSSIA 
TEL: (095) 169 5043

SPAIN
Roland Electronics 
de España, S. A. 
Calle Bolivia 239, 08020 
Barcelona, SPAIN
TEL: (93) 308 1000
  

SWITZERLAND
Roland (Switzerland) AG 
Landstrasse 5, Postfach,
CH-4452 Itingen, 
SWITZERLAND
TEL: (061) 927-8383

SWEDEN 
Roland Scandinavia A/S 
SWEDISH SALES OFFICE
Danvik Center 28, 2 tr. 
S-131 30 Nacka SWEDEN 
TEL: (0)8 702 00 20
  

UKRAINE
TIC-TAC
Mira Str. 19/108
P.O. Box 180 
295400 Munkachevo, UKRAINE
TEL: (03131) 414-40
  
UNITED KINGDOM 
Roland (U.K.) Ltd.
Atlantic Close, Swansea 
Enterprise Park, SWANSEA
SA7 9FJ, 
UNITED KINGDOM
TEL: (01792) 700139

  

KOREA
Cosmos Corporation
1461-9, Seocho-Dong,
Seocho Ku, Seoul, KOREA
TEL: (02) 3486-8855
  

AUSTRIA
Roland Austria GES.M.B.H.
Siemensstrasse 4, P.O. Box 74,
A-6063 RUM, AUSTRIA
TEL: (0512) 26 44 260
  
BELGIUM/HOLLAND/
LUXEMBOURG
Roland Benelux N. V.
Houtstraat 3, B-2260, Oevel 
(Westerlo) BELGIUM
TEL: (014) 575811
  

AFRICA

CHILE
Comercial Fancy    S.A.
Rut.: 96.919.420-1
Nataniel Cox #739, 4th Floor
Santiago - Centro, CHILE
TEL: (02) 688-9540

URUGUAY
Todo Musica S.A.
Francisco Acuna de Figueroa 1771
C.P.: 11.800 
Montevideo, URUGUAY
TEL: (02) 924-2335
  

EUROPE

AUSTRALIA/
NEW ZEALAND

ASIA

CENTRAL/LATIN
AMERICA

NORTH AMERICA

MIDDLE EAST

AFRICA

EL SALVADOR
OMNI MUSIC
75 Avenida Norte y Final 
Alameda Juan Pablo    , 
Edificio No.4010 San Salvador, 
EL SALVADOR
TEL: 262-0788

ROMANIA
FBS LINES
Piata Libertatii 1,
RO-4200 Gheorghehi
TEL: (095) 169-5043

PARAGUAY
Distribuidora De 
Instrumentos Musicales
J.E. Olear y ESQ. Manduvira 
Asuncion PARAGUAY
TEL: (021) 492-124
  

COSTA RICA
JUAN Bansbach 
Instrumentos Musicales
Ave.1. Calle 11, Apartado 10237,
San Jose, COSTA RICA
TEL: 258-0211
  

CRISTOFORI MUSIC PTE 
LTD
Blk 3014, Bedok Industrial Park E, 
#02-2148, SINGAPORE 489980
TEL: 6243-9555
  

IRAN
MOCO, INC.
No.41 Nike St., Dr.Shariyati Ave.,
Roberoye Cerahe Mirdamad
Tehran, IRAN
TEL: (021) 285-4169
  

ISRAEL
Halilit P. Greenspoon & 
Sons Ltd.
8 Retzif Ha’aliya Hashnya St.
Tel-Aviv-Yafo ISRAEL
TEL: (03) 6823666

SYRIA
Technical Light & Sound 
Center
Khaled Ebn Al Walid St.
Bldg. No. 47, P.O.BOX 13520, 
Damascus, SYRIA
TEL: (011) 223-5384

CANADA 
Roland Canada Music Ltd.
(Head Office)
5480 Parkwood Way Richmond 
B. C., V6V 2M4 CANADA 
TEL: (604) 270 6626 
  

Roland Canada Music Ltd.
(Toronto Office)
170 Admiral Boulevard
Mississauga On L5T 2N6 
CANADA 
TEL: (905) 362 9707  

CHINA
Roland Shanghai Electronics 
Co.,Ltd.
5F. No.1500 Pingliang Road 
Shanghai, CHINA
TEL: (021) 5580-0800

Roland Shanghai Electronics 
Co.,Ltd.
(BEIJING OFFICE)
10F. No.18 Anhuaxili
Chaoyang District, Beijing, 
CHINA
TEL: (010) 6426-5050

 

Gefeliciteerd met uw keus van de Roland Sampling Pad SPD-S.

 

Voordat u dit apparaat gebruikt, verzoeken wij u eerst aandachtig de hoofdstukken: 
"HET VEILIG GEBRUIKEN VAN HET APPARAAT" en "BELANGRIJKE AANTEKENINGEN" 
te lezen (p. 2-3, p. 4-5). Deze hoofdstukken leveren belangrijke informatie betreffende het 
juist omgaan met het apparaat. Daarbij komt, dat als u er zeker van wil zijn de juiste 
kennis te vergaren om iedere mogelijkheid die uw nieuwe apparaat biedt te gebruiken, 
u de gebruikershandleiding volledig gelezen moet hebben. De handleiding kunt u het 
beste binnen handbereik bewaren als een gemakkelijk hulpmiddel.

 

* CompactFlash en  zijn handelsmerken van SanDisk Corporation gepatenteerd door 

CompactFlash Association.
* Roland Corporation is een geautoriseerde vergunninghouder van het CompactFlash TM en 

SF logo ( ) handelsmerken.

* Fugue 
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To resize thickness, move all items on the front cover 
and registration marks to left or right.
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Dit product voldoet aan de eisen van de Europese Standaard 89/336/EEC
.
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USING THE UNIT SAFELY

 

001

 

• Voor het gebruik van dit apparaat adviseren wij u 
eerst de onderstaande instructies en de gebruiks-
aanwijzing te lezen. 

 

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

 

002c

 

• Het apparaat of de adapter nooit openen 
(of op welke manier ook aanpassen). 

 

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

 

003

 

• Probeer het apparaat nooit te repareren en/of 
onderdelen te vervangen (behalve wanneer de 
gebruiksaanwijzing daartoe specifieke instructies 
geeft). Laat al het onderhoud gebeuren door uw 
verkoper, dichtstbijzijnde Roland Service Center of 
een geautoriseerd Roland leverancier, zoals aange-
geven op de "Informatie"pagina.

 

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

 

004

 

• Het apparaat nooit bewaren of gebruiken op 
plaatsen waar het is blootgesteld aan:
• Extreme temperaturen (bijv. direct zonlicht in 

een afgesloten voertuig, naast een hitte afvoer of 
bovenop verwarming) en/of 

• Vocht (bijv. badkamers, waskamers of natte 
vloeren) en of 

• Vochtigheid en of
• Regen en/of
• Stof en/of 
• Blootgesteld aan intensieve trillingen.

 

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

 

005 modify

 

• Dit apparaat moet geïnstalleerd worden op een 
standaard met klem, zoals de APC-33. Deze wordt 
aanbevolen door Roland. 

 

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

 

006 modify

 

• Wanneer u het apparaat op een standaard met een 
klem bevestigt, zoals de APC-33, mag de standaard 
nooit worden geplaatst in een onstabiele, hellende 
omgeving, maar in een vlakke en stabiele positie. 
Zelfs zonder standaard moet het apparaat op een 
stabiele positie worden geplaatst.

 

008c

 

• Gebruik alleen de bij het apparaat geleverde 
adapter. Zorg er ook voor, dat de door u gebruikte 
netspanning gelijk staat aan het voltage gespecifi-
ceerd op de adapter. Andere adapters kunnen een 
andere polariteit gebruiken of zijn ontworpen 
voor een ander voltage. Dit kan resulteren in 
schade, storing of een elektrische schok.

 

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

 

009

 

• Niet buigen of draaien aan de elektriciteitskabel, 
ook geen zware objecten hierop plaatsen. Doet u 
dit wel, dan kan er schade aan de kabel ontstaan, 
met als gevolg dat er onderdelen losraken en 
kortsluiting ontstaat. Beschadigde kabels zijn vuur 
en schok gevaarlijk!

 

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

 

010

 

• Dit apparaat, in combinatie met een versterker en 
hoofdtelefoon of speaker, is ertoe in staat om 
geluidsniveaus te bereiken die permanent gehoor-
verlies kunnen veroorzaken. Gebruik het apparaat 
niet voor lange tijd op hoge geluidsniveaus of op 
een oncomfortabel niveau. Als u toch enig gehoor-
verlies of piepende oren ervaart, moet u onmid-
dellijk stoppen met het gebruik van dit apparaat en 
contact opnemen met een oorarts.

 

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

 

011

 

• Zorg ervoor, dat er geen objecten (bijv. vlambaar 
materiaal, munten, spelden) of vloeistoffen 
(water, frisdranken etc.) in het apparaat komen.

Het symbool       maakt de gebruiker attent op dingen, die 
niet moeten worden gebruikt of uitgevoerd (verboden zijn). 
Het specifieke ding dat niet moet worden gedaan, wordt 
aangegeven door het  teken binnenin de cirkel. In het geval 
van het symbool links, betekent het dat het apparaat nooit uit 
elkaar moet worden gehaald.

Over     WAARSCHUWINGS en     VOORZICHTIGHEIDS 
Aankondigingen

Bedoeld voor instructies om de 
gebruiker attent te maken op de 
kans op letsel of materiële 
schade, wanneer de apparatuur 
onjuist gebruikt wordt.

Bedoeld voor instructies om de 
gebruiker attent te maken op de 
kans op dood of ernstig letsel, 
wanneer de apparatuur onjuist 
gebruikt wordt.

Het symbool � maakt de gebruiker attent op dingen, die moeten 
worden uitgevoerd. Het specifieke ding dat niet moet worden 
gedaan, wordt aangegeven door het  teken binnenin de zwarte 
cirkel. In het geval van het symbool links, betekent het dat 
elektriciteitsstekker uit het stopcontact moet worden gehaald. 

Het     symbool attendeert de gebruiker op het belang van 
instructies of waarschuwingen. De specifieke betekenis van 
het symbool is gerelateerd aan het teken, dat binnenin de 
driehoek afgebeeld staat. In het geval van het symbool links, 
betekent het een algemene waarschuwing voor gevaar.

VEILIG GEBRUIK VAN HET APPARAAT

LET ALTIJD OP HET VOLGENDE

VOORZICHTIGHEID 
GEBODEN

WAARSCHUWING

INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT DE KANS OP BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF VERWONDINGEN AAN PERSONEN.

Over de Symbolen

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

 

and registration marks to left or right.
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012c

 

• Zet onmiddellijk het apparaat uit, verwijder de 
adapter uit het stopcontact en vraag om 
onderhoud bij uw verkoper, dichtstbijzijnde 
Roland Service Center of een geautoriseerd Roland 
leverancier, zoals aangegeven op de "Informatie" 
pagina, wanneer:
• De adapter of de elektriciteitskabel beschadigd 

is of
• Er rook of ongewone geuren ontstaan,
• Objecten of vloeistoffen, die op of in het 

apparaat terecht zijn gekomen of
• Het apparaat blootgesteld is aan regen (of nat is 

geworden) of
• Het apparaat niet normaal functioneert of een 

duidelijk verschil in prestatie vertoont..

 

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

 

013

 

• In huishoudens met kleine kinderen moet een 
volwassene toezicht houden tot het kind in staat is 
alle regels, die essentieel zijn om het apparaat 
veilig te gebruiken, te volgen.

 

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

 

014

 

• Bescherm het apparaat tegen hevige stoten 
(Laat het niet vallen!)

 

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

 

015

 

• Gebruik nooit een stekkerdoos met een onredelijke 
hoeveelheid apparaten. Wees voorzichtig wanneer 
u gebruikt maakt van een verlengsnoer. De totaal 
gebruikte elektriciteit mag nooit hoger zijn dan het 
maximaal aangegeven voltage (watt/ampère) op 
het verlengsnoer. Overmatige hoeveelheden 
elektriciteit leiden ertoe, dat het apparaat 
oververhit raakt en/of doorbrand.

 

016

 

• Voordat u het apparaat in het buitenland gebruikt, 
raadpleeg uw verkoper, dichtstbijzijnde 
Roland Service Center of een geautoriseerd 
Roland leverancier zoals aangegeven op de 
"Informatie"pagina.

 

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

 

023

 

• Speel NOOIT een CD-ROM in een gewone 
CD-SPELER af. Ruis en feedback kunnen leiden tot 
permanent gehoor verlies, schade aan speakers of 
andere systeemonderdelen.

 

101b

 

• Het apparaat en de adapter dienen zo te worden 
geplaatst, dat hun positie nooit ten koste gaat van 
een juiste ventilatie.

 

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

 

102d

 

• Altijd alleen stekker of de adapter vastpakken, 
wanneer u die van het apparaat of stopcontact 
aansluit of loskoppelt. 

 

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

 

103b

 

• Stof tussen de adapter en het stopcontact kan 
resulteren tot slechte isolatie en leiden tot brand. 
Dit soort stofophopingen veegt u weg met een 
droog doekje. Koppel de stekker altijd los van het 
stopcontact wanneer u het apparaat voor lange 
perioden niet gebruikt.

 

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

 

104

 

• Probeer te voorkomen dat snoeren en kabels 
verstrikt raken. Alle snoeren en kabels dienen 
buiten bereik van kinderen geplaatst te worden.

 

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

 

106

 

• Klim nooit bovenop of plaats geen zware objecten 
op het apparaat.

 

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

 

107d

 

• Gebruik de adapter of stekker nooit met natte 
handen, wanneer u aansluit of loskoppelt..

 

108d modify

 

• Als u het apparaat verplaatst, let dan op de onder-
staande voorzorgsmaatregelen. Zorg ervoor, dat u 
een goede grip heeft om uzelf te beschermen tegen 
verwondingen en schade aan het apparaat..
• Controleer dat de klem (zoals de APC-33) die 

het apparaat verbindt met de standaard niet los 
is geraakt. Monteer hem weer stevig, wanneer 
hij losraakt. 

• Ontkoppel de elektriciteitskabel.
• Ontkoppel alle snoeren afkomstig van externe 

apparaten.

 

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

 

109b

 

• Voordat u het apparaat reinigt, zet het uit en haal 
de adapter uit het stopcontact.

 

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

 

110b

 

• Wanneer u bliksem in uw omgeving vermoedt, 
ontkoppel dan de adapter uit het stopcontact.

 

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

 

118

 

• Wanneer u de veiligheidsschroeven verwijdert, 
plaats ze dan op een veilige locatie en buiten het 
bereik van kinderen, zodat er geen risico van 
per ongeluk inslikken bestaat.

WAARSCHUWING VOORZICHTIG



                     
BELANGRIJKE 
OPMERKINGEN
291a

Met betrekking tot de onderwerpen "VEILIG GEBRUIK 
VAN HET APPARAAT" op pagina 2-3, leest u alstublieft 
het volgende:

Stroomtoevoer
301
• Gebruik dit apparaat niet op hetzelfde elektriciteitnet met 

andere apparaten, die een monotoon geluid produceren 
(zoals een elektrische motor of een variabel belichtings-
systeem).

• De adapter zal na langdurig gebruik, hitte genereren. 
Dit is normaal en geen reden voor ongerustheid.

• Voordat dit apparaat op andere apparaten aangesloten 
wordt, zet u deze uit. Dit zal schade of storing aan speakers 
of andere apparaten voorkomen.

Plaatsen
351
• Gebruik van het apparaat naast grote versterkers (of 

andere apparaten met grote transformators) kan een brom 
veroorzaken. Om dit probleem te voorkomen kunt u het 
apparaat een andere richting geven of verder van de bron 
van storing plaatsen.

• Dit apparaat kan storen in met radio en televisie 
ontvangers. Gebruik het apparaat niet in de omgeving 
van deze ontvangers.

• Storend geluid kan veroorzaakt worden als er draadloze 
communicatie apparaten, zoals mobiele telefoons in de 
omgeving van het apparaat zijn. Zo een geluid kan 
veroorzaakt worden door het ontvangen en uitzenden van 
een oproep of tijdens het converseren. Mocht u zulke 
problemen tegenkomen, verplaats dan dit soort draadloze 
apparaten, zodat er een grote afstand tussen beide ontstaat.

• Stel dit apparaat nooit bloot aan direct zonlicht, apparaten 
die hitte genereren, in een afgesloten voertuig of welke 
vorm van extreme temperaturen dan ook. Overmatige hitte 
kan uw apparaat vervormen of verkleuren.

• Wanneer u het apparaat naar een locatie verplaatst, 
waar de temperatuur en/of luchtvochtigheid verschilt, 
kunnen er waterdruppels (condens) binnenin het apparaat 
ontstaan. Schade of storing kan optreden als u het apparaat 
in deze toestand gebruikt. Voordat u het gebruikt, laat het 
apparaat enkele uren staan, zodat de condens compleet is 
verdampt. 

Onderhoud
401a
• Voor het alledaags reinigen van het apparaat, gebruikt u 

een zacht droog doekje of een licht met water bevochtigd 
doekje. Voor moeilijk verwijderbaar vuil gebruikt u een 
mild niet schurend schoonmaakmiddel. Zorg ervoor, dat u 
na afloop het apparaat met een zachte droge doek afneemt.

• Gebruik nooit benzine, verdunner, alcohol of wat voor 
soort oplosmiddel dan ook om het risico van verkleuring 
en/of vervorming tegen te gaan.

Reparaties en Data
452
• Let er alstublieft op, dat alle opgeslagen data in het 

geheugen van het apparaat verloren kan gaan, wanneer 
u het voor reparaties heeft weggebracht. Belangrijke 
informatie moet altijd op een CompactFlash kaart worden 
opgeslagen of wanneer mogelijk opgeschreven op papier. 
Tijdens reparatie is de nodige voorzichtigheid geboden om 
het verlies van data te vermijden. Hoewel, in bepaalde 
gevallen (zoals wanneer het geheugen zelf kapot is), spijt 
het ons dat het niet mogelijk is om data te herstellen. 
Roland stelt zich niet aansprakelijk voor verlies van data.

Extra waarschuwingen
551
• De inhoud van het geheugen kan onomkeerbaar verloren 

gaan als gevolg van storing of het onjuiste gebruik van het 
apparaat. Om het verlies van belangrijke data te 
voorkomen, raden wij u aan van tijd tot tijd een extra kopie 
te maken van opgeslagen data in het apparaat op een 
CompactFlash kaart. 

• Helaas kan het onmogelijk zijn om de opgeslagen inhoud 
van data in het geheugen, op een CompactFlash kaart of 
andere MIDI apparaten ( bijv. Sequencers) te herstellen als 
het eenmaal is verloren. Roland stelt zich niet aansprakelijk 
voor verlies van data.

• Gebruik de nodige voorzichtigheid, wanneer u de 
knoppen, schuiven, ingangen en aansluitingen of andere 
besturingen gebruikt. Grof gebruik kan leiden tot storing.

• Sla of gebruik nooit overmatige kracht op het scherm.

• Bij het aansluiten of loskoppelen van alle kabels 
pakt u de stekker stevig vast. Op deze manier voorkomt u 
kortsluiting of beschadiging aan de kabel.

558a
• Probeer het volume op een redelijk niveau te houden, dit 

om overlast aan buren te voorkomen. Misschien prefereert 
u een koptelefoon, zodat u zich niet druk hoeft te maken 
om de mensen om u heen (vooral laat in de avond).
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• Dit apparaat is ontworpen om bijkomstig geluid te 
minimaliseren wanneer het wordt afgespeeld. Hoe dan 
ook, geluidstrillingen kunnen erger dan gedacht dwars 
door muren en vloeren heen trillen. Zorg ervoor dat deze 
geen probleem worden voor uw buren, zeker ’s nachts en 
bij gebruik van een koptelefoon.

• Wanneer u het apparaat transporteert, verpak het dan 
indien mogelijk in de geleverde verpakking (inclusief 
beschermmateriaal). Zo niet, gebruik dan vergelijkbare 
verpakkingsmaterialen.

• Gebruik alleen het gespecificeerde Expression pedaal 
(EV-5; apart verkocht). Door het aansluiten van andere 
Expression pedalen riskeert u storing en/of schade aan 
het apparaat.

• Gebruik een kabel van Roland voor de aansluiting. 
Wanneer  u gebruik maakt van een ander merk 
verbindingskabel, let dan op de volgende instructies:
• Sommige verbindingskabels maken gebruik van

schakelelementen. Gebruik deze kabels met schakel-
elementen niet voor aansluiting op uw apparaat. 
Het gebruik van zulke kabels kan tot een laag of 
onhoorbaar geluidsniveau leiden. Voor informatie 
betreffende kabelgegevens, kunt u contact opnemen
met de fabrikant van de kabel. 

Voordat u de kaarten 
gebruikt
Gebruik van DATA kaarten
704
• Schuif de DATA kaart voorzichtig geheel naar binnen, 

totdat deze stevig vastzit.

705
• Raak de terminal van de DATA kaart nooit aan. 

Voorkom ook dat deze vies wordt.

707
• De SPD-S geheugen kaartingang accepteert CompactFlash 

geheugenkaarten. Microdrive opslag van IBM zijn niet 
compatibel 

708
• CompactFlash kaarten maken gebruik van precisie onder-

delen. Behandel de kaarten voorzichtig en geef daarom 
extra aandacht aan het hierop volgende:
• Om te voorkomen dat de kaarten worden beschadigd 

door statische elektriciteit, moet u er zeker van zijn 
uzelf te ontladen van deze statische elektriciteit, 
voordat u de kaarten gebruikt.

• Raak het verbindingspunt van de kaarten niet aan met 
uw handen of met metaal.

• De kaarten niet buigen, laten vallen of blootstellen aan 
hevige schokken of vibratie.

• Bewaar kaarten niet in direct zonlicht, in gesloten 
voertuigen of ander zulks locaties (bewaar 
temperatuur: -25C-85C).

• Laat de kaarten niet nat worden.
• Haal de kaart niet uit elkaar of pas de kaart niet aan.

Gebruik CD-ROM’s
801
• Vermijd het aanraken of krassen van de glimmende 

onderzijde (gecodeerd oppervlak) van de schijf. Bescha-
digde of vieze CD-ROM schijven kunnen onleesbaar zijn. 
Houd uw schijven schoon door gebruik te maken van een 
commercieel verkrijgbare CD reiniger.

Auteursrechten
851
• Het illegaal opnemen, verspreiden, verkopen, uitlenen, 

publiek vertonen, uitzenden of dergelijke, deels of geheel 
van een muziekcompositie, video, uitzending, publieke 
vertoning of dergelijke, waarvan auteursrecht is vastgelegd 
door derden, is wettelijk verboden.

• Gebruik dit apparaat niet voor doeleinden die in 
overtreding met het auteursrecht zijn welke is vastgelegd 
door derden. Wij zijn niet aansprakelijk op welke manier 
dan ook voor het overtreden van auteursrechten 
vastgelegd door derden door middel van het gebruik van 
dit apparaat.

CompactFlash™
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Hoofdfuncties
Een Sampler met Pads, perfect voor drummers en percussionisten

Negen pads gehuisd in een compacte vorm (p. 15)
De SPD-S biedt u negen speelvlaktes: zes pads met een uitstekend gevoel en reactievermogen en drie op de rand geplaatste 
triggers die eenvoudig met de punt van uw stick aan te slaan. Dat alles in een compacte behuizing die gemakkelijk geïnstalleerd 
kan worden als onderdeel van een drum of percussieset.

Eenvoudig gebruik van Sampling (p. 25, p. 52)
De SPD-S maakt het u mogelijk kant en klare percussie samples, geluiden en regels op een eenvoudige manier te gebruiken.

Voorgeprogrammeerde geluiden, die gebruikt kunnen worden zodra u het 
apparaat heeft uitpakt (p. 133, p. 134)
De SPD-S wordt geleverd met voorgeprogrammeerde geluiden, inclusief percussie geluiden, drumgeluiden, 
geluidseffecten en herhalingen.

Een ruime keuze van sampling mogelijkheden (p. 52, p. 58)
De SPD-S heeft drie sampling mogelijkheden, passend bij de verschillende geluidskwaliteiten van geluid en regellengtes: 
GESCHIKT voor CD kwaliteit sampling, STANDARD en LONG. Met een sampling frequentie van 44.1 kHz ondersteunt het ook 
stereo sampling. Een geschat maximum van twaalf minuten geluid kan in het interne geheugen (in mono op de LONG stand) 
opgeslagen worden.

Handige Phrase Maker functie (p. 63)
De SPD-S heeft een Phrase Maker functie, die gemaakt zijn met pads, die uw prestaties opneemt en resampelt, om daarna om te 
zetten in Waves. Dat stelt u in staat om een originele phrase te creëren.

Produceren van zeer expressieve geluiden

Twee verschillende geluiden uit één enkel pad (p. 30, p. 34)
Op de SPD-S kunt u twee Waves toewijzen aan één pad. De twee Waves kunnen door de slagintensiteit of met voetpedalen 
worden verwisseld.

Dertig algoritme effecten (p. 92) plus sfeer effecten (p. 76)
De SPD-S heeft dertig effecten, die gesampelde geluiden verwerken en sfeer effecten met een natuurlijk geluid produceren. 
Daarbij komt dat de effect parameters in real time met de controle draaiknop of met de apart verkochte expression pedalen 
gecontroleerd kunnen worden.
0
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Gereed voor uitbreiding 

Ondersteuning voor CompactFlash (p. 67)
Gebruikmakend van CompactFlash, wordt de opneembare tijd enorm uitgebreid. Ook het aantal opneembare geluiden neemt toe 
tot 500. De SPD-S ondersteunt import en export van WAV/AIFF bestanden door middel van CompactFlash kaarten.

Aansluitingen met externe pads, voetpedalen, etc. (p. 16, p. 20, p. 79, p. 80)
De SPD-S is met aansluitingen voor externe pads en andere accessoires uitgerust. Deze stelt u in staat gebruik te maken van 
conventionele pads, cimbals, kick triggers, akoestische drum triggers, etc. (twee kunnen in een keer worden aangesloten; 
maak gebruik van de optionele PCS-31).

De SPD-S wordt ook met voetpedaal ingangen geleverd. Aan voetpedalen kan een grote variatie functies worden toegeschreven. 
Bijvoorbeeld, ze kunnen voor het wisselen van stukken, het aan/uitzetten van effecten of het overspringen tussen twee Waves 
worden gebruikt .

Gebruikte termen in deze handleiding
• Namen van knoppen worden weergegeven tussen vierkante haakjes "[]", zoals in [PATCH].

• (p. **) geeft een referentie pagina aan.

• Symbolen en hun betekenissen zijn als volgt:

Voorzichtigheid geboden. Wij raden u sterk aan deze te lezen.

Dit zijn memo’s, die informatie bevatten betreffende settings en functies. Lees het indien nodig.

Dit zijn handige tips voor gebruik. Lees het indien nodig

Deze verwijzen naar gerelateerde informatie. Lees het indien nodig.
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Paneelbeschrijvingen
3.EFFECTS CONTROL draaiknop

4.VOLUME draaiknop

6.display

5.PAD weergave

20. EXIT knop

2.PAD 
   4-9

1.PAD 1-3

22. ENTER knop

21. PAGE knoppen

23. -/+ knoppen

7.PATCH knop

17. EDIT knop

19. SHIFT knop

8. EFFECTS knop
    AMBIENCE knop

9. PHRASE
    MAKER knop

10.WAVE knop
      MARK knop

12. START/STOP
      knop

13.SAMPLE 
     knop

14.RESAMPLE 
      knop

11. ALL SOUND
      OFF knop

15. CARD knop
      SHUTDOWN knop

16. SETUP knop
      CARD UTIL knop

18. FUNC knop
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Bovenste Paneel

1. PAD 1 tot 3
Voor het bespelen van de pads, slaat u deze met de punt 
van de stick aan.

2. PAD 4 tot 9
Deze pads kunt u met een stick aanslaan om ze te bespelen.

3. EFFECTS CONTROL draaiknop
Regelt de effecten in real time (p. 92).

4. Volume draaiknop
Regelt het uitgang volume van de OUTPUT jacks. 
Het koptelefoonvolume kan met de PHONES LEVEL 
draaiknop geregeld worden (37).

5. Pad indicators
Deze gaan branden wanneer de geluiden van de 
overeenkomstige pads hoorbaar worden. Brandend of 
flitsend, geven ze aan dat de overeenkomstige pads tijdens 
editing zijn geselecteerd.

6. Scherm
Indicatie voor patch namen, Wave namen, parameter 
waarden, etc.

7. PATCH knop
Wanneer u op deze knop drukt en het lampje gaat 
branden, is de Patch functie geactiveerd (p. 24, p. 30).

8. EFFECTS  knop / AMBIANCE knop
Wanneer u op deze knop drukt, en het lampje gaat 
branden, kunt u effecten toe passen (p. 92) Houd [SHIFT] 
ingedrukt, en druk de knop voor het aan/uitschakelen van 
de sfeer effecten in (p.76).

9. PHRASE MAKER knop
Voor het gebruik van de Phrase Maker functie (p. 63), moet 
u deze knop kort indrukken, zodat deze gaat branden.

10. Wave knop / MARK knop
Wanneer u op deze knop drukt en het lampje gaat 
branden, kunt u de Wave mode betreden (p. 41). Houd 
[SHIFT] ingedrukt, en druk de knop voor het gebruik van 
de markering functie in (p. 48).

11. ALL SOUND OFF knop
Stopt ieder geluid.

12. START/STOP knop
Start of stopt sampling, resampling of opnemen met de 
Phrase Maker functie. In de Wave functie kunt u op deze 
knop drukken om het geluid van de geselecteerde Wave te 
reproduceren.

13. SAMPLE knop
Deze knop kunt u voor het uitvoeren van sampling 
gebruiken (p. 52).

14. RESAMPLE knop 
Voor het uitvoeren van resampling, kunt u op deze knop 
drukken (p. 59).

15. CARD knop/SHUTDOWN knop 
Wanneer u op deze knop drukt en het lampje gaat 
branden, kunt u een geheugenkaart gebruiken.
Houd [SHIFT] vast en druk de knop kort in om het 
apparaat af te sluiten (p. 22, p. 23).

16 SETUP knop/CARD UTIL knop 
Druk op deze knop, zodat hij brand voor het betreden van 
de Setup Edit/Utilities (p. 74). Houd [SHIFT] vast en druk 
de knop voor het betreden van de Card Utilities in (p. 67).

17. EDIT knop 
Druk deze knop in, zodat deze brandt voor het betreden 
van de Patch Edit/Utilities (p. 32, p. 33) of Wave Edit/ 
Utilities (p. 43, p. 44).

18 FUNC knop
Bijvoorbeeld, terwijl deze knop is uitgedrukt, wordt de 
overgebleven geheugen capaciteit (tijd) aangegeven. 
Afhankelijk van elke status produceert het verschillende 
functies.

19. SHIFT knop
Wordt gebruikt in combinatie met andere knoppen (p. 90).

20. EXIT knop
Keert terug op het scherm naar het vorig niveau.

21. PAGE knoppen 
Verandert de weergegeven item/parameter. Ook wordt 
dit gebruikt voor het bewegen van de cursor in een scherm, 
waar u een naam moet invoeren.

22. ENTER knop
Druk deze knop in als hij knippert voor het uitvoeren van 
een handeling.

23. -/+ knoppen

Verandert het patch nummer, Wave nummer of parameter 
waarde. 

Indicator pads
TRIG IN Pads aangesloten op de TRIG IN (1/2) jack 

(30)
FOOT SW Pads aangesloten op de FOOT SW (1/2) 

jack (29)
PAD Pads op de SPD-S
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Achter paneel

24. ON/OFF knop

25. Adapter aansluiting 33. INPUT jacks

34. INPUT LEVEL draaiknop

32. MIC/LINE/knop

27. MIDI verbinding

28. SECURITY LOCK

26. Kabel anker

29. FOOT SW (1/2) jack

30. TRIG IN (1/2) jack

31. EXP PEDAAL jack

35. OUTPUT jacks

36. KOPTELEFOON jack

37. KOPTELEFOON 
       Volume draaiknop
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24. ON/OFF knop

Zet het apparaat aan of uit (p. 22)

25. Adapter jack

Accepteert aansluiting van de bijgeleverde adapter (p.20)

26. Kabel anker

Verankert het adapter draad (p. 20)

27. MIDI verbinders (uit/in)

Verbindt MIDI apparaten

28. Security Slot ( )

http://www.kensington.com/

29. FOOT SW (1/2) jack

Verbindt een voetpedaal (DP-2 of BOSS FS-5U, beide 
worden apart verkocht) of HIGH-HAT Control pedaal 
(FD-7, beide worden apart verkocht). Het voetpedaal en 
het Control pedaal kunnen voor het inschakelen van een 
geluid of voor het veranderen van een Patch worden 
gebruikt. Voor het verbinden van twee voetpedalen 
(FS-5U apart verkocht) maakt u gebruik van een speciale 
kabel (PCS-31 apart verkocht).

30. TRIG IN (1/2) jack

Verbindt een apart verkochte cimbaal, kick trigger of 
akoestische drum trigger op de SPD-S (p. 80).

31. EXP PEDAAL jack

Verbindt een expressie pedaal voor het bedienen van het 
volume of effecten.

U kunt alleen gebruik maken van het gespecificeerde 
expressie pedaal (EV-5; apart verkocht). Bij het aansluiten 
van andere expressie pedalen riskeert u storing of schade 
aan het apparaat.

32. MIC/LINE schakel knop

Stelt de schakelaar in op MIC voor het verbinden van een 
microfoon op de INPUT jacks (p.25, p. 53).

33. INPUT jacks

Verbindt een audio apparaat of microfoon voor sampling 
(p. 20, p. 25, p. 53). Voor de input van een geluid in mono 
verbindt u het apparaat of microfoon met de 
L (MONO) jack.

34. INPUT LEVEL knop

Regelt het ingang niveau van het signaal verbonden op de 
INPUT jacks (p. 25, p. 26, p. 53, p. 54, p. 56).

35. OUTPUT jacks

Uitgang signalen. Voor output in mono kunt u verbinden 
met de L (MONO) jack.

36. Koptelefoon ingang

Accepteert verbinding met stereo koptelefoons (p. 20). 
Geluid signalen worden uitgebracht vanuit de OUTPUT 
jacks, zelfs wanneer de koptelefoon is aangesloten.

37. KOPTELEFOON LEVEL draaiknop

Regelt het volume van de koptelefoon. Deze draaiknop 
staat onafhankelijk van de VOLUME draaiknop (4).
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Zijkant panel

38. Geheugenkaart ingang

Accepteert een CompactFlash kaart (pag. 67).

Als u gebruik maakt van de hexagon sleutel, kunt u de twee (bijgeleverde veiligheidsschroeven gebruiken om het klepje van 
de memory kaart ingang vast te zetten. Zo voorkomt u diefstal van de kaart.

38. MEMORY KAART ingang
18
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Voor het monteren van de SPD-S op een cymbal standaard of ander type, gebruikt u een apart verkochte APC-33 klem. 
Deze kan op een stang met een diameter van 10.5 tot 30 mm worden gemonteerd. 

Om de standaard houder van de APC-33 aan de onderkant van de SPD-S te monteren gebruikt u de vier schroeven 
(bijgeleverd bij de APC-33).

Wanneer u het apparaat ondersteboven keert, kunt u wat kranten of tijdschriften onder elke hoek leggen. 
Dit om schade aan knoppen en besturing te voorkomen.

Wanneer u het apparaat ondersteboven legt, doe dit dan voorzichtig, zodat u vallen of omstoten van de SPD-S voorkomt.

Controleer of de standaard op een goede en stabiele manier is geplaatst. Dit om vallen te voorkomen.

Monteer de SPD-S nooit op een te zwakke standaard.
19
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Monteren van externe apparaten
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Terwijl u refereert aan de illustratie hiernaast, volgt u de volgende stappen.

1. Voordat u een verbinding maakt, sluit u alle apparaten af.

Om schade of storing aan speakers of andere apparaten te voorkomen, zet u altijd het volume en de stroom uit, 
voordat u het apparaat op andere apparaten aansluit.

2. Verbind de bijgeleverde adapter op de adapter jack.

Om te voorkomen dat de stekker er per ongeluk uitgetrokken wordt, kunt u het stekkerdraad aan het hiervoor bestemde 
draadanker bevestigen, zoals op de vorige pagina afgebeeld.

3. Verbind een audio systeem of een versterker op de uitgang jacks. Voor het gebruik van koptelefoons 
verbindt u deze op de Phones jack.
Voor samplen (p. 25, p. 52) verbindt u een input apparaat (zoals een CD-speler of een microfoon) op de input jack.

4. Steek de stekker van de adapter in het stopcontact.

Q: Het volumeniveau van het instrument, dat is aangesloten op de INPUT jacks is te laag.
A: Gebruikt u misschien een verbindingskabel met een weerstand?
     Gebruik een verbindingskabel zonder weerstand.

Feedback kan geproduceerd worden. Dit hangt af van de locatie van de microfoon ten opzichte van de speakers.
Dit kan verholpen worden door:
     1. Het veranderen van de richting van de microfoon.
     2. Het verplaatsen van de microfoon naar een grotere afstand van de speakers.
     3. Het volume verlagen.
21
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Aan/Uit zetten van stroom
Aan zetten van stroom

Wanneer u verbinding heeft gemaakt (p. 20), zet u de elektriciteit aan in de hierop volgende volgorde. Als u deze niet aanhoudt, riskeert u storing 
en/of schade aan speakers of andere apparaten.

z

1. Draai de VOLUME draaiknop volledig uit (naar links).

2. Zet het volume op het aangesloten audiosysteem uit.

3. Druk op de POWER knop om de SPD-S aan te zetten.

Dit apparaat is uitgerust met een veiligheidsschakelaar. Een korte wachttijd (paar seconden) is nodig, voordat het apparaat te gebruiksklaar is.

Als u een pad tijdens het opstarten aanslaat, zal de SPD-S slecht reageren op zwakke aanslagen.

4. Zet de aangesloten versterker (of  audio installatie) aan.

5. Sla de pads aan en terwijl u naar het geluid luistert kunt u gestaag het gewenste volume instellen.
Verhoog ook het volumeniveau van de aangesloten versterker of audio installatie naar het gewenste niveau.

Na de afsluit procedure uitzetten

Voordat u de elektriciteit van de SPD-S uitzet, moet u eerst het apparaat afsluiten. Volgt u deze procedure niet, dan kan het interne geheugen of de 
memory kaart beschadigd worden.

1. Selecteer patch mode of Wave mode.

Druk op [PATCH] voor het selecteren van de patch mode of druk op [WAVE] voor het selecteren van de Wave mode.

2. Houd [SHIFT] ingedrukt, en druk [CARD] voor ongeveer twee seconden in voor het starten 
van de afsluitprocedure.

Tijdens de afsluitprocedure ziet u een "shutdown..." indicatie op het display. "Shutdown...ok!" verschijnt, wanneer de 
afsluitprocedure gereed is. Dan kunt u het apparaat veilig uitzetten.

Nadat een "shutdown...ok!" indicatie verschijnt, druk dan op [PATCH] om terug te gaan naar de patch mode of druk op [Wave] 
om naar de Wave mode terug te gaan.

3. Zet het volume niveau van de SPD-S en aangesloten externe apparaten uit.

4. Zet de externe apparaten uit.

5. Druk op de POWER knop voor het uitzetten van de SPD-S.
2
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Plaatsen van een memory kaart
1. Open de kaartingang aan de linkerkant van de SPD-S, en plaats de memory kaart. 

Een memory kaart kan geplaatst worden, wanneer de SPD-S aan of uitstaat.

Schuif de CompactFlash volledig naar binnen tot hij stevig vast zit.

Verwijderen van een memory kaart na de afsluitprocedure

Als de SPD-S aanstaat, dient u ervoor te zorgen, dat de afsluitprocedure gevolgd is, voordat u de memory kaart verwijdert. Verwijdert u deze 
toch zonder de afsluitprocedure gevolgd te hebben, dan kan er schade optreden aan de data in het interne geheugen of op de memory kaart.

1. Selecteer patch mode of Wave mode.

Druk op [PATCH] voor het selecteren van patch mode, en druk op [Wave] voor het selecteren van Wave mode.

2. Houd [SHIFT] ingedrukt, en druk [CARD] voor ongeveer twee seconden in voor het starten 
van de afsluitprocedure.
Terwijl de afsluitprocedure bezig is, zal er een"shutdown.." indicatie verschijnen. "Shutdown..OK!" verschijnt, wanneer de 
afsluitprocedure gereed is. Dan kunt u de memory kaart er veilig uit halen.

Nadat een "shutdown...ok!" indicatie verschijnt, druk dan [PATCH] om terug te gaan naar de patch mode of druk [Wave] om terug te gaan 
naar de Wave mode.

Na de afsluitprocedure kan de SPD-S de memory kaart in de kaarthouder niet waarnemen. Als u de kaart eruit haalt en weer terugplaatst 
wordt hij waargenomen.

3. Open het kaarthouderklepje, en druk op eject naast de ingang. U kunt de kaart er nu uit trekken.
Na het verwijderen van de kaart gaat de SPD-S terug naar patch of Wave mode.
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Snelle start
Het maken van een uitvoering
Volg de onderstaande stappen:

1
Volg de stappen, die worden uitgelegd op p.20 voor het aansluiten van 
externe apparaten op de SPD-S.

2
Volg de stappen "aanzetten van stroom" p.22 voor het aanzetten van 
de SPD-S.

3
Druk op [PATCH], zodat het lampje oplicht. 
Hierdoor start de patch mode.

4
Voor het selecteren van een patch, druk op [-]/[+] voor het veranderen 
van een patch nummer.

5
Sla de negen pads met een stick aan om ze te bespelen.
De pad indicators van pads, die u aanslaat, zullen oplichten.

Sla pads 1 tot 3 met de punt van de stick aan.

Voor het gebruiken van effecten, drukt u [EFFECTS] in, zodat deze oplicht. Voor het 
uitzetten van effecten, drukt u nogmaals op [EFFECTS].

Voor het gebruiken van effecten, draait u de EFFECTS CONTROL knop naar links of 
rechts. Door de knop naar rechts te draaien, verhoogt u het verschil. Deze functie is 
actief, zolang het [EFFECTS] knopje oplicht.

Als u [SHIFT] ingedrukt houdt 
en op [-]/[+] drukt, kunt u het 
patchnummer in stappen van 
10 veranderen. Als u [+] 
ingedrukt houdt en u drukt op 
[-] of andersom dan verandert 
het patchnummer sneller.

Om veranderingen te 
annuleren, houdt u [SHIFT] 
ingedrukt en drukt u op 
[EXIT].
4
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Als u op de [ALL SOUND OFF] knop drukt, produceert het apparaat geen geluid.

6
Na uw uitvoering volgt u de instructies op p. 22 (het uitzetten van de 
elektriciteit na de afsluitprocedure) om het apparaat uit te zetten.

Sampling
U kunt met de SPD-S geluiden laden (samplen) om af te spelen. 
Hieronder volgt het proces van het verbinden met een Cd-speler, 
samplen van een geluid vanaf een Cd-speler, en het afluisteren hiervan.

Het zonder toestemming gebruiken van audio materiaal vastgelegd door derden, is bij de wet verboden, 

tenzij dit is gelimiteerdvoor privé of  persoonlijk gebruik. 

Kopieer niet illegaal.

Roland Corporation houdt zich niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor boetes en claims door copyright 

houders, wanneer er illegaal een product gekopieerd is.

� Voor het samplen
Voor het samplen neemt u de volgende stappen in acht:

1
Draai de INPUT LEVEL knop op het achterpaneel naar MIN.

2
Verbind een Cd-speler op de INPUT jacks op het achterpaneel.

3
Zet de MIC/LINE schakelaar op het achterpaneel op LINE.

4
Zet de Cd-speler aan.

5
Volg de stappen op p. 22 (het aanzetten van stroom) om de SPD-S aan 
te zetten.

Om storing en/of schade aan 
speakers of andere apparaten 
te voorkomen, zet u altijd het 
volume en de stroom van alle 
apparaten uit, voordat u een 
verbinding maakt. 
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Snelle start
� Sampling

1
Druk op [PATCH] zodat u in de patch mode zit.

fig.PatchButton

2
Druk op [-]/[+] voor het selecteren van patch, die naam is "New Patch".

3
Druk op [SAMPLE]

fig.SampleButton

4
Het display geeft aan "select dest pad". Probeer een geluid sample in 
deze sessie op PAD 4 te zetten. Sla het oppervlak van PAD 4 aan. Als u 
nogmaals een pad wilt selecteren, drukt u op [EXIT] om terug te keren 
naar patch mode.

fig.SelectDestPad.eps

5
"Stby"(Standby) zal op uw display verschijnen en PAD 4 zal oplichten. 
Speel de Cd-speler af, en controleer het input level.

Het signaal via de INPUT jacks kunt u op de SPD-S horen.
fig.Stby_e

Draai de INPUT LEVEL knop op het achterpaneel, terwijl u kijkt op de level 
meter voor het maximaliseren van het ingang niveau, zonder dat de 
oversturing indicatie oplicht.

Als u [SHIFT] ingedrukt houdt 
en op [-]/[+] drukt, kunt u het 
patchnummer in stappen van 
10 veranderen. Als u [+] 
ingedrukt houdt en u drukt op 
[-] of andersom dan verandert 
het patchnummer sneller

Start indicatie

Oversturing indicatie

Ingang signaal

Met [FUNC] ingedrukt in 
stappen 5-6, ziet u de 
resterende tijd(“RUN”) om te 
samplen (p. 58).
26



Snelle start

S
et

up
 h

an
dl

ei
di

ng
6
Druk op [START/STOP] om met samplen te beginnen.

"Wait.." zal op het display verschijnen, en de SPD-S staat op standby. 
Speel de Cd-speler af, dan begint samplen automatisch. 
"Rec.." zal op het display verschijnen, zodra u met samplen bezig bent.

7
Druk [START/STOP] om sampling te eindigen.

8
"Write.." zal op uw display verschijnen. Geef de Wave een naam. 
Druk op de PAGE knop voor het plaatsen van de cursor onder de naam, 
en druk [-]/[+] voor het veranderen van het teken onder de cursor 
positie. Druk op [ENTER] om dit op te slaan.

"now writing" zal op uw display verschijnen. Dit geeft aan dat een Wave is 
opgeslagen.

Als u dit niet wilt opslaan, druk dan [EXIT] om naar "Stby" (Standby) zoals 
aangegeven in stap 5 terug te keren.

9
Na het opslaan van een Wave keert u naar patch mode terug. 
Als u PAD 4 aanslaat, kunt u het gesampelde geluid beluisteren.

10
Zet de stroom van de SPD-S uit, daarbij volgt u p.22 
"Het uitzetten van de stroom na de afsluitprocedure".

Zet de SPD-S niet uit, wanneer 
u met sampling bezig bent.

Als u op [START/STOP] drukt 
of een pad aanslaat, kunt u het 
gesampelde geluid beluisteren.

 Zet de SPD-S niet uit tijdens 
het opslaan van een Wave.
27
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Hoofdstuk 1 Een uitvoering maken/een 
patch creëren
De patch mode gebruikt u bij het maken van een uitvoering. 
Een patch is een combinatie van geluiden toegeschreven aan verschillende 
pads en effect instellingen. Het interne geheugen kan 
128 patches opslaan. Een patch kan niet op een memory kaart worden 
opgeslagen.

fig.gainen

Patch Mode
Om de patch mode te starten, drukt u op [PATCH], zodat hij oplicht.

Het selecteren van een patch.
Druk [-]/[+] voor het selecteren van een patch nummer.

Als u [SHIFT] ingedrukt houdt en op [-]/[+] drukt, kunt u het patchnummer in stappen van 10 
veranderen. Wanneer u [+] vasthoudt, en [-] indrukt of [-] vasthoudt en [+] indrukt, verandert 
het patchnummer in een snel tempo.

Het controleren van de memory kaart (CompactFlash)
Wanneer de geselecteerde patch gebruikmaakt van een Wave, opgeslagen op 
een kaart, zal [CARD] oplichten als er geen CompactFlash in de kaarthouder 
van de SPD-S zit. De Wave sound zal niet geproduceerd worden.

EFFECTS

PATCH
COMMON

TRIG IN 2 WAVE A

PAD CONTROL

WAVE B

TRIG IN 1 WAVE A

PAD CONTROL

WAVE B

FOOT SW 2 WAVE A

PAD CONTROL

FOOT SW 1 WAVE A

PAD CONTROL

PAD 9 WAVE A

PAD CONTROL

WAVE B

PAD 1 WAVE A

PAD CONTROL

WAVE B

Patch 001
001

002
003

128

Als u op [CARD] drukt, terwijl 
deze is opgelicht, zal het 
lampje tijdelijk uitgaan.
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Blokkeren van de knoppen.
U kunt de knoppen blokkeren (uitzetten) als u met een uitvoering bezig bent, 
zodat u niet per ongeluk een knop indrukt. Houd de [FUNC] knop ingedrukt, 
totdat "lock.." op uw display verschijnt. Houd nogmaals de [FUNC] knop 
ingedrukt, totdat "unlock.." op uw display verschijnt om de knoppen weer te 
activeren.

Activeren/uitzetten Ambiance
Om ambiance aan te zetten, houdt u [SHIFT] vast, en drukt u op [EFFECTS], 
zodat "Ambiance ON" op uw display verschijnt. Om ambiance uit te zetten, 
houdt u [SHIFT] ingedrukt, en drukt u op [EFFECTS], zodat "Ambiance 
OFF" op uw display verschijnt.

Ambiance kan niet individueel voor verschillende patches worden geactiveerd of uitgezet.

Activeren/uitzetten effecten
Om effecten te activeren, drukt u op [EFFECTS] zodat deze is opgelicht.
Om effecten uit te zetten, drukt u op [EFFECTS] zodat het lampje uitgaat.

Bewerken effecten
Terwijl u een pad aanslaat, kunt u de effecten veranderen door aan de 
EFFECTS CONTROL knop te draaien, op het expression pedaal te drukken 
of  door de intensiteit van uw aanslag te veranderen.

Het uitzetten van het geluid (ALL SOUND OFF)
Druk [ALL SOUND OFF] voor het uitzetten van het geluid. Bijvoorbeeld als 
Trigger (in Wave SETUP in Wave edit->p.46) in SHOT staat voor een long 
Wave, kan de Wave niet worden onderbroken. In dit geval kunt u het geluid  
met de [ALL SOUND OFF] knop stopzetten.

� Notities voor het geven van een uitvoering

Het aantal Waves, die tegelijkertijd geproduceerd kunnen worden.
De SPD-S kan een maximum van acht klanken tegelijkertijd afspelen. Een 
Wave in STEREO of in de FINE Grade mode (in Sampling ->p.58) heeft twee 
klanken. Een Wave in STEREO en in de FINE grade mode heeft vier klanken. 
Als u probeert meer dan acht klanken te produceren zal de Wave, die u 
eerder heeft aangeslagen, op de pad vervangen worden door de laatst 
aangeslagen Wave. In dit geval zal het produceren van een Wave, die is 
ingesteld op SINGLE (p.45) eerder afgebroken worden dan een PHRASE-
type Wave.

Als u een geblokkeerd knopje 
indrukt, zal er "lock!" op het 
display zichtbaar zijn.

Voor details over ambiance, 
zie pag. 76.

Als u [SHIFT] ingedrukt houdt 
en op [EXIT] drukt, zullen alle 
veranderingen, die gemaakt 
zijn aan de effects van de 
patch, geannuleerd worden.

U kunt effects bewerken, 
wanneer [EFFECTS] 
opgelicht is.
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Basishandelingen voor Patch Edit
Dit gedeelte behandelt de stappen voor het opzetten van een patch. Een patch 
opzetten doet u doormiddel van Patch Edit.

1
Druk op [PATCH], zodat u in patch mode zit.

2
Druk op [-]/[+] voor het selecteren van een patch.

3
Druk op [EDIT] om in Patch Edit te komen.

[EDIT] zal nu oplichten.

4
Druk de [PAGE] knop in voor het selecteren van een te bewerken 
onderdeel (item), druk daarna op [ENTER].

Voor het selecteren van een ander onderdeel (item), nadat u [ENTER] heeft 
ingedrukt, drukt u op [EXIT]. Voor details over ieder onderdeel (item) zie de 
desbetreffende referentie pagina.

• Wave A-> p.34
• Wave B-> p.34
• PAD CONTROL->p.36
• EFFECTS->p.37
• PATCH COMMON->p.37

Hieronder ziet u patch gebruiksnamen. Zie p.33
• PAD COPY
• PAD EXCHANGE
• PAD INIT (Pad Initialize)
• PATCH COPY
• PATCH EXCHANGE
• PATCH INIT (Patch Initialize)

5
Druk op de [PAGE] knop om de parameter van het onderdeel 
(item) te veranderen.

Om de individuele instellingen van de verschillende pads te veranderen, 
slaat u het pad (zoals een pad op de SPD-S, een externe pad of een 
voetpedaal) aan, waar u veranderingen in wilt maken. Een knipperende pad 
indicator geeft aan dat het desbetreffende pad is geselecteerd.

6
Terwijl u het pad aanslaat om het geluid te bepalen, 
druk op [-]/[+] om de waarde van de parameter te veranderen.

7
Druk op [EXIT] en herhaal stap 4 tot 6 om verder te gaan met het maken 
van Patch Edit. Druk op [PATCH] om Patch Edit te eindigen.

De SPD-S slaat de instellingen op ("now writing…), en keert daarna naar 
Patch mode terug

Als er geselecteerde items 
aanwezig zijn, zijn de PAGE 
knoppen ([<], [>] verlicht.

U kunt van pad veranderen 
door op eenPAGE knop te 
drukken, terwijl u [SHIFT] 
ingedrukt houdt.

Als het nodig is, flikkert 
[ENTER] en moet u er op 
drukken.
32



Hoofdstuk 1 Een uitvoering maken/een patch creëren

H
oo

fd
st

uk
 1
Patch gebruiksnamen
Wanneer u veranderingen in de patch gebruiksnamen aanbrengt, 
zie de refererende pagina’s.

* U kunt de onderstaande onderdelen (items) in stap 4 (p. 32) in "Basis handelingen 
voor Patch Edit" selecteren, hoewel ze anders zijn dan Patch Edit. Om de 
vervangende stappen voor deze onderdelen (items) te nemen, volgt u de stappen, 
die beschreven zijn op de refererende pagina’s.

• PAD COPY->p.38
• PAD EXCHANGE->p.38
• PAD INIT (Pad initialise)->p.39
• PATCH COPY->p.39
• PATCH EXCHANGE->p.39
• PATCH INIT->p.40

De stappen 1 tot 4 in "Basis 
handelingen voor Patch Edit" 
zijn identiek aan de stappen 
voor patch gebruiksnamen.
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Hoofdstuk 1 Een performance maken/een patch creëren
Patch Edit parameters
Met deze parameters kunt u de geluiden selecteren, die door pads op de SPD-S, externe pads of voet pedalen geproduceerd worden.

Wave A
Selecteert een Wave, die aan een pad wordt toegeschreven. Twee Waves, A en B, kunnen aan één pad worden toegeschreven. 
Alleen Wave A kan aan het voetpedaal worden toegeschreven. Dit is voor het opzetten van de eerste Wave A.
Configuraties kunnen op individuele pads worden ingesteld. Houd [SHIFT] ingedrukt, en druk de PAGE knoppen in of sla een 
pad aan om het pad te veranderen. Het knipperende lampje van de pad geeft aan, dat het betreffende pad geselecteerd is. Stel de 
onderstaande parameters in. Druk op de PAGE knop om van parameter te veranderen, 
en druk [-]/[+] in om de waarde te veranderen.

Als u de waarde van Level of  Pan tijdens het produceren van geluid verandert, wordt het geluid gestopt.

Wave B
Selecteert een Wave om naar ieder pad toegewezen te worden. Dit is voor het opzetten van de tweede Wave B.
Configuraties kunnen voor individuele pads worden ingesteld. Houd [SHIFT] ingedrukt, en druk op de PAGE knop of sla een 
pad aan om van pad te veranderen. Het knipperende lampje van de pad geeft aan, dat de betreffende pad geselecteerd is. 

Wave B kan niet aan een voetpedaal toegeschreven worden.

Stel de volgende parameter in. Druk op de PAGE knop om van parameter te veranderen, en druk op [-]/[+] 
om de waarde te veranderen.

Parameter Waarde Beschrijving
A
(Wave)

I000 (OFF),
I001–399,
C001–500

Specificeer het Wave nummer toegeschreven aan Wave A
I000 (OFF): Selecteert u wanneer u geen geluid wilt produceren
I001-399: Interne geheugen
C001-500: Memory kaart
* Door op [CARD] te drukken, kunt u het eerste gedeelte van het interne geheugen of 

de geheugenkaart selecteren.
A Level 0–127 Stel het volume van Wave A in
A Pan L15–CENTER–R15,

RANDOM
Stel de pan positie (balans van rechts en links) van Wave A in. Als het ingesteld is op 
[RANDOM] dan varieert de pan positie iedere keer, dat een geluid geproduceerd wordt.

Parameter Waarde Beschrijving
Wave SW
(Wave Switch)

OFF,
VELO,
FOOTSW

Bepaal hoe Wave A en B klinken
OFF:Wave B is niet getriggerd
VELO: Het geluid, dat geproduceerd wordt, zowel bij Wave A of  B, wordt door de mate van kracht bij de 
aanslag bepaald. Het drempel niveau  is met VeloSWpoint beneden aangegeven. FOOTSW: Het geluid dat 
geproduceerd moet worden, wordt door de instelling van het voetpedaal bepaald. Wanneer het ingedrukt 
is, wordt Wave B geproduceerd. Wanneer het niet ingedrukt is, wordt Wave A geproduceerd. 
(FOOT SW in CONTROL SW in SET UP moeten ingesteld worden op Wave SW.->p. 79)

Als u [SHIFT] ingedrukt houdt, en op [FUNC] drukt, gaat de parameter terug naar de eerste waarde.
Als u [SHIFT] ingedrukt houdt, en op [ENTER] drukt, wordt de waarde naar de parameter voor alle andere pads gekopieerd.
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Wanneer Wave SW op alles behalve OFF is ingesteld, dan worden de volgende schermen getoond voor de selectie van een 
onderwerp (item) voor Wave A en B.

Wanneer Wave SW niet op OFF staat, stelt u dan ook de volgende parameters in.

Als u de waarde van Level of  Pan tijdens het produceren van geluid verandert, wordt het geluid gestopt.

Als u op [FUNC] drukt, terwijl u de drie parameters hierboven edit (bewerkt), zal het scherm tussen 
het Wave A en B scherm switchen.

Wanneer Wave SW op VELO is ingesteld, stel dan ook de volgende parameters in.

Parameter Waarde Beschrijving 
B
(Wave)

I000 (OFF),
I001–399,
C001–500

Geeft het nummer van de Wave aan, die wordt toegeschreven aan Wave B.
I000 (OFF): Selecteert u wanneer u geen geluid wilt produceren
I001-399: Intern geheugen
C001-500: geheugenkaart
* Door op [CARD] te drukken, kunt u het eerste gedeelte van het interne geheugen of 

de geheugenkaart selecteren.
B Level 0–127 Stelt het volume van Wave B in.
B Pan L15–CENTER–R15,

RANDOM
Stelt de pan positie (balans van rechts en links) van Wave B in. Als het ingesteld is op 
[RANDOM] dan varieert de pan positie iedere keer, dat het geluid geproduceerd wordt.

Parameter Waarde Beschrijving
VeloSWPoint
(Velocity 
Switch Point)

2–127 Stel het threshold niveau in. Wanneer de zwaarte gelijk of  boven deze waarde is, dan wordt 
Wave B geproduceerd.

* De zwaarte refereert hier aan de kracht van de aanslag op een schaal van 1 tot 127.

Als u [SHIFT] ingedrukt houdt, en op [FUNC] drukt, gaat de parameter terug in zijn eerste waarde.
Als u [SHIFT] ingedrukt houdt, en op [ENTER] drukt, wordt de waarde naar de parameter voor alle andere pads gekopieerd.
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PAD CONTROL
Configureert de handelingen op de individuele pads.
Configuraties kunnen voor individuele pads worden ingesteld. Houd [SHIFT] ingedrukt, en druk op de PAGE knop of sla een 
pad aan om van pad te veranderen. Het knipperende lampje van de pad geeft aan dat het betreffende pad geselecteerd is.  Stel de 
volgende parameters in. Druk op de PAGE knop om van parameter te veranderen en druk op [-]/[+] om de waarde de 
veranderen.

Variatie in volume kan met een voetpedaal niet geactiveerd worden.

(Initial) waarden van Note#

Parameter Waarde Beschrijving
Dynamics OFF, ON Zet het op ON, zodat het volume verandert naar gelang de intensiteit van de aanslag. 

Wanneer het op OFF staat zal het volume constant zijn.
Effects SW
(Effects 
Switch)

OFF, ON, 
VELO

Bepaal wanneer effecten aan of uit staan. Wanneer het op VELO staat, worden de parameter 
effecten (welke gespecificeerd worden in VELO in individuele effect types) bepaald door de 
slag intensiteit. 
Het pad lampje brandt, wanneer deze parameter die correspondeert met het pad op ON of 
VELO staat.

DynamicAtck
(Dynamic At-
tack)

OFF, 1–3 Het begin van het geluid is verzacht, wanneer het pad zacht wordt aangeslagen. Hoe groter de 
waarde hoe sterker dit effect. Het is goed te gebruiken voor geluiden als percussie.

* Als het startpunt (p.47) niet juist is gedefinieerd voor een Wave, wordt er geen 
bevredigend effect geproduceerd.

Mute Group OFF, 1–9 Pads waaraan hetzelfde nummer is toegeschreven, vormen een samengevoegde groep. 
In een samengevoegde groep worden geluiden geannuleerd, alleen het geluid van het pad, 
die als laatste is aangeslagen wordt geproduceerd.

*De opgelichte pad indicators laten zien dat hun corresponderende pads tot dezelfde 
samengevoegde groep behoren.

Tempo Sync OFF, ON Wanneer het op ON staat, wordt het tempo van de Waves toegeschreven op de pads 
gesynchroniseerd met het sync tempo van de patch (Sync Tempo in PATCH COMMON->p.37).

* Het pad indicator lampje brand, wanneer deze parameter op ON staat  voor het 
corresponderende pad.

*Als u [FUNC] ingedrukt houdt en op [-]/[+] drukt, kunt u het Sync Tempo veranderen 
(in PATCH COMMON->p.37)

Note# OFF,
0(C-)–127(G9)

Bepaal het note nummer. Zie de tabel hieronder voor de waarden.
* Wanneer het op OFF staat, wordt er geen bericht verstuurd of ontvangen via MIDI.
* Als hetzelfde nummer is toegeschreven aan meer dan één pad, zal het geluid, toegeschreven aan 

het pad met het laagste nummer (zie tabel hieronder) geproduceerd worden, wanneer de SPD-S 
de note boodschap met het betreffende note nummer ontvangt. 
Een "*" symbool verschijnt op het scherm, wanneer pads met toegeschreven 
geluiden die niet geproduceerd worden, wanneer een note boodschap ontvangen wordt.

Gate Time 0.1 s–8.0 s Bepaal de Gate Time. De waarde kan gewijzigd worden in stappen van 0.1 seconden.

Nummer Pads Start waarde Nummer Pads Start waarde
1 PAD 1 60 (C4) 8 PAD 8 67 (G4)
2 PAD 2 61 (C#4) 9 PAD 9 68 (G#4)
3 PAD 3 62 (D4) 10 TRIG IN 1 69 (A4)
4 PAD 4 63 (D#4) 11 TRIG IN 2 70 (A#4)
5 PAD 5 64 (E4) 12 FOOT SW 1 71 (B4)
6 PAD 6 65(F4) 13 FOOT SW 2 72 (C5)
7 PAD 7 66(F#4)

Als u [SHIFT] ingedrukt houdt, en op [FUNC] drukt, gaat de parameter terug in zijn eerste waarde.
Als u [SHIFT] ingedrukt houdt, en op [ENTER] drukt, wordt de waarde gekopieerd naar de parameter voor alle andere pads.
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Notities over Tempo Sync
• Tempo Sync is niet op Waves toe te passen wanneer:

1. Het type SINLGE is (in Wave SETUP in Wave Edit->p.45).

2. Het tempo niet in de marge 20 tot 260 ligt ook al is het Type PHRASE.

     In dit geval, verschijnt "---"  voor het Tempo op de Beat schermen (in Wave SETUP in Wave Edit->p.46) en op Meas 

    (in Wave SETUP in Wave Edit->p.46)

3. Reverse op ON staat (in Wave SETUP in Wave Edit p.46).

• Het Wave tempo is variabel in de marge 50% tot 130%. Als Sync Tempo (in PATCH COMMON->p.37) boven deze marge 
komt, zal het Wave tempo verdubbeld of gehalveerd worden, zodat het binnen de marge blijft.

• Wanneer Tempo Sync wordt toegepast, kan er sprake zijn van een lichte ruis.

EFFECTS
Configureert de effecten met de patch.

Druk op de PAGE knop om van parameter te veranderen, en druk op [-]/[+] om de waarde de veranderen.

Voor details over parameters of effecten zie de "Effect List" (p.92).

PATCH COMMON
Stelt de parameters common in op de gehele patch.

Stel de volgende parameters in. Druk op de PAGE knoppen om parameters te veranderen, en druk op [-]/[+] om de waarde de veranderen.

Parameter Waarde Beschrijving
Sync Tempo � =20–260 Stel het sync tempo in. Wanneer tempo sync aan is (met Tempo Sync in PAD CONTROL op ON 

>p.36), wordt het tempo van de Wave aan de pads gesynchroniseerd met dit tempo toege-
schreven.

*Het pad indicator lampje brandt, wanneer Tempo Sync in PAD CONTROL op ON staat voor 
het corresponderende pad.

* Als u [SHIFT] ingedrukt houdt, en een pad aanslaat, zal de waarde van Tempo Sync in PAD 
CONTROL switchen (tussen ON en OFF).

* Voor notities over Tempo Sync, zie boven aan de bladzijde.
* U kunt ook het tempo verfijnen door het bepalen van de intervals, waarin u een pad aanslaat 

of een voetpedaal indrukt. (Tap Tempo:Ctrl SW in CONROL SW in Setup Edit->p.79)
Patch niveau 0–127 Bepaal het volume van de patch
Naam Patch 

naam
Geef een naam aan de patch. Een naam mag maximaal acht tekens hebben. Druk op de PAGE 
knoppen om de cursor onder de tekens van de naam te bewegen, en druk op [-]/[+] om het te 
veranderen.

* Wanneer u [+] vasthoudt en [-] indrukt, of [-] vasthoudt en [+] indrukt veranderen de tekens 
in een snel tempo.

* Houd [SHIFT] ingedrukt, en druk op [>] om een teken in te voeren of houd [SHIFT] inge-
drukt, en druk op [<] om een teken te verwijderen.

* Druk [FUNC] in om van hoofdletter naar kleine letter te wisselen.
* Als u [SHIFT] ingedrukt houdt, en op [+] drukt, zal het teken in de volgorde "A ""a","0", "!" 

en een spatie veranderen. Als u [SHIFT] ingedrukt houdt, en op [-] drukt, zal het teken in de 
omgekeerde volgorde veranderen.

Als u [SHIFT] ingedrukt houdt, en op [FUNC] drukt, gaat de parameter terug naar zijn oorspronkelijke waarde (behalve op 
het "Name"scherm). 
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Patch Utilities Parameters
Dit gedeelte beschrijft de stappen om te kopiëren, uitwisselen en aanvangen van het bespelen van de pads of patches.

PAD COPY
Kopieert het bestand van een pad naar een ander pad.

1. Stel de volgende parameters in.
Druk op de PAGE knoppen om de parameters te veranderen, en druk op [-]/[+] om de waarden te veranderen

2. Druk [>] in om "copy pad sure" te laten verschijnen. Druk op [ENTER] om te kopiëren of druk op [<] om  
naar stap 1 terug te keren.
Tijdens het kopiëren zal er "now processing.." op het display verschijnen. Als de procedure klaar is, zal "complete" op het 
display verschijnen, en keert u naar de Patch mode terug.

* Het MIDI note nummer en de Gate Time parameter zijn niet te kopiëren.

PAD EXCHANGE
Verwisselt de instellingen van een pad met een ander pad.

1. Stel de volgende parameters in.
Druk op de PAGE knoppen om de parameters te veranderen, en druk op [-]/[+] om de waarden te veranderen

2. Druk op [>] om "exchg pad, sure?" te krijgen. Druk op [ENTER] om te wisselen of druk op [<] om terug 
te keren naar stap 1.
Tijdens het wisselen ziet u "now processing…" op uw display. Wanneer wisselen is voltooid, zal "complete!" verschijnen, 
en keert u naar Patch Mode terug.

*Het MIDI note nummer en de gate time parameter worden niet gewisseld.

Parameter Waarde Beschrijving
Src
(Source)

PAD 1–9,
TRIG IN 1–2,
FOOT SW 1–2

Sla een pad aan om het te kopiëren gedeelte te kiezen. Of u kunt op [-]/[+] drukken om 
het te veranderen.

* U kunt controleren, welk pad is geselecteerd door te zien welk pad 
indicator lampje knippert of door op het display te kijken.

* Houd [FUNC] ingedrukt, en druk op [-]/[+] om de patch te veranderen, 
die gekopieerd moet worden.

Dst
(Destina-
tion)

PAD 1–9,
TRIG IN 1–2,
FOOT SW 1–2

Sla een pad aan om de bestemming van het gekopieerde te kiezen.
Of u kunt op [-]/[+] drukken om het te veranderen.

* U kunt controleren welk pad is geselecteerd door te zien welk pad 
indicator lampje knippert of door op het display te kijken.

* Houd [FUNC] ingedrukt, en druk op [-]/[+] om de patch te veranderen, 
waarnaar gekopieerd moet worden.

Parameter Waarde Beschrijving
Src
(Source)

PAD 1–9,
TRIG IN 1–2,
FOOT SW 1–2

Sla een pad aan om te bepalen, welke u gaat uitwisselen. 
Of u kunt deze veranderen door op [-]/[+] te drukken.

* U kunt zien welk pad geselecteerd is, doordat het indicatielampje brandt of door op 
het display te kijken.

* Houd [FUNC] ingedrukt en druk op [-]/[+] om de patch te selecteren, die u wilt 
uitwisselen.

Dst
(Destina-
tion)

PAD 1–9,
TRIG IN 1–2,
FOOT SW 1–2

Sla een pad aan om te bepalen, waarmee u gaat wisselen. Of u kunt deze 
veranderen door op [-]/[+] te drukken.

* U kunt zien welk pad geselecteerd is, doordat het indicatielampje brandt of door op 
het display te kijken.

* Houd [FUNC] ingedrukt en druk op [-]/[+] om de patch te selecteren, waarmee u 
wilt wisselen.
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PAD INIT (Pad Initialize)
Initialiseert de parameters van een pad.

Het Wave nummer van Wave A blijft ongewijzigd.

1. Stel de volgende parameters in. 
Druk op de PATCH knoppen om de parameter te veranderen, en druk op [-]/[+] om de waarde te veranderen.

2. Druk op [>] om "init pad, sure?" te krijgen. Druk op [ENTER] om te initialiseren of druk op [<] 
om terug te keren naar stap 1.
Tijdens het initialiseren, ziet u "now processing…" op uw display. Wanneer initialisatie is voltooid, zal "complete!" 
verschijnen, en keert u naar Patch Mode terug.

PATCH COPY
Kopieert een patch.

1. Stel de volgende parameters in. 
Druk op de PATCH knoppen om de parameter te veranderen, en druk op [-]/[+] om de waarde te veranderen.

2. Druk op [>] om "copy patch, sure?" te krijgen. Druk op [ENTER] om te kopiëren of druk op [<] om terug 
te keren naar stap 1.
Tijdens het kopiëren ziet u "now processing…" op uw display. Wanneer kopiëren is voltooid zal "complete!" verschijnen, 
en keert u naar Patch Mode terug.

PATCH EXCHANGE
Wisselt patches. (Het is gemakkelijk om zo de patches in de gewenste volgorde te zetten.)

1. Stel de volgende parameters in. 
Druk op de PATCH knoppen om de parameter te veranderen, en druk op [-]/[+] om de waarde te veranderen.

2. Druk op [>] om "exchg patch, sure?" te krijgen. Druk op [ENTER] om te wisselen of druk op [<] 
om terug te keren naar stap 1.
Tijdens het wisselen ziet u "now processing…" op uw display. Wanneer wisselen is voltooid, zal "complete!" 
verschijnen, en keert u naar Patch Mode terug.

Parameter Waarde Beschrijving
Init
(Initialize)

PAD 1–9,
TRIG IN 1–2,
FOOT SW 1–2

Sla een pad aan om te bepalen, welke u gaat initialiseren. 
Of u kunt deze veranderen door op [-]/[+] te drukken.

* U kunt zien welk pad geselecteerd is, doordat het indicatielampje brandt, of door op 
het display te kijken.

Parameter Waarde Beschrijvingen
Src (Source) 1–128 Selecteer het patch nummer van de patch, dat u wilt kopiëren.
Dst (Destination) 1–128 Selecteer het patch nummer waar naar u de patch, wilt kopiëren.

Parameter Waarde Beschrijvingen
Src (Source) 1–128 Selecteer het patch nummer van de patch, dat u wilt wisselen.
Dst (Destination) 1–128 Selecteer het patch nummer van de patch, waarmee u wilt wisselen.
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PATCH INIT (Patch Initialize)
Initialiseert de parameters van een patch.

1. "[>] to init" is zichtbaar op uw display. Druk op [>].

2. "init patch, sure?" verschijnt. Druk op [ENTER] om de parameters van de patch naar de standaard 
waarde terug te laten keren.
Tijdens het initialiseren ziet u "now processing…" op het display. Wanneer initialisatie is voltooid, zal "complete!" 
verschijnen, en keert u naar Patch Mode terug.
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Wave
Een Wave is een combinatie van ‘geluidsmateriaal’, dat gemaakt is door 
sampling van een muziekinstrument, een stem of een uitvoering en de 
instellingen van de geluidsproductie. Een Wave wordt in patch mode aan een 
pad gekoppeld, zodat het in een uitvoering kan worden gebruikt.
De SPD-S kan maximaal 399 Waves opslaan in het interne geheugen en 500 
Waves op een geheugenkaart.

Wave Mode
Om in Wave mode te komen, drukt u op [Wave], zodat deze oplicht.

Wave mode scherm
fig.Wavemode.eps

Selecteer een Wave
Druk op [-]/[+] om het Wave nummer te veranderen.

Wanneer u [SHIFT] ingedrukt houdt, en op [-]/[+] drukt, kunt u het patch nummer veranderen in 
stapjes van 10. Wanneer u [+] ingedrukt houdt, en [-] indrukt of [-] ingedrukt houdt en [+] 
indrukt, zal het teken sneller veranderen.

Het Wave tempo en de Wave lengte (time) controleren
Het tempo en de de lengte (tijdsduur) van een Wave worden weergegeven, 
wanneer u op [FUNC] blijft drukken. Het tempo wordt weergegeven als 
"� =waarde" de lengte in minuten (m) en seconden (s).

fig.WaveFunc.eps

Icon Beschrijving
I Een Wave opgeslagen in het interne geheugen.
C Een Wave opgeslagen op een geheugenkaart.

Icon Beschrijving
Een nieuwe (lege) Wave.

Een bespeelde (ingevulde) Wave.

Mode (p. 58) Grade (p. 58)
No icon MONO LONG

STEREO STANDARD

FINE

Wanneer u "I000 OFF" kiest, 
zal er geen geluid worden 
geproduceerd. Deze Wave 
kunt u koppelen aan een pad, 
dat u stil wilt houden.

Een Wave in STEREO en 
met de FINE grade gebruikt 
4 sporen.

Als u op [START/STOP] drukt 
of een pad aanslaat, dan zal de 
huidig geselecteerde Wave 
worden afgespeeld. Door op 
[ALL SOUND OFF] te 
drukken, kunt u alle geluiden 
stoppen.
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Naar de bovenkant van het interne geheugen of de 
geheugenkaart gaan

Druk op [CARD] om direct naar het bovenste Wave nummer in het interne 
geheugen of de geheugenkaart te gaan.

Naar een nieuw (leeg) Wave nummer gaan
Houdt [SHIFT] ingedrukt, en druk op [FUNC] om naar een nieuw (leeg) 
Wave nummer te gaan.

Ambience aan/uitzetten
Om ambience aan te zetten, houdt u [SHIFT] ingedrukt, en drukt u op 
[EFFECTS], waardoor "Ambience ON" op uw display verschijnt.
Om ambience uit te zetten, houdt u [SHIFT] ingedrukt, en drukt u op 
[EFFECTS], waardoor "Ambience OFF" op uw display verschijnt.

Ambience kan niet afzonderlijk voor de verschillende patches in- en uitgeschakeld  
worden.

Effecten zijn niet beschikbaar in Wave mode. [EFFECTS] zal niet branden.

Voor uitleg over ambience, 
zie p. 76
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Standaard Werkwijze voor Wave Edit
In dit gedeelte zal uitgelegd worden hoe u een Wave kunt instellen. Wave 
settings worden ingesteld via Wave Edit.

1
Druk op [Wave], zodat u in Wave mode komt.

2
Druk op [-]/[+] om een Wave te selecteren.

3
Druk op [EDIT] om naar Wave Edit te gaan.

[EDIT] zal nu oplichten.

4
Druk op de PAGE knoppen om een item, die hieronder staan 
opgesomd, te selecteren, en druk op [ENTER].

Om een ander item te selecteren, nadat u op [ENTER] hebt gedrukt, 
drukt u op [EXIT].
Voor uitleg over de items, zie de bijbehorende pagina´s.

• Wave SETUP -> p. 45
• START/END POINT -> p. 47

Hieronder staan de Wave toepassingen. Zie p.44.
• Wave TRUNCATE
• Wave PITCH
• Wave CHOP
• Wave COPY
• Wave DELETE
• Wave INFO (Wave Information)

5
Druk op de PAGE knoppen om de parameter van het item 
te veranderen.

6
U kunt de waarde van de parameter veranderen als u op [-]/[+] en op 
[START/STOP] drukt of een pad aanslaat om het geluid te bepalen.

7
Wanneer u op [EXIT] drukt, kunt u stap 4 tot en met 6 herhalen om zo 
meerdere veranderingen met Wave Edit aan te brengen. Wanneer u op 
[Wave] drukt, verlaat u Wave Edit.

De SPD-S slaat de instellingen op ("now writing…), en keert daarna naar 
Wave mode terug.

Wanneer u [SHIFT] ingedrukt 
houdt, en op [-]/[+] drukt, 
kunt u het Wave nummer in 
stapjes van 10 veranderen. 
Wanneer u [+] ingedrukt 
houdt, en [-] indrukt of [-] 
ingedrukt houdt, en [+] 
indrukt, zal het Wave nummer 
sneller veranderen.

Wanneer u in stap 2 "I000 
OFF2 hebt geselecteerd, zal 
"cannot execute!" verschijnen, 
en kunt niet in Wave Edit 
gaan.

Wanneer er verschillende 
items zijn, selecteert u met de 
PAGE buttons ([<], [>].

Wanneer u op [ENTER] 
dient te drukken, zal deze 
oplichten.

Wanneer u, in stap 2, een 
nieuwe (lege) Wave hebt 
geselecteerd, kunt u alleen 
Wave COPY of Wave INFO 
kiezen.

Wanneer u [SHIFT] ingedrukt 
houdt, en op [FUNC] drukt, 
zal de parameter terug keren 
naar de standaard waarde. 
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Over de Wave Utilities
Raadpleeg de bijbehorende pagina´s, wanneer u een van de volgende Wave 
Utilities wilt veranderen.

* Ook al kunt de onderstaande items in Stap 4 (p.43) van "Standaard Werkwijze voor 
Wave Edit" selecteren, toch zijn ze wezenlijk verschillend van de items van Wave 
Edit. Om een werkwijze te voltooien, volgt u de aanwijzingen, zoals deze zijn 
beschreven op de bijbehorende pagina´s.

• Wave TRUNCATE -> p. 49
• Wave PITCH -> p. 49
• Wave CHOP -> p. 50
• Wave COPY -> p. 51
• Wave DELETE -> p. 51
• Wave INFO (Wave Information) -> p. 51

Stap 1 tot en met 4 van 
"Standaard Werkwijze voor 
Wave Edit" zijn hetzelfde als 
de stappen, die voor Wave 
utilities uitgevoerd dienen te 
worden.
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Wave Edit Parameters

Wave SETUP
Geeft aan wat er bij de Wave hoort.

Stel de volgende parameters in. Druk op de PAGE knoppen om de parameters te veranderen, en druk op [-]/[+] om de 
waarde in te stellen.

Wanneer u de waarde van Type verandert, zullen de volgende parameters automatisch ingesteld worden. (Het is mogelijk om 
deze achteraf stuk voor stuk te veranderen.)

Wanneer er onvoldoende sporen beschikbaar zijn, zullen de geluiden als volgt uitgeschakeld worden:
Wanneer de weergave van een Wave gestopt wordt, omdat er geprobeerd wordt om meer dan acht sporen geluid te produceren, 
dan zal een SINGLE Wave eerst worden gestopt, terwijl een PHRASE gewoon wordt weergegeven.

Gewoonlijk worden percussie geluiden in SINGLE gezet. Maar wanneer u langere geluiden gebruikt, zoals bijvoorbeeld cymbals, 
dan kunnen deze abrupt afgekapt worden. Als u de volgende instelling kiest, dan zal het afbreken niet zo opvallend zijn: 
Type=PHRASE, Assign=POLY, Loop=OFF en Trigger=SHOT.

Parameter Waarde Beschrijvingen
Type SINGLE,

PHRASE
Geeft aan wat er bij de Wave hoort.
Stel de volgende parameters in. Druk op de PAGE knoppen om de parameters te veranderen, en 
druk op [-]/[+] om de waarde in te stellen.
* Wanneer u de waarde van Type tijdens geluidsweergave verandert, zal het geluid stoppen.

Parameter SINGLE PHRASE
Assign POLY MONO
Loop OFF ON
Reverse OFF OFF
Trigger SHOT ALTERNATE

Wanneer u [SHIFT] ingedrukt houdt, en op [FUNC] drukt, zal de parameter naar de standaard waarde terugkeren. 
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Wanneer u [SHIFT] ingedrukt houdt, en op [FUNC] drukt, zal de parameter naar de standaard waarde (behalve in het "Name" 
scherm) terugkeren.

Wanneer u Type instelt op PHRASE, dient u ook de volgende parameters in te stellen..

Parameter Waarde Beschrijvingen
Assign POLY,

MONO
Kiest voor een polyphonisch geluid of een monophonisch geluid.
POLY: Met herhaalde aanslagen, de nieuwe aanslag overlapt de voorgaande.
MONO: Met herhaalde aanslagen, de nieuwe aanslag vervangt de voorgaande.

Loop OFF, ON Schakelt loop (herhaaldelijke) weergave van de Wave in of uit.
Reverse OFF, ON Schakelt omgedraaide weergave van de Wave in of uit.
Trigger SHOT,

ALTERNATE,
GATE

Selecteert de playback mode, wanneer u een speeloppervlak aanslaat.
SHOT: Klinkt elke keer, wanneer het speeloppervlak wordt aangeslagen.
ALTERNATE: Blijft klinken of wordt gestopt, wanneer het speeloppervlak wordt 

aangeslagen.
GATE: Deze instelling is bedoeld voor, wanneer u gebruik maakt van een extern MIDI 

apparaat in combinatie met de SPD-S. De Wave is hoorbaar wanneer er een NOTE 
ON wordt ontvangen, en zal stoppen, wanneer er een NOTE OFF wordt ontvangen. 
Als u een speeloppervlak van de SPD-S aanslaat, zal de Wave geproduceerd worden 
en stopt op het moment, dat u vooraf  in Gate Time (p.36) onder PAD CONTROL in 
Patch Edit een instelling hebt gemaakt.

Naam Wave naam Benoemt de Wave. Een naam kan maximaal acht tekens bevatten. Druk op de PAGE 
knoppen om de cursus onder de naam te verschuiven, en druk op [-]/[+] om het teken te 
veranderen.

* Wanneer u [+] ingedrukt houdt en [-] indrukt of [-] ingedrukt houdt en [+] indrukt, zal het 
teken sneller veranderen.

* Houdt [SHIFT] ingedrukt, en druk op [>] om een teken in te voegen of houdt [SHIFT] in-
gedrukt, en druk op [<] om een teken te verwijderen.

* Druk op [FUNC] om van een letter een hoofdletter te maken.
* Wanneer u [SHIFT] ingedrukt houdt, en op [+] drukt, zal het teken in deze volgorde

 veranderen: "A", "a", "0", "!" en spatie. Wanneer u [SHIFT] ingedrukt houdt, en op [-[ 
drukt, zal het teken in omgekeerde volgorde veranderen.

Parameter Waarde Beschrijvingen
Beat 1–13 Bepaalt de beat van de Wave. Tempo wordt ook weergegeven.

* Wanneer u Beat verandert, zal Tempo automatisch opnieuw berekend worden. 
Als u bijvoorbeeld de Beat waarde verdubbelt, dan zal het Tempo ook verdubbelt worden.

* Wanneer u een Beat waarde kiest, die ervoor zorgt dat het tempo buiten de grenzen van 20 – 260 
BPMs komt, zal "-" op uw display verschijnen voor Tempo. In dit geval zullen Wave synchroniza-
tion en effect synchronization niet voor de Wave in de patch mode beschikbaar zijn.

Meas
(Measure)

1–999 Bepaalt het aantal maten in de Wave. Tempo wordt ook weergegeven.
* Wanneer u Meas verandert, zal Tempo automatisch opnieuw berekend worden. 

Als u bijvoorbeeld de Meas waarde verdubbelt, dan zal het Tempo ook verdubbelt worden.
* Wanneer u een Meas waarde kiest, die ervoor zorgt dat het tempo buiten de grenszen van 20 – 260 

BPMs komt, zal "-" op uw display verschijnen voor Tempo. In dit geval zullen Wave synchroniza-
tion en effect synchronization niet voor de Wave in de patch mode beschikbaar zijn.
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START/END POINT
Bepaalt het beginpunt en het eindpunt van de Wave.

Stel de volgende parameters in. Druk op de PAGE knoppen om de parameters te veranderen, en druk op [-]/[+] om de waarde te 
veranderden.

Automatische berekening van het eindpunt
Wanneer u een deel van de Wave wilt verwijderen, bepaal dan het tempo, de beat en het aantal maten, nadat u een beginpunt 
hebt gekozen, dat bij het eindpunt past.

1. Druk op [FUNC] in het End scherm, zodat "calc end point?" verschijnt. Druk daarna op [ENTER] om naar 
het Tempo scherm van stap 2 te gaan.

2. Stel de volgende parameters in. Druk op de PAGE knoppen om van parameter te veranderen, en druk op 
[-]/[+] om de waarde te veranderen.
Wanneer u de onderstaande parameters hebt verandert, berekent de SPD-S automatisch het eindpunt aan de hand van de  
bepaalde tijden.

3. Druk op [>] om "calculate, sure?" te laten verschijnen, en druk op [ENTER] om de berekening te starten 
of druk op [<] om naar stap 2 terug te keren.
Wanneer de berekening is voltooid, zal "complete!" op uw display verschijnen, en de SPD-S keert terug naar het End scherm.

Parameter Waarde Beschrijvingen
Start Vanaf het begin 

(0) tot net voor 
het einde van 
de Wave

Bepaal het beginpunt van de Wave.
* Wanneer een ander punt kiest dan het begin (0), zal [MARK] oplichten.
* Wanneer u [SHIFT] ingedrukt houdt, en op [FUNC] drukt, zal de waarde naar het begin 

(0) van de Wave terugkeren.
End Vanaf net na de 

begin tot het 
einde van de 
Wave

Bepaal het eindpunt, waar u het geluid wilt laten eindigen of waar vanaf u de Wave wilt 
laten herhalen (wanneer Loop op ON staat).

* Als u een ander punt dan het einde kiest, zal [MARK] oplichten.
* Wanneer u [SHIFT] ingedrukt houdt, en op [FUNC] drukt, zal de waarde terugkeren naar 

het einde van de Wave.

Wanneer u in dit scherm op [FUNC] drukt, zal de SPD-S het scherm openen voor 
automatische berekening van het eindpunt.

Parameter Waarde Beschrijvingen
Tempo 20–260 Bepaal het tempo van de Wave.

* U kunt het tempo bepalen via de intervallen van uw aanslagen of gebruik de voetpedalen. 
(Tap Tempo: Ctrl SW in Setup Edit ->p.79)

Beat 1–13 Bepaal de beat van de Wave.
Measure 1–999 Bepaal het aantal maten van de Wave.

* U kunt geen instelling vastleggen, waarmee het eindpunt buiten de duur van de Wave ligt. 
Wanneer "-" wordt weergegeven als waarde, dan probeert u zo´n instelling vast te leggen. 
Bepaal opnieuw de waarden voor Tempo, Beat en Maten om er zeker van te zijn, dat het eind-
punt binnen de duur van de Wave blijft.
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Markerings functie
U kunt het beginpunt en het eindpunt tijdens de weergave 
van de Wave instellen, door uw knoppen op het juiste 
moment in te drukken. Neem de volgende stappen in het 
Wave mode, het Start  of het End scherm (p.47).

Zowel het eindpunt als het beginpunt 
veranderen
1. Druk op [START/STOP] om de weergave van de 

Wave te starten.

2. Op de plaats, dat u als eindpunt wilt instellen, 
houdt u [SHIFT] ingedrukt, en drukt u op 
[Wave].
[MARK] begint te knipperen, en het Start scherm zal 
verschijnen.

3. Op de plaats, dat u als eindpunt wilt instellen, 
houdt u [SHIFT] ingedrukt, en drukt u op 
[Wave].
[MARK] brandt gelijkmatig, en het End scherm zal 
verschijnen. Het proces is voltooid.

* Wanneer u niet de gewenste instelling hebt bereikt, houdt dan 

[SHIFT] ingedrukt, en druk op [Wave]. Nadat [MARK] is 

uitgegaan, kunt u stappen 1 tot en met 3 herhalen.

4. Druk op [Wave] om naar 
Wave mode terug te keren.
"now writing…" verschijnt op uw display en de 
instellingen worden opgeslagen.

Alleen het beginpunt veranderen
1. Druk op [START/STOP] om de weergave van de 

Wave te starten.

2. Op de plaats, dat u als eindpunt wilt instellen, 
houdt u [SHIFT] ingedrukt, en drukt u op 
[Wave].
[MARK] begint te knipperen, en het Start scherm zal 
verschijnen.

3. Druk op [START/STOP] om de weergave van de 
Wave te stoppen.
[MARK] brandt gelijkmatig en het End scherm zal 
verschijnen. Het proces is voltooid.

* Wanneer u niet de gewenste instelling hebt bereikt, houdt dan 

[SHIFT] ingedrukt, en druk op [Wave]. Nadat [MARK] is 

uitgegaan, kunt u stappen 1 tot en met 3 herhalen.

4. Druk op [Wave] om naar Wave mode terug te 
keren.
"now writing…" verschijnt op uw display, en de 
instellingen worden opgeslagen.

Alleen het eindpunt veranderen
1. Wanneer er geen Wave wordt weergegeven 

houdt u [SHIFT] ingedrukt, en drukt u op 
[Wave].
[MARK] begint te knipperen, en het Start scherm zal 
verschijnen.

2. Druk op [START/STOP] om de weergave van de 
Wave te starten.

3. Op de plaats, dat u als eindpunt wilt instellen, 
houdt u [SHIFT] ingedrukt, en drukt u op 
[Wave].
[MARK] brandt gelijkmatig, en het End scherm zal 
verschijnen. Het proces is voltooid.

* Wanneer u niet de gewenste instelling hebt bereikt, houdt dan 

[SHIFT] ingedrukt, en druk op [Wave]. Nadat [MARK] dooft, 

kunt u stappen 1 tot en met 3 herhalen.

4. Druk op [Wave] om terug te keren naar Wave 
mode.
"now writing…" verschijnt op uw display, en de 
instellingen worden opgeslagen.

Een mark verwijderen
1. Houdt [SHIFT] ingedrukt, en druk een tijdje op 

[Wave], zodat [MARK] uitgaat.
Het Startscherm verschijnt. 

Het beginpunt is op het begin en het eindpunt aan het 
einde van de Wave teruggezet.

2. Druk op [Wave] om terug te keren naar 
Wave mode.
"now writing…" verschijnt op uw display, en de 
instellingen worden opgeslagen.
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Wave Utilities Parameters

Wave (knippen)
Behoud het deel van de Wave, dat ligt tussen het beginpunt en het eindpunt, zoals deze zijn ingesteld in START/END POINT in 
Wave Edit, en de rest wordt voorgoed verwijderd.

Nadat het knippen is uitgevoerd, kan de Wave niet meer in de oorspronkelijke vorm worden teruggebracht.

1. "[>] to truncate" verschijnt op uw display. Druk op [>]

2. "truncate, sure?" verschijnt in uw display. Druk op [ENTER] om het knippen uit te voeren of druk op [<] 
om naar stap 1 terug te keren.
Na uitvoering zal "complete!" verschijnen, en keert u naar Wave mode terug.

Wave toonhoogte
Creëert een nieuwe Wave, waarvan de toonhoogte is veranderd. De originele Wave blijft intact.

1. Stel de volgende parameters in. 
Druk op de PAGE knoppen om de parameters te veranderen, en druk op [-]/[+] om de waarde te veranderden.

Wanneer de toonhoogte veranderd wordt, kan er wat uitzonderlijk geluid hoorbaar zijn.

2. Druk op [>] om "sure?" te laten verschijnen. Benoem de Wave. Druk op de PAGE knoppen om de cursor 
onder de naam te verschuiven, en druk op [-]/[+] om het teken te veranderen. Wanneer de naam volledig 
is, kunt u op [ENTER] drukken om de Wave op te slaan.
Wanneer de Wave wordt opgeslagen, zal "now processing…" op uw display verschijnen. Na uitvoering zal "complete!" 
verschijnen, en keert u naar Wave mode terug.

Wanneer u de Wave aan het opslaat, schakel de SPD-S dan niet uit.

Parameter Waarde Beschrijvingen
toonhoogte 50–200% Bepaalt de toonhoogte. Boven de 100% verhoogt de toonhoogte. Onder de 100% verlaagt de 

toonhoogte.
* Druk op [START/STOP] of sla een speeloppervlak aan om te horen hoe de Wave klinkt. 

Wanneer u dit doet, zullen Loop en Reverse (Loop en Reverse in Wave SETUP in Wave 
Edit->p.46) tijdelijk op OFF worden gezet.

Dst
(Destina-
tion)

I001–399,
C001–500

Kiest het Wave nummer waaronder de nieuwe Wave bewaard zal worden.
I001-399: In het interne geheugen.
C001-500: Op een geheugenkaart.
* Door op [CARD] te drukken, kunt u het bovenste nummer van het interne geheugen of 

van de geheugenkaart selecteren.
* Wanneer u [SHIFT] ingedrukt houdt, en op [FUNC] drukt, wordt een nieuwe (lege) Wave 

automatisch geselecteerd.
* Als u [FUNC] ingedrukt houdt, zal de resterende geheugencapaciteit ("REMAIN") 

worden weergegeven.
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Wave CHOP
Verdeelt een Wave in verschillende Waves (gebruikt Sound Level om het verdeelpunt te bepalen. Een Wave kan maximaal in 
negen delen worden opgesplitst. Een drum phrase kan bijvoorbeeld onderverdeeld worden in afzonderlijke instrumenten, zoals 
"bass drum", "snare" en "hi-hat".

Sommige phrases zullen niet onderverdeeld worden, zoals een phrase met teveel sporen en een phrase, waarvan de geluiden 
gelijktijdig moeten worden geproduceerd.

1. Stel de volgende parameters in.
Druk op [-]/[+] om de waarde te veranderen.

2. Druk op [>] om "chop Wave, sure?" te laten verschijnen. Druk op [ENTER] om chopping uit te voeren of 
druk op [<] om naar stap 1 terug te keren.
Tijdens de uitvoering zal "now processing…" op uw display verschijnen. Na uitvoering zal "complete!" verschijnen.

3. Stel de volgende parameters in.
Druk op [-]/[+] om de waarde te veranderen.

4. Druk op [>] om "write piece?" te laten verschijnen. Druk op [ENTER] om op te slaan of druk op [<] om  
naar stap 3 terug te keren.
Tijdens de uitvoering zal "now processing…" op uw display verschijnen. Na uitvoering zal "complete!" verschijnen en, 
keert u naar Wave mode terug. De opgeslagen Wave heet "Chop*". (* staat voor het nummer van de onderverdeling)

Wanneer u de Wave opslaat, schakel de SPD-S dan niet uit.

Parameter Waarde Beschrijvingen
Chop Level 1–10 Bepaalt het niveau (threshold level), waarop de Wave verdeeld moet worden. Wanneer deze 

waarde verminderd wordt, zal de Wave in kortere Waves worden onderverdeeld.

Parameter Waarde Beschrijvingen
Piece SAVE,

DEL
Bepaalt het niveau (threshold level), waarop de Wave verdeeld moet worden. Wanneer 

deze waarde verminderd wordt, zal de Wave in kortere Waves worden onderverdeeld.
* Druk op [>] om "chop Wave, sure?" te laten verschijnen. Druk op [ENTER] om chopping 

uit te voeren of druk op [<] om naar stap 1 terug te keren.
* Tijdens de uitvoering zal "now processing…" op uw display verschijnen. Na uitvoering 

zal "complete!" verschijnen.
Dst
(Destina-
tion)

I001–399,
C001–500

Selecteert het Wave nummer, waaronder u de Wave wilt opslaan. De eerste Wave, die u op 
SAVE hebt ingesteld, zal hier worden opgeslagen. De andere delen zullen in de eerstvolgen-
de nieuwe (lege) Waves worden opgeslagen.

I001-399: In het interne geheugen.
C001-500: Op een geheugenkaart.
* Door op [CARD] te drukken, kunt u het bovenste nummer van het interne geheugen of 

van de geheugenkaart selecteren.
* Wanneer u [SHIFT] ingedrukt houdt, en op [FUNC] drukt, wordt een nieuwe (lege) Wave 

automatisch geselecteerd.
* Als u [FUNC] ingedrukt houdt, zal de resterende geheugencapaciteit ("REMAIN") 

worden weergegeven.
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Wave COPY
Kopieert een Wave.

1. Stel de volgende parameters in. 
Druk op de PAGE knoppen om de parameters te veranderen, en druk op [-]/[+] om de waarde te veranderden.

2. Druk op [>] om "copy Wave, sure?" te laten verschijnen. Druk op [ENTER] om te kopiëren of druk op [<] 
om terug te keren naar stap 1.
Tijdens de uitvoering zal "now processing…" op uw display verschijnen. Na uitvoering zal "complete!" verschijnen, en keert 
u naar Wave mode terug.

Wave DELETE
Verwijdert de geselecteerde Wave.

1. "[>] to delete" is zichtbaar in uw display. Druk op [>].

Wanneer u, in Wave mode, [SHIFT] ingedrukt houdt, en op [ALL SOUND OFF] drukt, kunt u naar dit scherm springen.

2. "delete, sure?" verschijnt in uw display. Druk op [ENTER] om te verwijderen of druk op [<] om naar stap 
1 terug te keren.
Tijdens de uitvoering zal "now processing…" op uw display verschijnen. Na uitvoering zal "complete!" verschijnen, en keert 
u naar Wave mode terug.

Wave INFO
Toont u door welke patches de huidig geselecteerde Wave wordt gebruikt.

Wanneer de Wave gebruikt wordt, zal het patch nummer en de naam op uw display verschijnen. Tevens zal het indicatielampje 
van de pad, waaraan de Wave gekoppeld is, gaan branden.

Wanneer de Wave in verschillende patches wordt gebruikt, zullen de PAGE buttons oplichten. Druk op de PAGE knoppen om de 
patches na te lopen. 

Wanneer de Wave niet wordt gebruikt, zal "not found" op uw display verschijnen.

Het is aan te bevelen om eerst deze functie te gebruiken, voordat u verder gaat met Wave editing of Wave DELETE.

Parameter Waarde Beschrijvingen
Src
(Source)

I001–399,
C001–500

Selecteert de Wave, dat u wilt kopiëren. 
I001-399: In het interne geheugen.
C001-500: Op een geheugenkaart.
* Door op [CARD] te drukken, kunt u het bovenste nummer van het interne geheugen of 

van de geheugenkaart selecteren.
* Als u [FUNC] ingedrukt houdt, zal de resterende geheugencapaciteit, berekend aan de hand 

van de grade en de mode van de te kopiëren Wave, ("REMAIN") worden weergegeven.
Dst
(Destina-
tion)

I001–399,
C001–500

Selecteert de Wave waar naartoe u wilt kopiëren. 
I001-399: In het interne geheugen.
C001-500: Op een geheugenkaart.
* Door op [CARD] te drukken, kunt u het bovenste nummer van het interne geheugen of 

van de geheugenkaart selecteren.
* Wanneer u [SHIFT] ingedrukt houdt, en op [FUNC] drukt, wordt een nieuwe (lege) Wave 

automatisch geselecteerd.
* Als u [FUNC] ingedrukt houdt, zal de resterende geheugencapaciteit, dat wordt berekend 

aan de hand van de grade en de mode van de te kopiëren Wave ("REMAIN") worden 
weergegeven.
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Hoofdstuk 3 Samplen
Samplet nieuwe geluiden om ze te gebruiken met uw SPD-S.

Sampling van audio werken van derden is met uitzondering voor persoonlijk gebruik in huiselijke kring 
wettelijk niet toegestaan. 

Roland Corporation kan niet aansprakelijk worden gesteld voor wettelijke gevolgen van illegale opnames, 
gemaakt met een Roland product.

Sampling Time
Het is mogelijk om met de SPD-S samples met de volgende lengtes in het 
interne geheugen of op een geheugenkaart op te slaan:

"LONG", "STANDARD" en "FINE", zoals hieronder genoemd, behoren tot 
sample graderingen (p.58).

De lengtes, die hieronder genoemd worden, zijn berekend voor mono samples. Voor stereo 
samples worden deze lengtes gehalveerd.

Naar het interne geheugen

Naar een geheugenkaart

Een geheugenkaart met backup data (p.72) beschikt over minder opnamecapaciteit.

LONG STANDARD FINE
Ongeveer 12 minuten Ongeveer 6 minuten Ongeveer 3 minuten

Kaart 
capaciteit

LONG STANDARD FINE

16 MByte Ongeveer 12 minuten Ongeveer 6 minuten Ongeveer 3 minuten
32 MByte Ongeveer 24 minuten Ongeveer 12 minuten Ongeveer 6 minuten
64 MByte Ongeveer 48 minuten Ongeveer 24 minuten Ongeveer 12 minuten
128 MByte Ongeveer 1 uren en 

36 minuten
Ongeveer 48 minuten Ongeveer 24 minuten

512 MByte Ongeveer 6 uren en 
24 minuten

Ongeveer 3 uren en 
12 minuten

Ongeveer 1 uur en 
36 minuten
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Sample methodes
Er zijn twee sampling modes beschikbaar.

Patch mode:
• Om een gesampled geluid direct na sampling te kunnen gebruiken

*Een sampled Wave kan direct aan een patch worden toegewezen.

Wave mode:
• Voor samplen met vooraf ingestelde Wave nummers
• Voor samplen van meerdere geluiden achter elkaar
• Voor samplen van een geluid, dat niet direct voor een uitvoering 

(voor opname en opslaan van Waves) gebruikt zal worden 

Basis Sample mogelijkheden
Onderneem de volgende stappen voordat u met samplen begint.

1
Draai de INPUT LEVEL knop op het achterpaneel uit (MIN).

2
Sluit een geluidsbron (microfoon/CD speler, enz.) via de INPUT jacks 
op het achterpaneel (p.20) aan.

3
Schakel de MIC/LINE schakelaar om, indien nodig voor het aangesloten 
apparaat.

Wanneer u een microfoon heeft aangesloten, schakelt u over op MIC.
Wanneer een CD speler of een elektronisch apparaat is aangesloten, schakelt 
u op LINE over.

4
Zet het aangesloten apparaat aan.

5
Schakel vervolgens de SPD-S in. (p.22)

Om storing of schade aan 
luidsprekers of andere 
apparaten te voorkomen, dient 
altijd het volume terug te 
draaien, en alle apparaten uit 
te schakelen, voordat u 
verbindingen gaat maken.
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� Samplen in Patch Mode

1
Druk op [PATCH] om in patch mode te komen.

2
Druk op [-]/[+] om een patch te selecteren.

3
Controleer of [CARD] gaat branden.

Om een sample in het interne geheugen op te slaan, drukt op [CARD], totdat 
deze niet meer brandt.
Om een sample op een geheugenkaart op te slaan, drukt u op [CARD], totdat 
deze brandt.

4
Druk op [SAMPLE].

5
"select dest pad" verschijnt op uw display. Sla een pad van de SPD-S 
of van een extern apparaat aan of gebruik een voetpedaal om een 
sampled Wave aan een pad te koppelen. U kunt slechts één pad tegelijk 
selecteren. Om een ander pad te selecteren, drukt u op [EXIT], zodat u  
naar patch mode terugkeert.

6
"Stby" (Standby) is zichtbaar, en het indicatielampje van het pad, dat u 
in stap 5 heeft geselecteerd, zal oplichten. Activeer het aangesloten 
apparaat om het input level te kunnen bepalen.

De input van geluid via de INPUT jacks kan via de SPD-S hoorbaar worden.
fig.Stby_e

Draai aan de INPUT LEVEL knop op het achterpaneel, en stel het 
ingangsniveau in aan de hand van level meter, zonder dat het oversturings- 
lampje gaat branden.

Wanneer u [SHIFT] ingedrukt 
houdt, en op [-]/[+] drukt, 
kunt u het patch nummer in 
stapjes van 10 veranderen. 
Wanneer u [+] ingedrukt 
houdt en [-] indrukt of [-] 
ingedrukt houdt en [+] 
indrukt, zal het patch nummer 
sneller veranderen.

Een knipperend 
indicatielampje geeft aan, 
dat het bijbehorende pad 
uitgeschakeld is of dat er 
een lege Wave(p.34) aan 
gekoppeld is. 
Een brandend indicatielampje 
geeft aan, dat er een 
geluidsWave aan het pad 
gekoppeld is.

Start indicatie

Oversturing indicatie

Ingang signaal

Wanneer [FUNC] in stappen 
6 t/m 8 uitgedrukt is, zal de 
resterende tijd ("Remain") 
voor samplen worden 
weergegeven. (p.58)

Het volume van de 
aangesloten geluidsbron dient 
ook te worden ingesteld.
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7
Druk op de PAGE knoppen om de parameters te veranderen, en druk 
op [-]/[+] om de waarde te veranderden.

Zie p.58 voor uitleg over de parameters.
• StartLvl (Start Level)
• Mode
• Grade
• Type

Wanneer Type op PHRASE staat ingesteld, dient u ook de volgende 
parameters in te stellen.

• Tempo
• Beat
• Click Level

8
Druk op [START/STOP] om het samplen te starten.

•Wanneer StartLvl in Stap 7 uit staat
Sampling begint direct. Start de uitvoering met het aangesloten apparaat. 
"Rec" is tijdens samplen zichtbaar.

•Wanneer StartLvl in stap 7 niet uit staat
“Wait.." verschijnt op uw display ,en de SPD-S schakelt over op standby 
mode. Start de uitvoering van het aangesloten apparaat. Een ingang signaal, 
dat de waarde van de instelling van Start Lvl overschrijdt, zal samplen 
beïnvloeden. Druk opnieuw op [START/STOP] om het samplen te starten. 
"Rec" is tijdens samplen zichtbaar.

9
Wanneer de uitvoering is beëindigd, drukt u op [START/STOP] om de 
opname te stoppen.

10
"write?" verschijnt op uw display. Benoem de Wave. Druk op de PAGE 
knoppen om de cursus onder de naam te verschuiven, en druk op [-]/
[+] om het teken te veranderen.
Wanneer de naam volledig is, drukt op [ENTER] om de Wave 
op te slaan.

"now writing…" verschijnt, dit geeft aan dat de Wave wordt opgelagen.

Wanneer u de Wave niet wilt opslaan, drukt u op [EXIT], en u keert terug naar het "Stby" 
(Standby) scherm van stap 6.

De parameters, die hier 
links zijn opgesomd, 
zullen na sampling naar hun 
standaardwaarden terugkeren.

Schakel de SPD-S niet tijdens 
sampling uit.

Wanneer u [START?STOP] 
indrukt of een pad aanslaat, 
kunt u de sample controleren.

Schakel de SPD-S niet tijdens 
het opslaan uit.
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� Samplen in Wave Mode

1
Druk op [Wave], zodat u in Wave mode komt.

2
Druk op [-]/[+] om het Wave nummer te selecteren, waaronder u de 
sampled Wave wilt opslaan.

Door op [CARD] te drukken, kunt u het bovenste nummer van het interne 
geheugen of van een geheugenkaart selecteren.

3
Druk op [SAMPLE].

Als u een reeds gebruikt Wave nummer selecteer, zult u automatisch naar het eerstvolgende lege  
nummer gaan.

4
“Stby" (Standby") is zichtbaar en het indicatielampje van het pad, dat u 
in stap 5 hebt geselecteerd, licht op. Activeer het extern aangesloten 
apparaat om het ingang niveau in te stellen.

De input van geluid via de INPUT jacks kan via de SPD-S hoorbaar worden.
fig.Stby_e

Draai aan de INPUT LEVEL knop op het achterpaneel, en stel het ingang 
niveau in aan de hand van level meter, zonder dat het oversturingslampje 
gaat branden.

5
Druk op de PAGE knoppen om de parameters te veranderen, en druk 
op [-]/[+] om de waarde te veranderen.

Zie p.58 voor uitleg over de parameters.
• StartLvl (Start Level)
• Mode
• Grade
• Type

Wanneer Type op PHRASE staat ingesteld, dient u ook de volgende 
parameters in te stellen.

• Tempo
• Beat
• Click Level

Wanneer u [SHIFT] ingedrukt 
houdt, en op [FUNC] drukt, 
selecteert u een nieuw (leeg) 
Wave nummer. Wanneer u 
[SHIFT] ingedrukt houdt, en 
op [-]/[+] drukt, kunt u het 
Wave nummer veranderen in 
stapjes van 10. Wanneer u [+] 
ingedrukt houdt en [-] indrukt, 
of [-] ingedrukt houdt en [+] 
indrukt, zal het Wave nummer 
sneller veranderen.

Start indicatie

Oversturing indicatie

Ingang signaal

Wanneer [FUNC] in stappen 
4 t/m 6 uitgedrukt is, zal de 
resterende tijd ("Remain") 
voor samplen worden 
weergegeven. (p.58)

Het volume van het extern 
aangesloten apparaat dient 
ook ingesteld te worden.

De parameters, die hier links 
zijn opgesomd, zullen na 
samplingnaar hun 
standaardwaarden terugkeren.
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6
Druk op [START/STOP] om sampling te starten.

•Wanneer StartLvl in Stap 5 uitstaat
Het samplen begint direct. Start de uitvoering van het aangesloten apparaat. 
"Rec" is zichtbaar tijdens sampling.

•Wanneer StartLvl in stap 5 niet uitstaat
“Wait.." verschijnt op uw display, en de SPD-S schakelt over op standby 
mode. Start de uitvoering van het aangesloten apparaat. Een input signaal, 
dat de waarde van de instelling van Start Lvl overschrijdt, zal sampling 
beïnvloeden. Druk opnieuw op [START/STOP] om sampling te starten. 
"Rec" is zichtbaar tijdens sampling.

7
Wanneer de uitvoering is geëindigd, drukt u op [START/STOP] om de 
opname te stoppen.

8
"write?" verschijnt op uw display. Benoem de Wave. Druk op de PAGE 
knoppen om de cursus onder de naam te verschuiven, en druk op [-]/
[+] om het teken te veranderen.Wanneer de naam volledig is, drukt op 
[ENTER] om de Wave op te slaan.

"now writing…" verschijnt. Dit geeft aan dat de Wave wordt opgeslagen.

Wanneer u de Wave niet wilt opslaan, drukt u op [EXIT], en u keert terug naar het "Stby" 
(Standby) scherm van stap 4.

9
"continue?" verschijnt op uw display. Door op [ENTER] te drukken, 
kunt u verder gaan met sampling, met de waarden, zoals u heeft 
ingesteld in stap 5. Druk op [EXIT] om naar Wave mode terug te keren.

Schakel de SPD-S niet tijdens 
sampling uit .

Wanneer u [START?STOP] 
indrukt of een pad aanslaat, 
kunt u de sample controleren.

Schakel de SPD-S niet tijdens 
het opslaan uit.
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Parameters voor sampling

Wanneer Type is ingesteld op PHRASE, dient u ook de volgende parameters in te stellen..

Parameter Waarde Beschrijvingen
StartLvl
(Start Level)

OFF,
1–14

Sampling zal beginnen, zodra een input signaal dezelfde of een hogere waarde heeft dan 
waarop u de parameter heeft ingesteld. De standaardwaarde is 2. De rechterkant van uw 
display heeft een level meter. Druk op [-]/[+]  om de cursor te verplaatsen en om de waarde 
te bepalen.

Een met sampling gecreëerde Wave, vooral een percussie geluid, kan aan het begin enig 
verlies lijden (ongeveer 0,3 milliseconde). Om dit verlies te voorkomen, is het aan te raden 
om StartLvl op OFF te zetten en het beginpunt zelf te bepalen (p.48), voordat u samplen 
wilt starten.

Mode MONO,
STEREO

Selecteer mono of stereo voor de Wave. Wanneer u voor stereo kiest, zal de Wave 2 sporen 
gebruiken. De standaardwaarde is MONO.

Grade LONG,
STANDARD,
FINE

Selecteer de grade (kwaliteit) voor de Wave. De standaardwaarde is STANDARD.
LONG: Lagere geluidskwaliteit dan STANDARD, maar gebruikt de helft van de geheugen
              capaciteit die STANDARD gebruikt.
STANDARD: Uitstekende geluidskwaliteit.
FINE: Hoogste geluidskwaliteit, maar gebruikt de dubbele geheugencapaciteit van 

STANDARD. Deze gradering gebruikt twee sporen.
Type SINGLE,

PHRASE
Stel het Wave type in op SINGLE of PHRASE (p.45). De standaardwaarde is SINGLE.
Selecteer SINGLE voor normale sampling. Bij het samplen van muziekinstrumenten is 
PHRASE handig, omdat het klikgeluiden gebruikt. Wanneer u een geluidsfragment gaat sam-
plen, waarvan u het tempo kent, kunt u het tempo en de beat vooraf instellen om te bepalen 
waar het samplen stopt, nadat u op [START/STOP] hebt gedrukt.

Parameter Waarde Beschrijvingen
Tempo 20–260 Stel het tempo in voor de Wave. De standaardwaarde is120.
Beat 1–13 Stel de beat in voor de Wave. De standaardwaarde is  4.
Click Level OFF, 1–4 Stel het volum van de te gebruiken klikgeluiden in. De standaardwaarde is 3.

Other Beschrijvingen
Remain Toont de ruimte, die beschikbaar is voor resampling (de resterende tijd). Deze ruimte is afhankelijk van de Mode en 

de Grade. Deze waarde is indicatief.
* De ruimte wordt in eenheden van minuten en seconden weergegeven, als [FUNC] in de parameter setting 

ingedrukt is.

Wanneer u [SHIFT] ingedrukt houdt, en op [FUNC] drukt, zal de parameter naar de standaard waarde terugkeren.
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Het is mogelijk om meerdere Waves (maximaal 4) te combineren, effecten toe 
te voegen aan bestaande Waves of het volume van de Wave te veranderen, de 
mono/stereo instelling en de gradering om zo een nieuwe Wave te creëren.

Standaard werkwijze voor Resampling

Resampling in Patch Mode

1
Druk op [PATCH] om in patch mode te komen.

2
Druk op [-]/[+] om een patch te selecteren voor resampling.

3
Controleer of [CARD] is opgelicht.

Om een resample in het interne geheugen op te slaan, drukt u op [CARD], 
totdat deze niet meer brandt.
Om een resample op een geheugenkaart op te slaan, drukt u op [CARD], 
totdat deze brandt.

4
Druk op [RESAMPLE].

5
"select src pad" verschijnt op uw display. Sla een pad van de SPD-S of 
van een extern apparaat aan of gebruik een voetpedaal om een  pad te 
selecteren, waarvan u het geluid wilt gebruiken voor resampling.

Het volume niveau van het pad hangt af van hoe hard u deze aanslaat. 
Het indicatielampje van het geselecteerde pad zal niet langer knipperen, maar continue 
blijven branden. [SAMPLE] zal gaan knipperen. U kunt het pad selecteren en de 
selectie opheffen door het aan te slaan. Druk op [EXIT] om terug te keren naar patch 
mode.

Wanneer u meer dan vier sporen probeert te selecteren zal "over 4 klanken!" op uw display 
verschijnen. Wanneer de Wave, die aan het pad gekoppeld is, op STEREO of FINE (p.62) staat 
ingesteld, zal het 2 sporen gebruiken en het aantal beschikbare pads wordt verminderd.

Er zijn twee mogelijkheden voor resampling.

Patch mode:
• Met meerdere overlappende Waves een nieuwe Wave maken
• Effecten toevoegen om een nieuwe Wave te maken

* Een resampled tone kan direct aan een patch worden toegewezen.

Wave mode:
• Het volume bewerken om een nieuwe Wave te maken
• De mono/stereo instelling of de gradering veranderen om een nieuwe Wave te maken

Om bij resampling de effecten 
in te schakelen, houdt u 
[EFFECTS] ingedrukt tot deze 
oplicht.

Wanneer u [SHIFT] ingedrukt 
houdt, en op [-]/[+] drukt, 
kunt u het patch nummer 
veranderen in stapjes van 10. 
Wanneer u [+] ingedrukt 
houdt en [-] indrukt of [-] 
ingedrukt houdt en [+] 
indrukt, zal het patch nummer 
sneller veranderen.

Door op [START/STOP] te 
drukken, kunt u het geluid, 
dat u aan een pad hebt 
gekoppeld, controleren.

Een indicatielampje, dat 
helemaal niet brandt, geeft aan 
dat een pad niet geselecteerd 
kan worden, omdat er een lege 
Wave aan is gekoppeld of 
omdat het niet is ingeschakeld.
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6
Druk op [SAMPLE]

7
"select dest pad" verschijnt op uw display. Sla een pad aan om te 
bepalen aan welk pad de nieuwe Wave, na resampling, wordt 
gekoppeld (het pad als bestemming van de bewerking). U kunt slechts 
één pad tegelijk selecteren. Na toewijzing wordt u direct naar de 
volgende stap verder geleid.

Wanneer u de nieuwe Wave niet aan een patch wilt koppelen, druk dan op [SAMPLE] 
zonder dat u een pad aanslaat.

8
"Resample Stby" (Resample Standby) verschijnt op uw display. 
De pad indicator van een pad dat u heeft geselecteerd, zal opgelicht 
zijn.  Druk op de PAGE knoppen om de volgende parameters in te 
stellen. Druk op de PAGE knoppen om de volgende parameters te 
veranderen, en druk op [-]/[+] om de waarden te veranderen.

Zie p. 62 voor uitleg over parameters
• Gain
• Mode
• Grade
• Type
• Auto End

9
Druk op [START/STOP] om resampling  te starten. De melding "REC" 
zal in uw display verschijnen.

Wanneer Auto End op ON bij stap 8 staat, dan zal resampling  automatisch stoppen. 
Wanneer deze op OFF staat, kunt u resampling stoppen door nogmaals op [START/
STOP] te drukken.

10
"Write?" verschijnt op uw display. U kunt nu de Wave een naam geven. 
Druk op de PAGE knoppen om de cursor onder de naam te plaatsen en 
druk op [-]/[+] om het teken op de cursorpositie te veranderen. Indien 
de naam volledig is, druk dan op [ENTER] om deze op te slaan.

"now writing…" verschijnt op uw display, dit geeft aan, dat de Wave wordt 
opgeslagen.

Indien u de Wave niet wilt opslaan, dan drukt u op [EXIT], en u keert naar het
 "Resample Stby" scherm van stap 8 terug.

Zolang [FUNC] is 
uitgeschakeld in stap 8 en 9, 
zal de patchnaam zichtbaar 
zijn. Druk op [FUNC] en [-]/
[+], voordat u een pad aan 
slaat om van patch te 
veranderen.

Zodra resampling voltooid is, 
zullen de parameters, die hier 
links opgesomd staan, 
terugkeren naar hun standaard 
ingestelde waarden. 

Terwijl [FUNC] ingedrukt 
wordt, ziet u de resterende tijd 
(p. 62)

Als u tijdens resampling  aan 
de CONTROL knop draait, zal 
het effect ook worden 
opgenomen.

 Schakel de SPD-S niet uit, 
wanneer resampling  wordt 
uitgevoerd.

Wanneer u op [START/STOP] 
drukt of het bewuste pad 
aanslaat, 
kunt u het bewerkte geluid 
controleren.

Schakel de SPD-S niet uit, 
wanneer de Wave wordt 
opgeslagen..
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� Bewerken in Wave Mode

1
Druk op [Wave], zodat u in Wave mode komt

2
Druk op [-]/[+] om de Wave voor resampling te selecteren.

3
Druk op [RESAMPLE].

4
"Gain" verschijnt op uw display. Stel de volgende parameters in. Druk 
op de PAGE knoppen om de volgende parameters in te stellen. Druk op 
de PAGE knoppen om de parameters te veranderen, en druk op [-]/[+] 
om de waarden te veranderen.

Zie p. 62 voor uitleg over parameters.
• Gain
• Mode
• Grade
• Type
• Auto End
• Dst (Destination)

5
Druk op een PAGE knop om "Stby" (Standby) in het display 
te laten verschijnen.

6
Druk op [START/STOP] om resampling  te starten. "Rec"zal op uw 
display verschijnen.

Wanneer Auto End op ON staat bij stap 4, zal resampling  automatisch stoppen. 
Wanneer deze op OFF staat, kunt u resampling  stoppen door nogmaals op [START/
STOP] te drukken.

7
"Write?" verschijnt in op display. U kunt nu de Wave een naam geven. 
Druk op de PAGE knoppen om de cursor onder de naam te 
verschuiven, en druk op [-]/[+] om het teken op de cursorpositie te 
veranderen. Indien de naam volledig is, druk dan op [ENTER] om deze 
op te slaan.

"now writing…" verschijnt op uw display, dit geeft aan dat de Wave wordt opgeslagen.

Indien u de Wave niet wilt opslaan, dan drukt u op [EXIT], en u keert naar het 
"Gain" scherm van stap 4 terug.

Wanneer u [SHIFT] ingedrukt 
houdt, en op [-]/[+] drukt kunt 
u het Wave nummer 
veranderen in stappen van 10. 
Wanneer u [+] ingedrukt 
houdt en op [-] drukt of [-] 
ingedrukt houdt en op [+] 
drukt, dan verandert het Wave 
nummer snel.

Zodra resampling voltooid is, 
zullen de parameters, die hier 
links opgesomd staan, 
terugkeren naar hun standaard 
ingestelde waarden.

Wanneer [FUNC] is 
uitgeschakeld in stap 4-6, is de 
resterende tijd voor 
resampling ("Remain") 
zichtbaar in uw display. (p. 62)

Schakel de SPD-S niet uit, 
wanneer resampling  wordt 
uitgevoerd.

Wanneer u op [START/STOP] 
drukt of het bewuste pad 
aanslaat, kunt u het geluid na 
resampling controleren.

Schakel de SPD-S niet uit, 
wanneer de Wave wordt 
opgeslagen.
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Chapter 4 Resampling van een bestaande wave

Parameters voor resampling

*1: Standaard waarde voor resampling in de patch mode.

*2: Standaard waarde voor resampling in de Wave mode.

Parame-
ter

Waarde Beschrijvingen Patch (*1) Wave (*2)

Gain 50–400% Selecteer de gain, behorende tot de originele Wave. 100% 100%
Mode MONO,

STEREO
Selecteer MONO of STEREO voor de Wave. 
Een Wave in stereo heeft 2 sporen.

MONO Identiek 
aan de 
originele 
Wave

Grade LONG,
STANDARD,
FINE

Selecteer de Wave grade (kwaliteit).
LONG: Is een lagere geluidskwaliteit dan STANDARD, 

maar gebruikt de helft van de geheugencapaciteit van 
STANDARD.

STANDARD: heeft een uitstekende geluidskwaliteit.
FINE: Is de hoogste geluidskwaliteit, maar gebruikt de dubbele 

geheugencapaciteit van STANDARD. Bij deze gradering 
worden twee sporen gebruikt.

STAN-
DARD

Identiek 
aan de 
originele 
Wave

Type SINGLE,
PHRASE

* Deze parameter is alleen beschikbaar voor een bewerking in 
patch mode.

Verandert het Wave type in SINGLE of PHRASE. (p. 45)
De standaard waarde is SINGLE, wanneer alle originele Waves in 

SINGLE zijn. De standaard waarde is PHRASE, wanneer enkele 
originele Waves in PHRASE zijn.

Zie de 
notitie 
in de 
beschrijv-
ing.

N/A

Auto End OFF, ON Kiest automatische uitschakeling naar aanleiding van de lengte van 
de originele Wave of handmatige uitschakeling door op [START/
STOP] te drukken.

ON ON

Dst
(Destina-
tion)

I001–399,
C001–500

* Deze parameter is alleen beschikbaar voor een bewerking in 
Wave mode.

Selecteert het Wave nummer, waaronder een aangemaakte Wave 
moet worden bewaard.

I001-399: In het interne geheugen.
C001-500: Op een geheugenkaart.
* Door op [CARD] te drukken, kunt u het bovenste nummer van 

het interne geheugen of van de geheugenkaart selecteren.
* Wanneer u [SHIFT] en [FUNC] indrukt, selecteert u een nieuw 

(leeg) Wave nummer.

N/A Het
 bovenste 
nieuwe 
(lege) 
Wave 
nummer.

Anders Beschrijvingen
Remain Toont de ruimte, die beschikbaar is voor nieuwe resampling (de resterende tijd). Deze ruimte is afhankelijk van 

de Mode en de Grade. Deze waarde is enkel indicatief.
* De ruimte wordt weergegeven in eenheden van minuten en seconden, wanneer [FUNC] in de parameter setting 

ingedrukt is.

Wanneer u [SHIFT] ingedrukt houdt, en [FUNC] indrukt, dan zal de parameter naar de standaardwaarde 
worden terug gebracht.
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U kunt een aantal percussie uitvoeringen samenvoegen om een moeilijkere phrase te 
maken. U kunt de phrase ook opslaan als een nieuwe Wave.

Standaard Gebruik van Phrase Maker

1
Druk op [PATCH], zodat u in patch mode komt.

2
Druk op [-]/[+] om een patch te selecteren.

3
Houd [PHRASE MAKER] enige tijd ingedrukt.

4
 "Standby (inv. Afb. muzieknootje) = 120" verschijnt op uw display. 
Druk op [-]/[+] om het tempo in uw display te bepalen.

Voor uitleg over tempo, zie p. 65.

5
Druk op de PAGE knoppen om de volgende parameters in te stellen.

Druk op de PAGE knoppen om de parameters te veranderen, en druk op [-]/[+] om de 
waarden te veranderen.

• Quantize
• Loop Length
• Beat
• Click Level

6
Sla een pad aan of druk op [START/STOP] en de phrase opname zal 
starten. "Rec" (Recording) zal op uw display verschijnen. Sla een pad 
aan om een phrase uit te voeren. Maak meerdere opnamen in het aantal 
maten, dat staat aangegeven in Loop Length in stap 5. Druk op [-]/[+] 
om de Quantize (maatbepaling) waarde te veranderen.

Wanneer u [SHIFT] ingedrukt houdt, en [START/STOP] indrukt, tijdens opname zal "reh" 
(rehearsel) op uw display  verschijnen, en opname kan tijdelijk niet worden ingeschakeld als er 
een pad wordt aangeslagen. Druk opnieuw op [SHIFT] en [START/STOP] om naar de "Rec" 
melding terug te keren.

Wanneer u aan de EFFECTS CONTROL knop draait of een expression pedaal gebruikt, tijdens 
een phrase opname, zal de geluidsweergave veranderen, maar de opname niet.

7
Druk op [START/STOP] om de opname te stoppen. Iedere keer dat u 
hierna [START/STOP] indrukt, kunt u willekeurig de weergave van de 
phrase starten en stoppen.

Door op [-]/[+] te drukken, kunt u het weergave tempo veranderen. (p. 65)

Phrase Maker kan maximaal 4 
sporen weergeven.

Wanneer u [SHIFT] ingedrukt 
houdt, en op [-]/[+] drukt, 
kunt u het patch nummer 
veranderen in stapjes van 10. 
Wanneer u [+] ingedrukt 
houdt en op [-] drukt of [-] 
ingedrukt houdt en op [+] 
drukt, dan verandert het patch 
nummer snel.

Wanneer u [SHIFT] ingedrukt 
houdt, en [-]/[+] indrukt, kunt 
u de tempo waarde 
veranderen met stapjes van 10.

De waarden van de 
parameters aan de linkerkant 
worden bewaard, zelfs 
wanneer de SPD-S wordt 
uitgeschakeld.

Wanneer de opname wordt 
gestart, zal [START/STOP] 
niet langer knipperen, maar 
constant blijven branden.

U kunt tevens van "Standby" 
naar "Rec" gaan, van "Rec" 
naar "reh" en van "Stop" naar 
"Play" door een voetschakelaar 
te gebruiken. (Ctrl SW in 
CONTROL SW in Setup Edit -
> p. 79)

Wanneer u de opname stopt, 
zal [RESAMPLE] gaan 
knipperen. Om de phrase te 
bewerken drukt u nu op 
[RESAMPLE].
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8
Druk op [EXIT] om Phrase Maker te verlaten.

Wanneer u [EXIT] indrukt om naar de voorgaande mode terug te keren zal de phrase, die u 
zojuist heeft gemaakt, verloren gaan. Om deze op te slaan, voert u de phrase resampling uit, zoals 
hieronder wordt beschreven.

De Gecreëerde Phrase opslaan als een nieuwe 
Wave (Phrase Resampling)

1
Druk op [-]/[+], wanneer de weergave van de phrase in 
stap 7 op p. 63 is gestopt om het weergave tempo te bepalen.

2
Druk op [RESAMPLE].

3
"Gain" verschijnt op uw display. Stel de volgende parameters in.

Druk op de PAGE knoppen om de parameter te veranderen, en op [-]/[+] om de 
waarde te veranderen. Zie p. 66 voor uitleg over de parameters.

• Gain
• Mode
• Grade
• Dst (Destination)

4
Druk op een [>] knop om "resample, sure?" op uw display te laten 
verschijnen.

5
Druk op [Enter] om de phrase resampling te starten.

Wanneer de bewerking wordt uitgevoerd, zal "now processing…
" zichtbaar op uw display zijn.

6
"Write?" verschijnt op uw display. U kunt nu de Wave een naam geven. 
Druk op de PAGE knoppen om de cursor onder de naam te 
verschuiven, en druk op [-]/[+] om het teken op de cursorpositie te 
veranderen. Indien de naam volledig is, druk dan op [ENTER] om deze 
op te slaan.

"now writing…" verschijnt op uw display. Dit geeft aan dat de Wave wordt 
opgeslagen.

Wanneer u de Wave niet wilt opslaan, dan drukt u op [EXIT], en u zult naar het Gain scherm van 
stap 3 terugkeren.

Wanneer u [SHIFT] ingedrukt 
houdt, en [-]/[+] indrukt, kunt 
u de tempo waarde 
veranderen met stapjes van 10.

Wanneer [FUNC] is 
uitgeschakeld, zal de 
resterende tijd voor 
resampling ("Remain") op uw 
display zichtbaar zijn. (p. 66)

De parameters aan de 
linkerkant zullen naar hun 
standaard ingestelde waarden 
na beëindiging van resampling 
terugkeren.

Effecten zijn uitgeschakeld, 
tijdens phrase resampling.

Schakel de SPD-S niet uit, 
wanneer resampling wordt 
uitgevoerd.

Wanneer u op [START/STOP] 
drukt of het bewuste pad 
aanslaat, kunt u het geluid na 
resampling controleren.

Schakel de SPD-S niet uit, 
wanneer de Wave wordt 
opgeslagen.
64



Hoofdstuk 5 Uitvoeringen indelen om een Phrase te maken (Phrase Maker)

H
oo

fd
st

uk
 5
Parameters voor Phrase Maker

Voor Phrase opname
De volgende parameters worden opgeslagen, zelfs wanneer de SPD-S wordt uitgeschakeld.

Voor Phrase Weergave

Parameter Waarde Beschrijvingen
Tempo 20–260 Het wordt weergegeven in het standby scherm. Selecteer het tempo voor de opname 

van de phrase.
* U kunt het tempo ook middels de intervallen bepalen, waarmee u een pad aanslaat of een 

voetpedaal gebruikt. (Tap Tempo: Ctrl SW in CONTROL SW in Setup Edit ->p. 79)
Quantize � – �3 , OFF Selecteer de resolutie voor quantisatie in de phrase opname.

Loop Length 1, 2, 4, 8, 16, 32 Selecteer het aantal maten dat voor de phrase opname moet worden herhaald.
Beat 1–13 Selecteer het ritme voor de phrase opname.
Click Level OFF, 1–4 Selecteer het volume van kliks, die gebruikt worden in de phrase opname.

Parameter Waarde Beschrijvingen
Tempo 20–260 * Een Wave, die in phrase resampling is gemaakt, gebruikt dit tempo.

Selecteer het tempo voor de weergave van de phrase. 
* U kunt het tempo ook bepalen middels de intervallen, waarmee u een pad aanslaat 

of een voetpedaal gebruikt. (Tap Tempo: Ctrl SW in CONTROL SW in Setup Edit ->p. 79)

Wanneer u [SHIFT] ingedrukt houdt, en [FUNC] indrukt, dan zal de parameter naar de standaard waarde worden 
teruggebracht.
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Parameters voor Phrase Resampling
Parameter Waarde Beschrijvingen
Gain 50%–400% Selecteer de gain behorende tot de originele Wave.
Mode MONO,

STEREO
Selecteer MONO of STEREO voor de Wave. Wanneer u stereo kiest, gebruikt de 
Wave 2 sporen.

Grade LONG,
STANDARD,
FINE

Selecteer de grade van de Wave.
LONG: levert een lagere geluidskwaliteit dan die van STANDARD, maar gebruikt de helft 

van de geheugencapaciteit van STANDARD.
STANDARD: levert standaard geluidskwaliteit.
(blz. 66 t/m 67)
FINE: levert de hoogste geluidskwaliteit, maar gebruikt de dubbele geheugencapaciteit van 

STANDARD. Deze gradering gebruikt twee sporen.
Dst
(Destina-
tion)

I001–399,
C001–500

Selecteer het Wave nummer, waaronder een aangemaakte Wave moet worden opgeslagen.
I001-399: In het interne geheugen.
C001-500: Op een geheugenkaart.
* Door op [CARD] te drukken, kunt u het bovenste nummer van het interne geheugen of van 

de geheugenkaart selecteren.
* Wanneer u [SHIFT] en [FUNC] indrukt, selecteert u een nieuw (leeg) Wave nummer.

Anders Beschrijvingen
Remain Toon de ruimte, die beschikbaar is voor nieuwe resampling (de resterende tijd). Deze ruimte is afhankelijk van de 

Mode en de Grade. Deze waarde is indicatief.
* De ruimte wordt weergegeven in eenheden van minuten en seconden, wanneer [FUNC] ingedrukt is 

in de parameter setting.

Wanneer u [SHIFT] ingedrukt houdt en [FUNC] indrukt, dan zal de parameter naar de standaard waarde 
worden teruggebracht.
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Dit hoofdstuk legt uit hoe een CompactFlash geheugenkaart gebruikt 
kan worden.

Aangaande Aangeraden Compact Flash Kaarten
Zie de beschrijving (Aangeraden CompactFlash),die bij dit product wordt 
geleverd.

Een CompactFlash Kaart Formatteren

1
Om de CompactFlash kaart in te kunnen steken, dient u het klepje van 
de kaarthouder voorzichtig te openen (linkerzijde van de SPD-S).

2
Selecteer patch mode of Wave mode

3
Druk op [SHIFT] en [SETUP] (CARD UTIL).

wanneer er geen CompactFlash kaart wordt ingestoken, wordt de melding "no card!" gegeven, 
en keert de SPD-S naar de originele mode terug.

4
Druk op de PAGE knoppen om "CARD FORMAT" te selecteren, en druk 
vervolgens op [ENTER].

Wanneer de CompactFlash kaart niet is geformatteerd, zal alleen "CARD FORMAT" zichtbaar zijn.

5
"[>] to format" verschijnt op uw display. Druk op [>].

6
"format, sure?" verschijnt op uw display. Druk op [ENTER] om het 
formatteren te starten.

Wanneer het formatteren wordt uitgevoerd, zal "now processing…" op uw display 
verschijnen. Daarna keert de SPD-S terug naar de originele mode.

* Wanneer de SPD-S ingeschakeld is, kunt u de CompactFlash kaart voor de 
afsluitprocedure (p. 23) niet verwijderen . Doet u dit wel, dan kan het schade aan data 
van de SPD-S of data van de CompactFlash kaart veroorzaken.

* U kunt de CompactFlash kaart voorzichtig insteken, totdat deze stevig 
op zijn plaats zit.

Druk op [PATCH] om de 
patch mode te selecteren of 
druk op [Wave] om Wave 
mode te selecteren.

Gooi nooit bestanden of 
folders weg, die zijn ontstaan 
tijdens het formatteren van de 
CompactFlash kaart, anders 
zal de SPD-S de kaart niet 
meer goed kunnen herkennen.
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Standaard Gebruik van Kaart Opties

1
Om de CompactFlash kaart in te steken, opent u het klepje van de 
kaarthouder aan de linkerzijde van de SPD-S.

2
Selecteer patch mode of Wave mode.

3
Druk op [SHIFT] en [SETUP](CARD UTIL).

Wanneer er geen CompactFlash kaart wordt ingestoken, wordt de melding "no card!" gegeven, 
en keert de SPD-S naar de originele mode terug.

4
Selecteer één van de volgende opties, en druk dan op [ENTER].

Druk op de PAGE knoppen om de optie parameter te selecteren. Zie referentie 
pagina´s voor uitleg over de opties.

• FILE IMPORT -> p. 69
• FILE EXPORT -> p. 71
• BACKUP LOAD -> p. 72
• BACKUP SAVE -> p. 73
• BACKUP DELETE -> p. 73
• CARD FORMAT -> p. 67

Wanneer de CompactFlash kaart niet is geformatteerd, zal alleen "CARD FORMAT" zichtbaar 
zijn.

Druk op [PATCH] om de 
patch mode te selecteren of 
druk op [Wave] om Wave 
mode te selecteren.

Wanneer er meerdere opties 
zijn, dan zullen de PAGE 
knoppen [<] of [>] (of allebei) 

Wanneer u [ENTER] dient in 
te drukken, zal deze gaan 
knipperen.
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Parameters voor Kaart Opties

Bestanden Importeren
Het importeren van audio bestanden van een geheugenkaart.

Audio bestanden (WAV/AIFF), die opgeslagen staan op apparaten, zoals computers, kunnen via geheugenkaarten in de SPD-S  
worden geïmporteerd.

Notities voor het Importeren van Audio Bestanden (WAV/AIFF)
• Wanneer u een computer of een ander apparaat gebruikt om een audio bestand (WAV/AIFF) naar een CompactFlash 

kaart te kopiëren of weg te schrijven, plaats het dan op de root (bovenste laag) van de CompactFlash kaart. De SPD-S 
importeert geen bestanden van een andere locatie.

• Bij importeren herkent de SPD-S maximaal honderd audio files.

• Bestandsnamen met meer dan acht tekens of die Japanse tekens bevatten zullen niet juist worden weergegeven.

• Zorg ervoor dat een WAV bestand een ".wav" extensie bevat, en dat een AIFF bestand een ".aif" extensie bevat. De SPD-
S zal geen bestanden herkennen, die een andere extensie bevatten.

• De SPD-S ondersteunt 8 bits of 16 bits voor sample bits.

• Sample rate conversie wordt niet ondersteund. Bestanden zullen worden geïmporteerd met een sample rate van 44.1 
kHz. Als files met een andere sample rate dan 44.1 kHz worden geïmporteerd, zullen deze in de weergave 
onrechtmatigheden bevatten.

• Herhalingspunten, die zijn aangebracht in AIFF bestanden worden uitgeschakeld.

• Wanneer u een ander bestand dan een WAV/AIFF bestand, dat niet wordt ondersteund door de SPD-S, probeert te 
importeren, zal de melding "unsupported!" op uw display verschijnen. Een bestand als dit kan niet worden 
geïmporteerd.

• Compressed audio bestanden (WAV/AIFF) kunnen niet worden geïmporteerd.

• Het is mogelijk, dat zeer korte audio bestanden (WAV/AIFF) niet kunnen worden geïmporteerd.
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1. Stel de volgende parameters in.
Druk op de PAGE knoppen om de parameters te veranderen, en druk op [-]/[+] op de waarde te veranderen.

Wanneer [FUNC] is uitgedrukt, zal de resterende geheugencapaciteit (Remain) worden weergeven.

2. Druk op [>], zodat "sure?" verschijnt. Geef de Wave een naam. De standaard waarde is gelijk aan die 
voor Src in stap 1 werd geselecteerd. Druk op de PAGE knoppen om de cursor onder de naam te 
verschuiven, en druk op [-]/[+] om het teken op de cursorpositie te veranderen. Wanneer de naam 
volledig is, drukt u op [ENTER] om het op te slaan.
Wanneer het opslaan wordt uitgevoerd, zal "now processing…" in uw display verschijnen.

Als voor Src in stap 1 alles is geselecteerd, zal, wanneer u [>[ indrukt, "import all, sure?" op het display verschijnen, 
en worden de bestanden niet van een Wave naam voorzien. Na uitvoering van de import zal de SPD-S op de Wave mode 
overschakelen.

Schakel het apparaat niet uit tijdens de uitvoering.

3. De melding "continue?" verschijnt in uw display. Wanneer u [ENTER] indrukt, zal de SPD-S naar het 
"Src" scherm van stap 1 terugkeren , vanwaar u verder kunt gaan. Wanneer u [EXIT] indrukt, zal de 
SPD-S naar de Wave mode gaan.

* Wanneer Src voor ALL in stap 1 is geselecteerd, zal "continue?" niet verschijnen.

Parameter Waarde Beschrijvingen
Src
(Source)

File name,
ALL

Selecteer de te importeren audio bestanden. Wanneer u ALL selecteert, zullen 
alle audio bestanden worden geïmporteerd. 
Wanneer er geen audio bestand is, zal "------.---" op uw display verschijnen.

Grade LONG,
STANDARD,
FINE

Selecteer de gradering van de Wave.
LONG: levert een lagere geluidskwaliteit dan die van STANDARD, maar gebruikt de
              helft van de geheugencapaciteit van STANDARD.
STANDARD: levert standaard geluidskwaliteit.
FINE: levert de hoogste geluidskwaliteit, maar gebruikt de dubbele geheugencapaciteit 

van STANDARD. Deze gradering gebruikt twee sporen.
Dst
(Destina-
tion)

I001–399,
C001–500

Selecteer het Wave nummer, waaronder het audio bestand moet worden opgeslagen. 
De standaard waarde is het bovenste nummer van de nieuwe (lege) Waves.
Wanneer u ALL selecteert in Src boven, selecteer dan het Wave nummer, waaronder het 
eerste bestand moet worden weggeschreven. De andere bestanden zullen automatisch 
onder de opvolgende nieuwe (lege) Wave nummers worden weggeschreven.

I001-399: In het interne geheugen.
C001-500: Op een geheugenkaart.
Door op [CARD] te drukken, kunt u het bovenste nummer van het interne geheugen of 

van de geheugenkaart selecteren.
Wanneer u [SHIFT] en [FUNC] indrukt, selecteert u een nieuw (leeg) Wave nummer.
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FILE EXPORTEREN
Exporteert Waves (golven) als geluidsfiles naar de geheugenkaart. 

1. Stel de volgende parameters in: 
Druk op de PAGE knoppen om de parameters te veranderen, en druk op [-] of [+] om de waardes aan te passen.

2. 2.Druk op [>], zodat "export, sure?" verschijnt. Druk op [ENTER] om de geselecteerde ‘SCR’ in stap 1 
file te kiezen.
In beeld verschijnt: "Now processing".

Schakel het apparaat niet uit, terwijl het exporteren plaatsvindt.

3. Een "continue" indicator verschijnt. Als u op [ENTER] drukt, keert de SPD-S naar het "SCR" scherm 
terug, zodat u de werkzaamheden voort kunt zetten. Met een druk op [EXIT] keert het apparaat naar de 
beginstand terug. 

Schakel het apparaat niet uit, terwijl het exporteren plaatsvindt. 

Parameter Value Descriptions
File Type WAV, 

AIFF
Kies een File Type om te exporteren.

* Deze parameterwaarde wordt zelfs na het uitschakelen van de SPD-S bewaard.
Src
(Source)

I001–399,
C001–500

Kies een File om te exporteren.
I001–399: naar het interne geheugen
C001–500: naar de geheugenkaart
* Door op [CARD] te drukken, kunt u het bovenste nummer van het interne geheugen of 

geheugenkaart kiezen.
* Houd [SHIFT] ingedrukt, en druk op [FUNC] om een nieuw (leeg) Wave nummer te 

kiezen. 
* Om de Wave te controleren, drukt u op [START/STOP]. 

Geëxporteerde geluidsfiles controleren (WAV/AIFF) 
Geluidsfiles (WAV/AIFF) worden naar het hoogste deel (de wortel) van de Compact Flash kaart geplaatst. 
Als u deze geluidsfiles op de computer bekijkt, zijn ze als volgt ingedeeld
fig.filename_e

Als één van de eerste vier tekens een foutief teken bevat, dan wordt deze vervangen (kleine letter of teken). 

I001.WNDC.WAV

Wave nummer

Eerste vier tekens van de Wave naam

Uitbreiding
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BACKUP LOAD
Voor het laden van opgeslagen data (SPD-S instellingen: patch, Wave en setup) vanaf een geheugenkaart.

Denk eraan, dat door het uitvoeren van het commando Backup Load alle in het apparaat opgeslagen instellingen door de nieuwe 
geladen instellingen zullen worden vervangen.

1. Stel de Load parameter in.
Druk op de PAGE knoppen om van parameter te veranderen, en druk vervolgens op [-]/[+] om de waarde in te stellen.

Als bij stap 1 Load is ingesteld op "1-4"
2. Druk op [>], zodat "load, sure?" verschijnt. Druk op [ENTER] om de in stap 1 bij Load geselecteerde 

data te laden.
Tijdens het laden verschijnt "now processing.." in beeld. Na het laden keert de SPD-S naar de patch mode terug.

Schakel de stroom op het apparaat nooit uit tijdens het uitvoeren van deze operatie.

Als bij stap 1 Load is ingesteld op "One Wave"
2. Stel de Source en Destination parameters in.

Druk op de PAGE knoppen om van parameter te veranderen, en druk vervolgens op [-]/[+] om de waarde in te stellen..

3. Druk op [>], zodat "load Wave, sure?" verschijnt. Druk op [ENTER] om de Wave, die bij Src in stap 1 is 
aangegeven, te laden.

Schakel de stroom op het apparaat nooit uit tijdens het uitvoeren van deze operatie.

4. Op het scherm verschijnt nu "continue?". Als u nu op [ENTER] drukt, keert de SPD-S naar het "Src" 
scherm van stap 1 terug, waar u de handeling kunt voortzetten. Als u op [EXIT] drukt, keert de SPD-S 
naar de Wave mode terug.

Icon Beschrijving
Nieuwe (lege) data (kan niet laden)

Eerder opgeslagen data

Parameter Waarde Beschrijvingen
Load 1–4,

One Wave
1-4: voor het selecteren van een opgeslagen dataset op een kaart.
One Wave: voor het selecteren van een individuele Wave binnen de opgeslagen data op een kaart.

Parameter Waarde Beschrijving
Src
(Source)

1001–1399,
2001–2399,
3001–3399,
4001–4399

Geeft de Wave nummer(s) aan, die vanaf de opgeslagen data op een kaart moeten worden 
geladen. Het meest linkse cijfer duidt op het nummer van de dataset. De onderste drie cijfers 
(001 t/m 399) duiden op het Wave nummer in de dataset.

* Druk op [FUNC] en [-] / [+] om naar het begin van de dataset te gaan.
Dst
(Destina-
tion)

I001–399,
C001–500

Geeft hier aan, naar welk Wave nummer de Wave moet worden geladen. De eerste waarde is 
het eerste nummer van de nieuwe (lege) Waves.

[I]001-399: naar het interne geheugen
[C]001-500: naar de geheugenkaart
* Door op [CARD] te drukken, kunt u het eerste nummer van het interne geheugen of de 

geheugenkaart selecteren.
* Als u [SHIFT] ingedrukt houdt, en op [FUNC] drukt, dan wordt er een nieuw (leeg) Wave 

nummer geselecteerd.
* Terwijl u [FUNC] ingedrukt houdt, wordt de resterende geheugencapaciteit ("Remain") 

op het scherm aangegeven.
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BACKUP SAVE
Voor het opslaan van data (SPD-S instellingen: patch, Wave en setup) op een geheugenkaart. Op een geheugenkaart kunnen 
maximaal vier datasets worden opgeslagen.

Als er niet genoeg geheugenruimte op de kaart is, kunnen er op de kaart slechts een beperkt aantal datasets 
worden opgeslagen.

1. Stel de "Save" parameter in.
Druk op [-] / [+] om de waarde te veranderen.

2. Druk op [>], zodat "sure?" op het scherm verschijnt. Geef een naam aan de data.
De standaard instelling is Backup*. Het laatste teken (*) is het nummer, dat bij stap 1 is aangegeven.

Druk op de PAGE knoppen om de cursor onder de naam te verplaatsen. Druk op [-] / [+] om het teken op de plek van de 
cursor te veranderen. Is de naam gereed, druk dan op [ENTER] om deze op te slaan.

Tijdens het opslaan verschijnt "now processing.." op het scherm. Na afloop keert de SPD-S naar de voorafgaande mode terug.

Schakel de stroom op het apparaat nooit uit tijdens het uitvoeren van deze operatie.

BACKUP DELETE
Voor het verwijderen van data (SPD-S instellingen: patch, Wave en setup) op een geheugenkaart.

1. Stel de "Delete" parameter in.
Druk op [-] / [+] om de waarde te veranderen.

2. Druk op [>], zodat "delete, sure?" op het scherm verschijnt. Druk op [ENTER] om de dataset 
te verwijderen.
Tijdens het verwijderen, verschijnt "now processing.." op het scherm. Na afloop keert de SPD-S terug naar 
de voorafgaande mode.

Schakel de stroom op het apparaat tijdens het uitvoeren van deze operatie nooit uit.

Parameter Waarde Beschrijvingen
Save 1–4 Selecteer het nummer, waaronder de data moet worden opgeslagen.

* Door [SHIFT] en [FUNC] in te drukken kunt u een nieuw (leeg) nummer selecteren.

Parameter Waarde Beschrijvingen
Delete 1–4 Geef de dataset die moet worden verwijderd aan.
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Hoofdstuk 7 De setup veranderen 
(algehele gebruikersomgeving)
In dit hoofdstuk vindt u aanwijzingen voor het instellen van de 
gebruikersomgeving in Setup Edit.

Basishandelingen voor Setup Edit

1
Schakel de SPD-S naar de patch mode of de Wave mode.

2
Druk op [SETUP] om naar Setup Edit te gaan.

3
Druk op de PAGE knoppen om één van de onderstaande items te 
selecteren. Druk vervolgens op [ENTER].

Wilt u na het drukken op [ENTER] nog een ander item selecteren, 
druk dan op [EXIT].
Een gedetailleerde beschrijving van elk item vindt u op de 
aangegeven pagina’s.

• SYSTEM -> p. 76
• PAD -> p. 77
• CONTROL SW (Control Switch) -> p. 79
• TRIGGER INPUT -> p. 80
• MIDI -> p. 84

Hieronder ziet u de setup functies. Zie p. 75.
• BULK DUMP
• INIT/DELETE (Initialize/Delete)

4
Druk op de PAGE knoppen om de parameter van het betreffende 
item te veranderen.

Als u de individuele instellingen van een bepaald pad wilt wijzigen, sla dan op 
het oppervlak (zoals een pad van de SPD-S, een externe pad of een 
voetschakelaar) om deze te selecteren. Met een knipperend pad lampje wordt 
aangegeven, dat het bijbehorende pad is geselecteerd.

5
Druk op [-] / [+] om de waarde van de parameter te veranderen.

6
Druk op [EXIT] en herhaal vervolgens stap 3 t/m 5, om Setup Edit voort 
te zetten. Druk op [PATCH] of [Wave] om Setup Edit af te sluiten.

De SPD-S slaat de instellingen op (terwijl "now writing.." op het scherm 
verschijnt), en keert vervolgens naar de patch of Wave mode terug.

Als u op [PATCH] drukt, gaat 
de SPD-S naar de patch mode. 
Als u op [Wave] drukt, gaat de 
SPD-S naar de Wave mode.

Als er verschillende items 
kunnen worden geselecteerd, 
zullen de PAGE knoppen ([<], 
[>] of allebei) branden.

Als [ENTER] moet worden 
ingedrukt, knippert deze.

U kunt ook [SHIFT] ingedrukt 
houden, en op de PAGE 
knoppen drukken om een pad 
te selecteren.

Als u [SHIFT] ingedrukt 
houdt, en op [FUNC] drukt, 
wordt de parameter naar zijn 
oorspronkelijke waarde 
teruggebracht.
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Over de setup functies
Kijk op de aangegeven pagina als u één van de volgende setup functies wilt 
wijzigen.

* U kunt de onderstaande items bij stap 3 van "Basishandelingen voor Setup Edit" 
(p. 74) selecteren. Zij zijn echter anders van aard dan de Setup Edit.
Volg de werkwijze, die op de aangegeven pagina staat beschreven.

• BULK DUMP -> p. 85
• INIT/DELETE (Initialize/Delete) -> p. 87

Stap 1 t/m 3 van 
"Basishandelingen voor Setup 
Edit" zijn identiek aan de 
stappen  voor de setup 
functies.
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Setup Edit parameters
Met deze parameters kunt u instellingen maken, die voor het gehele instrument gelden.

SYSTEM
Hier kunt u de onderstaande parameters instellen. Druk op de PAGE knoppen om van parameter te wisselen; 
druk op [-]/[+] om de waarde te veranderen.

Parameter Waarde Beschrijvingen
LCD Contrast 1–16 Regelt het contrast van het LCD (weergavescherm). Hoe hoger de 

waarde, hoe groter het contrast op het scherm.
* In de patch mode kunt u de waarde instellen door [PATCH] 

ingedrukt te houden of door op [+]/[-] te drukken.
Ambience OFF, ON Instelling van ambience effect (galm van een ruimte), die op het 

hele instrument van toepassing is.
* Dit effect is beschikbaar in de Wave mode.
* U kunt deze parameter ook instellen door [SHIFT] ingedrukt te 

houden, en op [EFFECTS] te drukken.
AmbType
(Ambience 
Type)

SHORT-A, SHORT-B, SHORT-C,
MIDDLE-A, MIDDLE-B, MIDDLE-C,
LONG-A, LONG-B, LONG-C

Selecteert het type ambience effect (galm van een ruimte).

Pad Chase OFF, ON Met deze functie kunt u bepalen of u een pad, dat u wilt bewerken 
kunt selecteren door op het betreffende pad te slaan. De functie 
bepaalt ook het gebruik van note boodschappen, die via MIDI IN 
worden ontvangen.

ON: als er op een pad wordt geslagen of als de bijbehorende note 
boodschap wordt ontvangen, zal het betreffende pad worden 
geselecteerd.

OFF: als er op een pad wordt geslagen of als er een note 
boodschap wordt ontvangen, zal het parameterscherm van 
het betreffende pad niet veranderen.

* Onafhankelijk van de waarde (ON/OFF) kunt u een pad 
selecteren door [SHIFT] ingedrukt te houden, en op de PAGE 
knoppen te drukken.

Input Mix OFF, ON Deze parameter bepaalt of het signaal, dat via de INPUT jack 
binnenkomt met het interne geluid gemixed moet worden. 
Staat deze op ON, dan stuurt de SPD-S altijd het signaal, dat via de 
INPUT jack binnenkomt uit, via de OUTPUT jack.

* Als de SPD-S in de sampling standby stand staat (p. 54, p. 56), 
dan wordt het signaal onafhankelijk van de ON/OFF stand 
altijd uitgestuurd .

FootSwPolarity
(Foot Switch 
Polarity)

+, - Bepaalt de polariteit van de voetschakelaar, die op de FOOT SW 
jack is aangesloten.

* Gebruikt u een DP-2, zet deze dan op "+". Gebruikt u een hi-hat 
bedieningspedaal (FD-6 of FD-7), zet deze dan op "-".

Overige Beschrijvingen
Remain Weergave van de resterende opnametijd, die beschikbaar is voor het geheugen. Druk op [-]/[+] om de instelling te 

selecteren (FINE/STANDARD/LONG -> p. 58), zodat de beschikbare mono opnametijd in minuten (m) en seconden 
(s) wordt weergegeven.

* Druk op [CARD] om te schakelen tussen intern geheugen (lampje brandt niet) en kaartgeheugen (lampje brandt).

Als u [SHIFT] ingedrukt houdt, en op [FUNC] drukt, dan wordt de parameter weer in zijn oorspronkelijke waarde ingesteld.
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PAD
Hier kunt u de pads van de SPD-S instellen.

In de patch mode kunnen de pads los van elkaar worden geselecteerd. Hier zijn er echter slechts twee opties: "Pads 1 to 3" (pad 1 
t/m 3: de pads aan de rand) en "Pads 4 to 9" (pad 4 t/m 9: de hoofdpads). Elke groep met pads bevat de parameters, die hier 
worden toegelicht.

Sla op een pad of druk op de PAGE knoppen om van pad te veranderen. Aan de knipperende lampjes kunt u zien welke pads zijn 
geselecteerd. Stel de volgende parameters in (druk op de PAGE knoppen om van parameter te wisselen; druk op [+]/[-] 
om de waarde in te stellen):

Parameter Waarde Beschrijvingen
Sensitivity 1–16 Stelt de gevoeligheid van de pads in; hiermee bepaalt u relatie tussen de sterkte van de 

aanslag en het geluidsvolume. Hoe hoger de waarde, hoe groter de gevoeligheid, 
waarmee bedoeld wordt, dat een zachte aanslag een luider volume veroorzaakt dan bij een 
lagere waarde. Houdt de velocity weergave (zie onderstaand kader) in de gaten, terwijl u 
de waarde instelt; de bedoeling is dat de velocitywaarde 127 is, als u het hardst slaat. 

VeloCurve
(Velocity 
Curve)

LINEAR,
EXP1, EXP2,
LOG1, LOG2,
SPLINE,
LOUD1, LOUD2

Stelt hier voor de pads de velocitycurve (p. 78) in. Hiermee bepaalt u de manier, 
waarop het volume verandert in relatie tot de sterkte van de aanslag.

Mask Time 0-64 (in stappen van 
4 ms), 96, 128, 256ms

Soms hoort u een geluid tweemaal, terwijl u voor u uw gevoel toch echt maar één keer 
aansloeg. Met deze parameter kunt u dit fenomeen voorkomen. Een tweede aanslag 
binnen het aangegeven tijdsbestek wordt genegeerd. Is de waarde te hoog, dan kan de 
SPD-S elkaar snel opvolgende aanslagen niet bijhouden.

Wilt u de pads met de hand aanslaan, stel dan een iets hogere waarde in.

Als u [SHIFT] ingedrukt houdt, en op [FUNC] drukt, dan wordt de parameter weer in zijn oorspronkelijke waarde ingesteld.
Als u [SHIFT] ingedrukt houdt, en op [ENTER] drukt, dan wordt de weergegeven waarde naar de parameter van alle andere 
padspads gekopiëerd.

Velocity weergave
Deze weergave geeft een indicatie van de kracht (velocity), waarmee de pads worden aangeslagen.

fig.velocity.e

Aanslag

Sterk

Zwak

Velocity

127

96–126

64–95

32–63

1–31
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Velocity Curves
Waarde Beschrijvingen Curve
LINEAR Dit is de standaard instelling. 

De instelling veroorzaakt de meest natuurlijke 
volumeverandering in relatie tot de sterkte van de 
aanslag.

EXP1,
EXP2

Een duidelijkere verandering als reactie op harde 
aanslagen in vergelijking met LINEAR.

LOG1,
LOG2

Een duidelijkere verandering als reactie op zachte 
aanslagen in vergelijking met LINEAR.

SPLINE Zeer uitgesproken verandering als reactie op de 
sterkte van de aanslag.

LOUD1,
LOUD2

Deze instelling geeft een lichte verandering als 
reactie op harde aanslagen; hierdoor blijft het 
volume geschikt in een "live" situatie. 
Bij gebruik van een akoestische drumtrigger geeft 
deze instelling een stabiele klankweergave.

Volume

Sterkte v.d. aanslag
LINEAR

Volume Volume

Sterkte v.d. aanslag
EXP2EXP1

Volume Volume

Sterkte v.d. aanslag
LOG2LOG1

Volume

Sterkte v.d. aanslag
SPLINE

Volume Volume

Sterkte v.d. aanslag
LOUD2LOUD1
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CONTROL SW
Met deze functie kunt u een andere functie dan het voortbrengen van geluid toewijzen aan een pad.

Elk pad is apart in te stellen. Sla op een pad of druk op de PAGE knoppen om een pad te selecteren. Aan het knipperende lampje 
van de pad kunt u zien welk pad is geselecteerd.

* Als deze parameter een andere instelling dan OFF heeft, dan zal het lampje van de pad branden.

Stel de parameter van onderstaande tabel in. Druk op [-]/[+] om de waarde te veranderen.

Als u met behulp van de PCS-31twee voetschakelaars aansluit, dan functioneert de witte plug van de PCS-31 als FOOT SW 1 en 
de rode plug als FOOT SW 2.

Parameter Waarde Beschrijvingen
Ctrl SW
(Control 
Switch)

Voor de pads 
op de SPD-S
en externe pads::

OFF,
PATCH +,
PATCH -,
TAP TEMPO,
SOUND OFF

Voor voet-
schakelaars:

OFF,
PATCH +,
PATCH -,
Wave SW,
EFCTS SW,
REC-REH,
TAP TEMPO,
SOUND OFF

Selecteer een functie om toe te wijzen aan een pad op de SPD-S, een externe pad 
of een voetschakelaar.

PATCH+/PATCH-: voor het wisselen van patch.
Wave SW: schakelt tussen Wave A en Wave B op het pad, waarvan Wave SW in Wave B 

op FOOT SW is ingesteld in Patch Edit.
EFCTS SW: schakelt [EFFECTS] op het paneel ON en OFF.
REC-REH: schakelt tussen "Standby -> Rec", "Rec/reh" en "Stop/Play" 

in de Phrase Maker.
TAP TEMPO: op een scherm, waarop u het tempo kunt instellen (zoals het Standby 

scherm in de Phrase Maker), kunt u dit met deze functie doen door in het gewenste 
tempo op de pad te slaan of de voetschakelaar in te drukken.

SOUND OFF: zet het geluid uit.
* De selecteerbare functies (waarden) zijn verschillend voor pads en voetschakelaars.
* Als er voor een pad REC-REH, TAP TEMPO of SOUND OFF is geselecteerd, dan zal dit 

pad geen geluid voortbrengen.

Als u [SHIFT] ingedrukt houdt, en op [FUNC] drukt, dan wordt de waarde van deze parameter bij alle pads 
op OFF ingesteld.
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TRIGGER INPUT
Voor het instellen van de pads, bassdrum triggers of akoestische drumtriggers, die op TRIG IN zijn aangesloten.

Stel de onderstaande parameters in. Druk op de PAGE knoppen om van parameter te wisselen, en druk op [-]/[+] om de waarde 
te veranderen.

Als de InputMode op TRGx2 is ingesteld, dan kan Trig Type voor elk pad afzonderlijk worden ingesteld. Sla op een pad of druk 
op de PAGE knoppen om een pad te selecteren. Aan het knipperende lampje van de pad kunt u zien welk pad is geselecteerd.

Overeenkomstigheidstabel voor Trigger Type

Als u met behulp van de PCS-31twee pads of andere apparaten aansluit, dan functioneert de witte plug van de PCS-31 
als TRIG IN 1 en de rode plug als TRIG IN 2.

Wilt u gebruik maken van de rim-shot/edge-shot/bell-shot functies, gebruik dan de stereo verbindingskabel, die bij het pad 
product is geleverd. U kunt in dit geval slechts één pad aansluiten.

Wanneer u gebruik maakt van pads of andere apparaten van een ander merk, dan kan het gebeuren dat de SPD-S niet zo 
functioneert als u dat voor ogen had, zelfs niet wanneer u Trig Type of andere trigger parameters heeft ingesteld. 
Voor een zo goed mogelijke uitvoering adviseren wij u om uitsluitend gebruik te maken van Roland producten.

Parameter Waarde Beschrijvingen
InputMode
(Input 
Mode)

HD&RM,
TRGx2

Selecteer hiermee of u gebruik wilt maken van rim-shots.
HD&RM: voor het aansluiten van een enkele pad met rim-shot/edge-shot/bell-shot 

mogelijkheden (PD-7, PD-9, PD-80R, PD-120, CY-6, CY-12R/C, CY-12H, CY-14C en CY-15R).
TRGx2: voor het aansluiten van twee apparaten, bijvoorbeeld pads of bassdrum triggers.
* Als er twee pads zijn aangesloten, dan zijn de rim-shot/edge-shot/bell-shot functies niet 

meer beschikbaar.
Type
(Trigger 
Type)

PD,
PD-80/100,
PD-80R,
PD-120,
KD,
CY-6,
CY,
RT-7K,
RT-5S,
RT-3T

Selecteer het trigger type (het type pad of ander apparaat dat u gaat gebruiken) om ervoor te zor-
gen dat de SPD-S het ingangssignaal via de TRIG IN jacks op de juiste manier kan ontvangen.
De aanduiding van het trigger type zorgt voor een accurate registratie van de sterkte van de 
aanslag, voorkomt het onbedoeld herhaald produceren van geluid en zorgt voor compatibiliteit 
met rim-shots op de PD-80R of de PD-120.
Na selectie van het trigger type kunt u desgewenst de gevoeligheid van de pad aanpassen.
Zie de "Overeenkomstigheidstabel voor Trigger Type" voor een uitleg van de mogelijke waarden.

* De SPD-S ondersteunt NIET de "choke" functie van de PD-7/9, de CY-6, de CY-12R/C en de 
CY-12H/14C/15R.

* De SPD-S ondersteunt NIET de drieweg trigger functie van de CY-12R/C en de CY-15R.

Aan te sluiten product Waarde
PD-5/6/7/9 PD
PD-80/100 PD-80/100
PD-80R PD-80R
PD-120 PD-120
KD-5/7/80/120 KD
CY-6 CY-6
CY-12R/C, CY-12H/14C/15R CY
RT-7K RT-7K
RT-5S RT-5S
RT-3T RT-3T
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Als u Trig Type instelt, worden onderstaande parameters op hun respectievelijke optimale waarde ingesteld. Deze waarden 
dienen slechts als uitgangspunt; u zult de waarden verder moeten aanpassen aan de manier, waarop de pads en andere apparaten 
zijn geïnstalleerd, en aan de manier waarop u ze gebruikt.

Als InputMode op TRGx2 is ingesteld, dan kunnen de parameters Sensitivity, Threshold, VeloCrv, Scan Time, RetrigCancel, Mask 
Time en XtalkCancel voor elk pad afzonderlijk worden ingesteld. Sla op een pad of druk op de PAGE knoppen om een pad te 
selecteren. Aan het knipperende lampje van de pad kunt u zien welk pad is geselecteerd.

Parameter Waarde Beschrijvingen
Sensitivity 1–16 Stel de gevoeligheid van de pads in; hiermee bepaalt u de relatie tussen de sterkte van 

de aanslag en het geluidsvolume. Hoe hoger de waarde, hoe groter de gevoeligheid, 
waarmee bedoeld wordt dat een zachte aanslag een luider volume veroorzaakt dan 
bij een lagere waarde. Houd de velocity weergave (zie p. 77) in de gaten, terwijl u de 
waarde instelt; de bedoeling is dat de velocitywaarde 127 is, als u het hardst slaat.

Threshold 0–15 Stel hier de drempelwaarde ("threshold") van de aanslagsterkte in. Boven deze waarde 
accepteert de SPD-S een triggersignaal; op deze manier wordt voorkomen dat de pad 
(of ander pad) door trillingen van buitenaf wordt beïnvloed. In de onderstaande grafiek 
wordt signaal B afgespeeld, terwijl signaal A en C worden genegeerd.

Als u een hoge waarde instelt, dan wordt er bij een zachte aanslag geen geluid voortgebracht. 
Verhoog de waarde geleidelijk, terwijl u op de pad (of ander pad) slaat. Sla ter controle zacht 
op de pad. Valt het geluid soms weg, stel de waarde dan iets lager in. Herhaal deze con-
trolemethode, totdat u de ideale instelling heeft gevonden.

VeloCrv
(Velocity 
Curve)

LINEAR, EXP1, 
EXP2, LOG1, 
LOG2, SPLINE, 
LOUD1, LOUD2

Stel hier voor de pads de velocitycurve (p. 78) in. Hiermee bepaalt u de manier, 
waarop het volume in relatie tot de sterkte van de aanslag verandert.

Scan Time 0–4.0 ms Vanwege een lichte variatie in de aanslagtijd van het triggersignaal, afhankelijk van 
het soort pad of de karakteristieke eigenschappen van akoestische drumtriggers, kan 
het voorkomen dat de SPD-S soms een zachtere of hardere klank produceert, terwijl 
de pad met dezelfde sterkte werd aangeslagen. In dat geval kunt u de tijd waarin het 
triggersignaal wordt herkend ("scan time") instellen, zodat de aanslagsterkte op de 
juiste manier wordt geregistreerd.
Hoe hoger de waarde, hoe langer de periode tot het voortbrengen van klank. Stel een 
zo klein mogelijke waarde in.

De waarde instellen:
Verhoog de waarde geleidelijk vanaf 0 ms, terwijl u met dezelfde kracht op de pad 
(of ander pad) blijft slaan. Stel Scan Time op een waarde in, waarbij een stabiele 
klank wordt voortgebracht, op het hoogste volume. Door bij deze waarde pad 
zacht en hard op de pad te slaan, kunt u controleren of de juiste volumevariatie 
wordt geproduceerd.
Houd de velocity weergave (zie p. 77) in de gaten, terwijl u de waarde instelt; de 
bedoeling is dat de velocitywaarde 127 is, als u het hardst slaat.

Threshold

CBA

Tijd

Scan time
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Retrig
Cancel
(Retrigger 
Cancel)

1–16 Als u slaat op een snaredrum, die met een akoestische drumtrigger is uitgerust, dan 
kan het zijn dat de klank op punt A in het onderstaande diagram op een verkeerde 
manier wordt geproduceerd (opnieuw getriggerd) vanwege de onregelmatige 
golfvorm.

De kans, dat dit fenomeen zich voordoet, is het grootst op het punt, waar de golfvorm 
uitsterft. RetrigCancel herkent onregelmatigheden in de golfvorm, waardoor het 
opnieuw triggeren wordt voorkomen.
Hoe hoger de waarde, hoe kleiner de kans, dat een geluid opnieuw wordt getriggerd; 
als u echter snel achter elkaar op de drum slaat, kan het zijn dat sommige klanken 
wegvallen. Stel een zo klein mogelijke waarde in, zonder dat het geluid opnieuw 
wordt getriggerd.

Het instellen van Mask Time (hieronder beschreven) kan ook het dubbel 
produceren van geluid voorkomen. De parameter Mask Time zorgt ervoor, 
dat een tweede trigger binnen het aangegeven tijdsbestek na ontvangst van de 
eerste trigger wordt genegeerd, terwijl RetrigCancel afzwakking van een 
triggersignaal herkent, om te bepalen of het triggersignaal door een 
daadwerkelijke aanslag is veroorzaakt of kan worden genegeerd.
De waarde instellen:
Blijf op de pad (of ander pad) slaan, en verhoog de RetrigCancel waarde, totdat het 
opnieuw triggeren niet meer voorkomt.

Mask Time 0–64 (in steps of 4 
ms),
96, 128, 256 ms

Een tweede contact vlak na het produceren van het geluid (vooral bij gebruik van een 
bassdrumpad), kan een dubbele triggering veroorzaken. Mask Time is bedoeld om 
dit fenomeen te voorkomen. Een tweede triggersignaal binnen de aangegeven tijd 
(van 0 tot 256 ms) wordt genegeerd.
Hoe hoger de waarde, hoe waarschijnlijker het wordt, dat er noten wegvallen bij snel 
spelen van de bassdrumpad. Stel een zo klein mogelijke waarde in.

Hoort u een geluid twee keer, terwijl u zeker weet dat u de pad (of ander pad) 
slechts één keer aansloeg, stel dan de hierboven beschreven parameter 
"RetrigCancel" in.
De waarde instellen:
Verhoog de Mask Time waarden, terwijl u op de bassdrumpad speelt, totdat 
stuiteren (geluidsopwekking, veroorzaakt door het terugstuiteren van de klopper 
op de bassdrumpad) niet langer voorkomt.

Parameter Waarde Beschrijvingen

Tijd

A

Tijd

Mask Time

Genegeerd
82



Hoofdstuk 7 De setup veranderen (algehele gebruikersomgeving)

H
oo

fd
st

uk
 7
Is InputMode op HD&RM ingesteld en Type op PD-80R of PD-120, stel dan de volgende parameter in:

Is InputMode op HD&RM ingesteld en Type op iets anders dan PD-80/100, RT-7K of RT-3T, stel dan de volgende parameter in:

XtalkCan-
cel
(Crosstalk 
Cancel)

OFF, 20–80% Als er twee pads op één standaard zijn gemonteerd, dan kan het voorkomen dat door 
het slaan op de ene pad, en de hierdoor veroorzaakte trilling, de andere pad onbe-
doeld wordt getriggerd. Dit fenomeen wordt crosstalk (overspraak) genoemd.
Door XtalkCancel in te stellen voor de pad, die onbedoeld geluid produceert, kunt u 
dit fenomeen voorkomen.
Als u deze parameter te hoog instelt, en u slaat tegelijkertijd op beide pads, dan 
wordt de klank, die is toegewezen aan de pad, die het zachts wordt aangeslagen, niet 
geproduceerd. Stel de kleinst mogelijke waarde in, waarbij er geen overspraak 
plaatsvindt. Staat de parameter op OFF, dan staat de functie uit.

Als u de pads op verschillende standaards bevestigt, kunt u het overspraak 
probleem voorkomen.

Deze functie kan geen overspraak voorkomen van pads, die op een andere 
drummodule zijn aangesloten. Monteer pads van verschillende modules dan ook 
op verschillende standaards.
De waarde instellen:
Als het geluid, dat is toegewezen aan de op Trigger Input 2 aangesloten pad, wordt 
geproduceerd door op de op Trigger Input 1 aangesloten pad te slaan:
Blijf op de Trigger Input 1-pad slaan, en stel de XtalkCancel waarde van de Trigger 
Input 2-pad in. Voer de waarde geleidelijk op vanaf OFF, totdat het geluid van de 
Trigger Input 2-pad niet meer wordt geproduceerd als gevolg van het slaan op de 
Trigger Input 1-pad. Hoe hoger de waarde, hoe minder gevoelig de Trigger Input 
2-pad is voor overspraak van Trigger Input 1.

Parameter Waarde Beschrijvingen
Rim Sens
(Rim Sensi-
tivity)

OFF, 1–20 Stel de gevoeligheid van de rand in. Hoe hoger de waarde, hoe meer geluid de rand produceert. 
Staat de parameter op OFF, dan hoort u bij een rimshot het geluid van het vel. Is de waarde te hoog, 
dan hoort u bij een slag op het vel het geluid van de rand.

Parameter Waarde Beschrijvingen
Rim Gain 0.5–2.0 Stel de gevoeligheid van de rand in. Met deze parameter verandert u alleen de gevoeligheid van 

de rand en niet van het vel.

Parameter Waarde Beschrijvingen

Als u [SHIFT] ingedrukt houdt, en op [FUNC] drukt, dan wordt de parameter weer op zijn oorspronkelijke waarde ingesteld.
Als InputMode op HD&RM is ingesteld, en u [SHIFT] ingedrukt houdt, en op [ENTER] drukt, dan wordt de huidige 
weergegeven waarde naar de andere trigger input gekopiëerd.
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MIDI
Instelling van de MIDI functies.
Stel de onderstaande parameters in. Druk op de PAGE knoppen om van parameter te veranderen, en druk op [+]/[-] om de waarde 
te veranderen.

fig.LocalCtrl.e

Parameter Waarde Beschrijvingen
MIDI Ch
(MIDI Channel)

OFF, 
1–16

Stel het MIDI kanaal in. Staat deze op OFF, dan verzendt of ontvangt de SPD-S geen MIDI 
boodschappen, inclusief system exclusive boodschappen.  

LocalControl
(Local 
Control)

OFF, 
ON

Instelling voor het opnemen van de SPD-S met gebruik van een externe MIDI sequencer. 
In het onderstaande diagram ziet u hoe u de apparaten met elkaar dient te verbinden. 
Zet deze parameter op OFF als u eerst uitvoering data wilt zenden naar de externe 
sequencer, en vervolgens naar de klankgenerator van de SPD-S in plaats van direct naar 
de klankgenerator van de SPD-S.

OFF: de pads zijn gescheiden van de klankgenerator van de SPD-S. Als u op een pad slaat, 
produceert de interne klankgenerator geen geluid.

ON: de pads zijn verbonden met de klankgenerator van de SPD-S. Als u op een pad slaat, 
produceert de interne klankgenerator geluid.

Als u gaat opnemen, terwijl deze parameter op ON staat, dan wordt de uitvoering 
data, die direct naar de klankgenerator van de SPD-S is gestuurd, gemixed met de 
data, die via de externe sequencer is gestuurd met een onjuiste uitvoering als gevolg.

Soft Thru OFF, 
ON

Aan- of uitzetten van de functie voor het uitsturen via de MIDI OUT aansluiting van data, 
die via de MIDI IN aansluiting is ontvangen (behalve system exclusive data), gecombineerd 
met de uitvoering data van de SPD-S.

Is deze functie niet nodig, zet deze dan op OFF. Op deze manier is de gevoeligheid 
voor uitvoering data van de pads optimaal.

Device ID 1–32 Deze parameter hoeft alleen te worden ingesteld, wanneer u individuele bulk data 
tegelijkertijd naar twee of meer SPD-S eenheden wilt sturen. Geef in zo’n geval aan elke 
SPD-S een eigen nummer. Verander in ieder ander geval de instelling niet.

Als u de device ID  voor het opslaan van data in een bulk dump vergeet, dan kan de 
opgeslagen bulk data niet worden teruggevonden. De fabrieksinstelling is 17.

PC Tx/Rx OFF, 
ON

Stel in of u program change boodschappen wilt kunnen ontvangen en versturen. Staat deze pa-
rameter op OFF, dan ondergaat of veroorzaakt de SPD-S geen effect als gevolg van program 
change boodschappen (veroorzaakt door verandering van patch op de SPD-S) van of naar een 
aangesloten extern MIDI apparaat.

CC Tx/Rx OFF, 
ON

Stel in of u control change boodschappen wilt kunnen ontvangen en versturen. Staat deze pa-
rameter op OFF, dan ondergaat of veroorzaakt de SPD-S geen effect als gevolg van control 
change boodschappen (veroorzaakt door bediening van knoppen op het bedieningspaneel van 
de SPD-S) van of naar een aangesloten extern MIDI apparaat.

Als u [SHIFT] ingedrukt houdt, en op [FUNC] drukt, dan wordt de parameter weer op zijn oorspronkelijke waarde ingesteld.

SPD-S

Pad

Internal Sound Generator

OUT

Trigger Input

OUT

IN

IN

External Seqencer

LocalControl
OFF

Pad
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Setup Utilities Parameters

BULK DUMP
De instellingen van de SPD-S setups en patches kunnen op een extern MIDI apparaat worden opgeslagen, bijvoorbeeld op een 
sequencer. Ga op de externe sequencer te werk, zoals bij een gewone opname van uitvoering data, en doe het volgende op de SPD-S:

Bulk dump is een System Exclusive boodschap. Gebruik daarom een externe sequencer, waarop de opname van System Exclusive 
boodschappen mogelijk is. Controleer bovendien of in de instellingen van de sequencer de functie voor de ontvangst van System 
Exclusive data is aangezet.

Bij meer dan één aangesloten SPD-S is het raadzaam om device ID’s te definiëren (Device ID in MIDI in Setup Edit -> p. 84).

Voor een gedetailleerde beschrijving van de werking van de externe sequencer verwijzen we u naar de gebruiksaanwijzing van 
het betreffende apparaat.

1. Verbind een externe MIDI sequencer (voor het opslaan van data) met de MIDI OUT aansluiting op de 
SPD-S met behulp van een MIDI kabel.

2. Volg stap 1 t/m 3 van "Basishandelingen voor Setup Edit" (p. 74), en stel vervolgens de volgende 
parameter in (druk op [-]/[+] om de waarde te veranderen):.

3. Start de opname op de externe sequencer.

4. Druk op [>], waardoor "bulk dump, sure?" verschijnt. Druk op [ENTER] om de bulk dump uit te voeren.
Tijdens het verzenden van de data verschijnt "now sending" op het scherm. Na beëindiging van de verzending verschijnt 
"complete!" op het scherm. Vervolgens schakelt de SPD-S terug naar het "Dump" scherm van stap 2.

Wilt u tijdens het verzenden de operatie annuleren, druk dan op [EXIT].

5. Stop de externe sequencer om de opname te beëindigen.

Parameter Waarde Beschrijvingen
Dump SETUP,

ALL PATCHES,
ALL

Selecteer hier het soort data, dat u gaat opslaan.
SETUP: setup
ALL PATCHES: alle patches
ALL: setup en alle patches
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Opgeslagen data op de SPD-S opnieuw oproepen
Voor het terugzenden van op sequencers of andere externe MIDI apparaten opgeslagen instellingen naar de SPD-S.

De data, die op de SPD-S is opgeslagen, wordt met deze handeling gewist. Bewaar belangrijke data eerst op een extern 
MIDI apparaat, voordat u deze handeling gaat uitvoeren.

Stel de device ID (Device ID in MIDI in Setup Edit -> p. 84) in voor het opslaan van bulk data.

1. Verbind de MIDI IN aansluiting van de SPD-S met de MIDI OUT aansluiting van de externe sequencer 
met behulp van een MIDI kabel.

2. Druk op [PATCH] om naar de patch mode te gaan.

Alleen in de patch mode kunt u bulk data opnieuw oproepen.

3. Verzend de instellingsdata van de externe sequencer naar de SPD-S.
De verzonden instellingen worden van kracht op de SPD-S.

MIDI OUT MIDI IN

SPD-S

Externe Seqencer
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INIT/DELETE
Deze parameter herstelt de instellingen van de SPD-S in de oorspronkelijke waarde ("initialiseren") of verwijdert alle 
op de SPD-S opgeslagen data.

Als u INIT/DELETE uitvoert om patches en Waves uit het interne geheugen te verwijderen, dan produceert de SPD-S geen geluid.

1. Stel de volgende parameter in (druk op [-]/[+] om de waarde te veranderen):.

2. Druk op [>], waardoor op het scherm de melding verschijnt, die u in onderstaande tabel terugvindt. 
Druk op [ENTER] om het initialiseren of verwijderen uit te voeren.
Tijdens de operatie verschijnt "now processing..." op het scherm. Na beëindiging verschijnt "complete!" op het scherm, 
waarna de SPD-S terugkeert naar de patch mode.

Zet tijdens deze operatie nooit de stroom uit.

Parameter Waarde Beschrijvingen
Init
Del

SETUP,
ALL PATCHES,
ALL WaveS,
ALL

Selecteer wat moet worden geïnitialiseerd of verwijderd.
SETUP: de setup instellingen worden opnieuw ingesteld in de oorspronkelijke 

waarden.
ALL PATCHES: alle patches worden verwijderd.
ALL WaveS: alle Waves van de SPD-S worden verwijderd.
ALL: het interne geheugen wordt geïnitialiseerd. De setup instellingen worden in de 

oorspronkelijke waarden hersteld, en alle patches en Waves worden verwij-
derd.

Bij stap 1 geselecteerde waarde Melding op het scherm
SETUP init, sure?
ALL PATCHES, ALL WaveS delete, sure?
ALL delete all, sure?

Voor het opnieuw instellen van de patches en Waves volgens de fabrieksinstellingen, zie p. 117.
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Wave Protect
Met deze functie kunnen gesamplede Waves worden beschermd om te voorkomen dat ze per ongeluk verloren gaan.

De Wave Protect instelling blijft bewaard als de SPD-S wordt uitgezet. Zet u de SPD-S weer aan, dan is de laatst ingestelde Wave 
Protect instelling actief.

De fabrieksinstelling is ON (aan).

Wave Protect aanzetten
1. Staat Wave Protect op OFF (uit), houd dan [Wave] en [SETUP] ingedrukt, en zet de SPD-S aan.

Na de melding "Welcome to SPD-S" verschijnt "Wave protect on" in beeld, en wordt Wave protect aangezet (ON).

Wave Protect uitzetten
1. Staat Wave Protect op ON (aan), houd dan [Wave] en [SETUP] ingedrukt, en zet de SPD-S aan.

Na de melding "Welcome to SPD-S" verschijnt "Wave protect off" in beeld, en wordt Wave protect uitgezet (OFF).

Als Wave Protect op ON staat, dan kunnen de volgende handelingen niet worden uitgevoerd, 
aangegeven met de melding "Wave protected!":
• Wave TRUNCATE and Wave DELETE in Wave Edit
• BACKUP LOAD in Card Utilities
• DELETE ALL WaveS and DELETE ALL in Setup Edit
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Lijst met toetscombinaties (shortcuts)
Patch Mode

Patch Edit

Patch Utilities

Wave Mode

Wave Edit

Wave Utilities

Handeling Functie
[SHIFT]+[EXIT] Schakelt de bediening van het effect uit.
[FUNC] Druk even in om een knop te blokkeren of deblokkeren.
[EFFECTS]+[EDIT] Schakelt naar het effecttype selectiescherm in Patch Edit.
[PATCH]+[-], [PATCH]+[+] Past het contrast van het scherm aan.

Handeling Functie Toepasbare schermen
[SHIFT]+[FUNC] Laden van de oorspronkelijke waarde. —
[SHIFT]+[EXIT] Uitschakelen van de bediening van het effect. EFFECTS
[SHIFT]+[ENTER] Kopieëren van de instellingen van het huidige 

geselecteerde pad naar alle andere pads.
Wave A, Wave B, PAD CONTROL

[SHIFT]+[<], [SHIFT]+[>] Veranderen of selecteren van (een) pad. —
Sla op het pad terwijl u 
[SHIFT] ingedrukt houdt.

ON/OFF schakelen van Effects SW in PAD CONTROL. EFFECTS
ON/OFF schakelen van Tempo Sync in PAD CONTROL. PATCH COMMON/Sync Tempo

[FUNC] Schakelen tussen Wave A scherm en Wave B scherm. Wave A, Wave B
Schakelt de functie van de EFFECTS CONTROL knop 
tussen de regelaar en de VALUE draaiknop.

EFFECTS (behalve Type, Knob, 
Velo en Pedal)

Houd ingedrukt, en de pad lampjes van de pads, waarvan 
EFFECTS SW op VELO staat gaan branden.

PAD CONTROL/Effects SW

[FUNC]+[-], [FUNC]+[+] Verandert het sync tempo. PAD CONTROL/Tempo Sync

Handeling Functie
[SHIFT]+[<], [SHIFT]+[>] Veranderen of selecteren van een pad.

Handeling Functie
[SHIFT]+[Wave] Voegt een markering toe. Druk even in om een markering te verwijderen.
[SHIFT]+[ALL SOUND OFF] Schakel naar het Wave delete scherm in Wave utilities.
[SHIFT]+[FUNC] Selecteer een nieuw (leeg) Wave nummer.
[FUNC] Houd ingedrukt om Wave tempo en lengte te tonen.

Handeling Functie Toepasbare schermen
[SHIFT]+[Wave] Voegt een markering toe. Druk even in om een 

markering te verwijderen.
Start and End in START/END POINT

[SHIFT]+[FUNC] Laden van de oorspronkelijke waarde. —
[SHIFT]+[<], [SHIFT]+[>] De cursor verplaatsen. Start and End in START/END POINT
[FUNC] Automatisch berekening van het eindpunt berekenen. End in START/END POINT

Handeling Functie Toepasbare schermen
[SHIFT]+[FUNC] Selectie van een nieuw (leeg) Wave nummer. Dst
[FUNC] Ingedrukt houden om Remain te tonen. Wave PITCH/Dst, Wave CHOP/Piece, 

Wave CHOP/Dst, Wave COPY
[FUNC]+[-], [FUNC]+[+] Bevestigen of selecteren van een patch. PAD COPY, PAD EXCHANGE
0
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Sampling

Resampling

Phrase Maker

Card Utilities

Setup Edit

Andere en algemeen

Handeling Functie
[SHIFT]+[FUNC] Laden van de oorspronkelijke waarde.
[FUNC] Ingedrukt houden om Remain te tonen.

Handeling Functie Toepasbare schermen
[SHIFT]+[FUNC] Laden van de oorspronkelijke waarde. —
[FUNC] Ingedrukt houden om Remain te tonen. —
[FUNC]+[-], [FUNC]+[+] Bevestigen of selecteren van een patch. select dst pad
[SAMPLING] Selectie van een pad overslaan. “select dst pad” voor resampling in de patch mode

Handeling Functie Toepasbare schermen
[SHIFT]+[START/STOP] Schakelen tussen Rec en reh (rehearsel) Rec, reh
[SHIFT]+[FUNC] Laden van de oorspronkelijke waarde. —
[RESAMPLE] Uitvoeren van phrase resampling. Als Phrase Maker is gestopt met afspelen

Handeling Functie Toepasbare schermen
[SHIFT]+[FUNC] Selectie van een nieuw (leeg) 

Wave nummer.
Dst

Zoeken naar een nieuwe (lege) 
backup data set.

BACKUP SAVE/Save

[FUNC]+[-], [FUNC]+[+] Bevestigen of selecteren van een backup 
data set.

BACKUP LOAD/Src 
(als Load is ingesteld op One Wave)

Handeling Functie Toepasbare schermen
[SHIFT]+[FUNC] Laden van de oorspronkelijke waarde. —
[SHIFT]+[ENTER] Kopieëren van de instellingen van het huidige geselecteerde pad 

naar alle andere pads.
PAD, 
TRIGGER INPUT

[SHIFT]+[<], [SHIFT]+[>] Veranderen of selecteren van (een) pad. —

Handeling Functie Toepasbare schermen
[SHIFT]+[<], [SHIFT]+[>] Invoegen of verwijderen van een teken. Schermen voor het toewijzen van een naam.
[FUNC] Schakelen tussen kleine letters en 

hoofdletters.
Schermen voor het toewijzen van een naam.

[SHIFT]+[-], [SHIFT]+[+] De waarde veranderen, in stappen van 10. —
Press [-] while holding [+] De waarde snel verhogen. —
Press [+] while holding [-] De waarde snel verlagen. —
Powering the unit on while 
holding [Wave] and [SETUP]

Wave Protect aan-/uitzetten. —
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Effectenlijst
Configureer de effecten, die u aan een patch gaat toewijzen.

Gebruik de PAGE knoppen om de parameter te selecteren; druk op [-]/[+] om de waarde te veranderen.

Handige functies voor het veranderen van de 
effectparameters (Patch Edit)

• Het pad lampje brandt als Effects SW (p. 36) in PAD CONTROL voor het bijbehorende pad is op ON of VELO ingesteld.

* Op de pads, waarvan het lampje niet brandt, worden geen effecten aangebracht.

*  Op het scherm van de parameter "Velo" (in effecttype) branden alleen de pad lampjes van die pads, waarvan Effects SW in PAD 

CONTROL op VELO staat ingesteld.

• Elke keer als u op een pad slaat, terwijl u [SHIFT] ingedrukt houdt, schakelt de waarde van Effects SW (p. 36) in PAD 
CONTROL tussen ON en OFF. De instellingen van een pad, waarvan de Effects SW op VELO staat, kunnen niet worden 
veranderd door [SHIFT] ingedrukt te houden en op het pad te slaan.

• Als u [SHIFT] ingedrukt houdt, en op [FUNC] drukt, wordt de parameter ingesteld op de oorspronkelijke waarde.

• Als u [EFFECTS] ingedrukt houdt, en op [EDIT] drukt in de patch mode, dan verschijnt op de SPD-S het effect parameter scherm.

• Als u op [FUNC] drukt in een effect parameter scherm voor een andere parameter dan Type, Knob, Velo of Pedal, dan kunt u 
de waarde behalve met [-]/[+] ook met de EFFECTS CONTROL knop instellen. Dit kan handig zijn als u de waarde 
aanzienlijk wilt wijzigen. Druk nogmaals op [FUNC] om de EFFECTS CONTROL knop tergug te schakelen naar zijn 
oorspronkelijke functie.

* Bij parameters met een groot waardebereik kan de fijnafstemming niet met de knop worden gedaan. Druk op [-]/[+] om fijn af te stemmen.

• Als u aan de EFFECTS CONTROL knop draait, dan verandert de klank van het geluid, terwijl de waarde op het scherm 
onveranderd blijft. Is er een verschil tussen het geproduceerde geluid en de waarde op het scherm, dan verschijnt het "*" 
teken naast de waarde. Als u [SHIFT] ingedrukt houdt, en op [EXIT] drukt, dan worden de veranderde effectinstellingen van 
de patch geannuleerd, en verdwijnt het "*" teken weer.

• Als u van effecttype verandert, dan onthoudt de SPD-S de parameterwaarden van de verschillende effecttypes. 
Als u van patch verandert, dan worden de parameters van alle andere effecttypes dan het huidige geselecteerde 
effecttype naar hun oorspronkelijke waarde teruggebracht.
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Effecttype lijst
Zie de aangegeven pagina’s voor een gedetailleerde beschrijving van de effecten.

1 REVERB+GATE p. 94
2 DLYEDREVERB p. 95
3 STEREODELAY p. 96
4 SYNC-DELAY p. 97
5 TAPE-ECHO p. 97
6 CHORUS p. 98
7 PHASER p. 98
8 FLANGER p. 99
9 STEPFLANGER p. 100
10 TREMOLO/PAN p. 101
11 SIMPLE-COMP p. 101
12 COMP-ENHANC p. 102
13 2BAND-COMP p. 103
14 4BAND-PEQ p. 104
15 FILTER p. 105
16 ISOLATOR p. 105
17 WAH p. 106
18 OVERDRIVE p. 107
19 DISTORTION p. 108
20 LO-FI p. 109
21 RADIOTUNING p. 109
22 RINGMODULAT p. 109
23 PITCHSHIFT p. 110
24 PITCHBENDER p. 110
25 OCTAVE p. 111
26 VOICETRANS p. 111
27 CENTRCANCEL p. 112
28 SYNTH-PERC p. 113
29 SHORTLOOPER p. 114
30 SLICER p. 115
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Effect parameters

1: REVERB+GATE
Voegt een galm toe aan het geluid, en simuleert op die manier de akoestiek van een ruimte.
fig.Reverb.eps

Als u op de PAGE knoppen drukt, verschijnen "Knob", "Velo" en "Pedal" in beeld. U kunt vervolgens instellen welke parameters 
er kunnen worden geregeld met de EFFECTS CONTROL knop, de kracht, waarmee u op het pad slaat (velocity) en het 
expressiepedaal.

Parameter Waarde Beschrijvingen
RevType HALL,

ROOM,
PLATE

HALL: simuleert de galm van een concertzaal
ROOM: simuleert de galm van een kamer
PLATE: simuleert de galm van galmapparaat, dat werkt met een metalen plaat

Time 0.1–10.0 s Lengte van de galm
LF Damp THRU,

50–4000 Hz
Cutoff frequentie van lage frequentie-demping (THRU: geen demping)

HF Damp 1000 Hz–12.5 kHz,
THRU

Cutoff frequentie van hoge frequentie-demping (THRU: geen demping)

Gate OFF, ON Gate schakelaar. Als deze op ON staat, wordt de uitklinkende galm afgekapt, afhankelijk 
van het volume van het ingangssignaal.

Threshold -60–+12 dB Volume, waarop de gate begint te werken (* alleen instelbaar als Gate op ON staat)
Hold 50–2000 ms Periode tussen het moment, dat het ingangssignaal onder de thresholdwaarde komt en 

het begin van het gate effect (* alleen instelbaar als Gate op ON staat)
Release 0–200 ms Periode tussen het begin en het eind van het gate effect, aansluitend op de Hold periode 

(* alleen instelbaar als Gate op ON staat)
Balance D100:0W–D0:100W Volumebalans tussen het originele geluid (D) en het effectgeluid (W)
EQ Low -12.0–+12.0 dB Versterking/afzwakking van het lage register
EQ High -12.0–+12.0 dB Versterking/afzwakking van het hoge register

Waarde Parameters die met Knob en Pedal kunnen 
worden geregeld (zie bovenstaande tabel)

Beschrijvingen

OFF — —
TIME Time —
BALANCE Balance —
WIDE Time, HF Damp, Balance Het gehele galmeffect wordt geregeld.
COLOR HF Damp, EQ High, LF Damp, EQ Low De helderheid van de klank wordt geregeld.

Waarde Parameters, die met Velo kunnen worden 
geregeld (zie bovenstaande tabel)

Beschrijvingen

OFF — —
TIME Time —
BALANCE Balance —
SHORT Time, Balance Naarmate u harder slaat, wordt de galm dieper. 

Het effect is ondiep.
MIDDLE Time, Balance Naarmate u harder slaat, wordt de galm dieper. 

Het effect is gemiddeld.
LONG Time, Balance Naarmate u harder slaat, wordt de galm dieper. 

Het effect is diep.
COLOR HF Damp, EQ High, LF Damp, EQ Low Naarmate u harder slaat, wordt de klank helderder.

L out

Gate

L in

Balance W

Balance D
2-Band
   EQ

Reverb

R outR in

Balance W

Balance D

Gate

2-Band
   EQ
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2: DLYEDREVERB (Delayed Reverb)
Voegt een delay in voor de reverb, waardoor de reverb wordt vertraagd.
fig.DelayedReverb.eps

Als u op de PAGE knoppen drukt, verschijnen "Knob", "Velo" en "Pedal" in beeld. U kunt vervolgens instellen welke parameters 
er kunnen worden geregeld met de EFFECTS CONTROL knop, de kracht, waarmee u op het pad slaat (velocity) en het 
expressiepedaal.

Parameter Waarde Omschrijving
EQ Low -12.0–+12.0 dB Versterking/afzwakking van het lage register
EQ High -12.0–+12.0 dB Versterking/afzwakking van het hoge register
DlyTime 1.5–2000 ms Periode tussen het begin van het originele geluid en het begin van de delay.
DlyFeedBak -98–+98 % Snelheid, waarmee de delay wordt teruggestuurd (negatief: omgekeerde fase)
LowCut THRU,

50–4000 Hz
Onder deze frequentie wordt de teruggestuurde delayklank afgekapt 
(THRU: de low cut filter staat uit)

RevType HALL,
ROOM,
PLATE

HALL: simuleert de galm van een concertzaal
ROOM: simuleert de galm van een kamer
PLATE: simuleert de galm van galmapparaat dat werkt met een metalen plaat

RevTime 0.1–10.0 s Lengte van de galm
LF Damp THRU,

50–4000 Hz
Cutoff frequentie van lage frequentie-demping (THRU: geen demping)

HF Damp 1000 Hz–12.5 kHz,
THRU

Cutoff frequentie van hoge frequentie-demping (THRU: geen demping)

ReverbLevel 0–127 Volume van de reverb

Waarde Parameters, die met Knob en Pedal kunnen 
worden geregeld (zie bovenstaande tabel)

Omschrijving

OFF — —
DELAYTIME DlyTime —
DLYFEEDBAK DlyFeedBak —
REVTIME RevTime —
REVERBLEV ReverbLevel —
WIDE RevTime, HFdamp, ReverbLevel Het gehele galmeffect wordt geregeld.

Waarde Parameters, die met Velo kunnen worden 
geregeld (zie bovenstaande tabel)

Omschrijving

OFF — —
DLYFEEDBAK DlyFeedBak —
REVTIME RevTime —
REVERBLEV ReverbLevel —
RVTIME+LEV RevTime, ReverbLevel Naarmate u harder slaat, wordt de galm dieper.
RESOTUNE DlyTime, DlyFeedBak Veroorzaakt een speciaal soort reverb, waarbij de toon-

hoogte verandert onder invloed van de sterkte van de 
aanslag.

L out

Feedback

L in

ReverbLevelDelay

2-Band
   EQ

R outR in 2-Band
   EQ

ReverbLow Cut
  Filter
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3: STEREODELAY (Stereo Delay)
Voegt een stereo delay toe aan het originele geluid, waardoor een vet geluid en speciale effecten mogelijk worden.

Als FbkMode op NORMAL staat Als FbkMode op CROSS staat

Als u op de PAGE knoppen drukt, verschijnen "Knob", "Velo" en "Pedal" in beeld. U kunt vervolgens instellen welke parameters 
er kunnen worden geregeld met de EFFECTS CONTROL knop, de kracht, waarmee u op het pad slaat (velocity) en het 
expressiepedaal.

Parameter Waarde Omschrijving
EQ Low -12.0–+12.0 dB Versterking/afzwakking van het lage register
EQ High -12.0–+12.0 dB Versterking/afzwakking van het hoge register
DelayL 1.5–2000 ms Periode tussen het begin van het originele geluid en het begin van de delay voor 

zowel het L als het R kanaal.DelayR
Feedback -98–+98% Snelheid, waarmee de delay wordt teruggestuurd (negatief: omgekeerde fase)
FbkMode NORMAL, CROSS Manier, waarop de delay wordt teruggestuurd (zie diagram)
PhaseL NORMAL, INVERSE Fase van de delay op L/R kanaal

NORMAL: niet-omgekeerde fase
INVERSE: omgekeerde fase

PhaseR

LF Damp THRU, 50–4000 Hz Cutoff frequentie van lage frequentie-demping (THRU: geen demping)
HF Damp 200 Hz–12.5 kHz, THRU Cutoff frequentie van hoge frequentie-demping (THRU: geen demping)
DelayLevel 0–127 Volume van de delayklank

Waarde Parameters, die met Knob, Velo en Pedal kunnen 
worden geregeld (zie bovenstaande tabel))

Omschrijving

OFF — —
DELAYTIME DelayL, DelayR De delaytijd wordt tegelijkertijd op het L en R kanaal 

geregeld.
* Tijdens het regelen kan er storing optreden.

FEEDBACK Feedback —
DELAYLEVEL DelayLevel —

L out

Feedback

L in

DelayLevel
Delay

2-Band
   EQ

R out

Feedback

R in

DelayLevel

Delay

2-Band
   EQ

L out

Feedback

L in

DelayLevel
Delay

2-Band
   EQ

R out

Feedback

R in

DelayLevel

Delay

2-Band
   EQ
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4: SYNC-DELAY (Sync Delay)
Voegt een delay toe, waarvan de lengte wordt aangegeven in een notenwaarde, die zich verhoudt tot het tempo. De delaytijd kan 
ook automatisch worden aangepast aan het tempo van de afgespeelde Wave (Synchronisatie van effecten (Phrase Sync) -> p. 116).

Als u op de PAGE knoppen drukt, verschijnen "Knob", "Velo" en "Pedal" in beeld. U kunt vervolgens instellen welke parameters 
er kunnen worden geregeld met de EFFECTS CONTROL knop, de kracht, waarmee u op het pad slaat (velocity) en het 
expressiepedaal.

5: TAPE-ECHO
Simuleert het effect van een ouderwetse band-echo.

Als u op de PAGE knoppen drukt, verschijnen "Knob", "Velo" en "Pedal" in beeld. U kunt vervolgens instellen welke parameters 
er kunnen worden geregeld met de EFFECTS CONTROL knop, de kracht, waarmee u op het pad slaat (velocity) en het 
expressiepedaal.

Parameter Waarde Omschrijving
Tempo 20–260 Tempo

*  U kunt het tempo ook aangeven met het ritme, waarmee u op een pad slaat of 
een voetschakelaar indrukt (Tap Tempo: Ctrl SW in CONTROL SW in Setup 
Edit -> p. 79).

PhraseSync OFF, ON Phrase sync schakelaar (Synchronisatie van effecten (Phrase Sync) -> p. 116).
Beat �   �   �3   ��   �   �3   ��   �   �3   ��   �   ��   	 Notenlengte

* * Een instelling met een langere delaytijd dan 2 seconden is niet mogelijk.
Feedback 0–98% Snelheid, waarmee de delayklank wordt teruggestuurd.
DelayLevel 0–127 Volume van de delayklank

Waarde Parameters, die met Knob en Pedal kunnen worden geregeld (zie bovenstaande tabel)
OFF —
TEMPO Tempo

* Bij de instelling TEMPO kan de bediening wat bijgeluiden veroorzaken.
BEAT Beat
FEEDBACK Feedback
DELAYLEVEL DelayLevel

Waarde Parameters, die met Velo kunnen worden geregeld (zie bovenstaande tabel))
OFF —
FEEDBACK Feedback
DELAYLEVEL DelayLevel

Parameter Waarde Omschrijving
RepeatRate 0–127 Bandsnelheid
Intensity 0–127 Aantal herhalingen van de echoklank
EffectLevel 0–127 Volume van de echoklank

Waarde Parameters, die met Knob, Velo en Pedal kunnen worden geregeld (zie bovenstaande tabel)
OFF —
REPEATRATE RepeatRate
INTENSITY Intensity
EFFECTLEV EffectLevel
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6: CHORUS
Maakt het geluid vol en ruimtelijk.

Als u op de PAGE knoppen drukt, verschijnen "Knob", "Velo" en "Pedal" in beeld. U kunt vervolgens instellen welke parameters 
er kunnen worden geregeld met de EFFECTS CONTROL knop, de kracht, waarmee u op het pad slaat (velocity) en het 
expressiepedaal.

7: PHASER
Voegt een geluid met verplaatste fase toe aan het originele geluid, waardoor een golvend geluid ontstaat.

Als u op de PAGE knoppen drukt, verschijnen "Knob", "Velo" en "Pedal" in beeld. U kunt vervolgens instellen welke parameters 
er kunnen worden geregeld met de EFFECTS CONTROL knop, de kracht, waarmee u op het pad slaat (velocity) en het 
expressiepedaal.

Parameter Waarde Omschrijving
Depth 0–127 Diepte van de vibratie
Rate 0–127 Vibratiecyclus
EffectLevel 0–127 Volume van de chorusklank

Waarde Parameters, die met Knob, Velo en Pedal kunnen 
worden geregeld (zie bovenstaande tabel)

Omschrijving

OFF — —
DEPTH Depth —
RATE Rate —
EFFECTLEV EffectLevel —
ALL Depth, Rate, EffectLevel Alle parameters worden tegelijkertijd geregeld.

Parameter Waarde Omschrijving
Depth 0–127 Diepte van de golfbeweging
Rate 0–127 Cyclus van de golfbeweging
Resonance 0–127 Mate van excentriciteit
EffectLevel 0–127 Volume van de effectklank

Waarde Parameters, die met Knob, Velo en Pedal kunnen 
worden geregeld (zie bovenstaande tabel)

Omschrijving

OFF — —
DEPTH Depth —
RATE Rate —
RESONANCE Resonance —
EFFECTLEV EffectLevel —
DEPTH+RATE Depth, Rate Diepte en cyclus van de golfbeweging worden 

tegelijkertijd geregeld.
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8: FLANGER
Voegt een golfbeweging aan het geluid toe, waardoor een geluid ontstaat, dat doet denken aan een stijgend en dalend vliegtuig. 
De toonhoogte van de flangerklank kan onder invloed van het volume van het ingangssignaal worden verplaatst.

Als u op de PAGE knoppen drukt, verschijnen "Knob", "Velo" en "Pedal" in beeld. U kunt vervolgens instellen welke parameters 
er kunnen worden geregeld met de EFFECTS CONTROL knop, de kracht, waarmee u op het pad slaat (velocity) en het 
expressiepedaal.

Parameter Waarde Omschrijving
Depth 0–127 Dipete van de vibratie
Rate 0–127 Cyclus van de vibratie
Resonance 0–127 Mate van excentriciteit
Manual 0–127 Toonhoogte van de flangerklank
Sens -63–+63 Hoeveelheid verandering van toonhoogte onder invloed van het ingangsvolume
EffectLevel 0–127 Volume van de flangerklank

Waarde Parameters, die met Knob, Velo en Pedal kunnen 
worden geregeld (zie bovenstaande tabel)

Omschrijving

OFF — —
DEPTH Depth —
RATE Rate —
RESONANCE Resonance —
EFFECTLEV EffectLevel —
DEPTH+RATE Depth, Rate Diepte en cyclus van de vibratie worden 

tegelijkertijd geregeld.
MANUAL Rate, Manual De vibratie wordt stopgezet om de toonhoogte 

van de flangerklank te regelen.
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9: STEPFLANGER (Step Flanger)
Bij dit effect wordt de toonhoogte van de flanger in etappes verplaatst. Deze cyclus van etappes kan ook worden aangegeven in 
een notenwaarde, die zich verhoudt tot het tempo. Het tempo kan ook automatisch worden aangepast aan het tempo van de 
afgespeelde Wave (Synchronisatie van effecten (Phrase Sync) -> p. 116).)

Als u op de PAGE knoppen drukt, verschijnen "Knob", "Velo" en "Pedal" in beeld. U kunt vervolgens instellen welke parameters 
er kunnen worden geregeld met de EFFECTS CONTROL knop, de kracht, waarmee u op het pad slaat (velocity) en het 
expressiepedaal.

Parameter Waarde Omschrijving
Sync OFF,

FIXED,
PHRASE

Instelling van de synchronisatie van toonhoogteverplaatsing (Synchronisatie van 
effecten (Phrase Sync) -> p. 116)

OFF: niet gescynchroniseerd
FIXED: gesynchroniseerd met het tempo
PHRASE: gesynchroniseerd met het tempo van de Wave, die op het moment 
wordt afgespeeld

Tempo 20–260 Tempo van de toonhoogteverplaatsing (* instelbaar als Sync op FIXED of PHRASE staat)
* U kunt het tempo ook aangeven met het ritme, waarmee u op een pad slaat of 

een voetschakelaar indrukt (Tap Tempo: Ctrl SW in CONTROL SW in Setup 
Edit -> p. 79).

Beat �   �   �3   ��   �   �3   ��   �   �3   ��   �   ��   	 Notenlengte van de toonhoogteverplaatsing (* instelbaar als Sync op FIXED of 
PHRASE staat)

StepRate 0–127 Toonhoogteverplaatsing cyclus (* instelbaar als Sync op OFF staat)
Depth 0–127 Diepte van de vibratie
Rate 0–127 Cyclus van de vibratie
Resonance 0–127 Mate van excentriciteit
Manual 0–127 Toonhoogte van de flangerklank
Balance D100:0W–D0:100W Volumebalans tussen het originele geluid (D) en de flangerklank (W)

Waarde Parameters, die met Knob en Pedal kunnen 
worden geregeld (zie bovenstaande tabel))

Omschrijving

OFF — —
TEMPO Tempo * instelbaar als Sync op FIXED of PHRASE staat
STEPRATE StepRate * instelbaar als Sync op OFF staat
DEPTH Depth —
RATE Rate —
RESONANCE Resonance —
BALANCE Balance —
MANUAL Rate, Manual De vibratie wordt stopgezet om de toonhoogte van de 

flangerklank te regelen.

Waarde Parameters, die met Velo 
kunnen worden geregeld 
(zie bovenstaande tabel))

Omschrijving

OFF — —
STEPRATE StepRate * instelbaar als Sync op OFF staat
DEPTH Depth —
RATE Rate —
RESONANCE Resonance —
BALANCE Balance —
MANUAL Rate, Manual De vibratie wordt stopgezet om de toonhoogte van de flangerklank te regelen.
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10: TREMOLO/PAN
Varieert periodiek het volume of de stereoplaatsing (pan).

Als u op de PAGE knoppen drukt, verschijnen "Knob", "Velo" en "Pedal" in beeld. U kunt vervolgens instellen welke parameters 
er kunnen worden geregeld met de EFFECTS CONTROL knop, de kracht, waarmee u op het pad slaat (velocity) en het 
expressiepedaal.

11: SIMPLE-COMP (Simple Compressor)
Zwakt een hard geluid af, en versterkt een zacht geluid, zodat de variatie in het totale volume beperkt blijft. Het effect kan 
eenvoudig worden ingesteld.

Als u op de PAGE knoppen drukt, verschijnen "Knob", "Velo" en "Pedal" in beeld. U kunt vervolgens instellen welke parameters 
er kunnen worden geregeld met de EFFECTS CONTROL knop, de kracht, waarmee u op het pad slaat (velocity) en het 
expressiepedaal.

Parameter Waarde Omschrijving
Rate 0–127 Snelheid van de volume/pan variatie
Depth 0–127 Hoeveelheid volume/pan variatie
WaveShape 0–127 Bediening van de golfvorm van de volume/pan variatie
Mode TREMOLO,

PAN
TREMOLO: variatie van volume
PAN: variatie van stereoplaatsing

Waarde Parameters, die met Knob, Velo en Pedal kunnen worden geregeld (zie bovenstaande tabel)
OFF —
RATE Rate
DEPTH Depth
WaveSHAPE WaveShape

Parameter Waarde Omschrijving
Sens 0–127 Gevoeligheid van de compressor

Waarde Parameters, die met Knob, Velo en Pedal kunnen worden geregeld (zie bovenstaande tabel)
OFF —
SENS Sens
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12: COMP-ENHANC (Compressor + Enhancer)
In dit effect zijn een compressor en een enhancer in serie geschakeld. Door de enhancer wordt het geluid scherper, en daardoor 
geaccentueerder.

Als u op de PAGE knoppen drukt, verschijnen "Knob", "Velo" en "Pedal" in beeld. U kunt vervolgens instellen welke parameters 
er kunnen worden geregeld met de EFFECTS CONTROL knop, de kracht, waarmee u op het pad slaat (velocity) en het 
expressiepedaal.

Parameter Waarde Omschrijving
CP Thrshd -60–+12 dB Volume, waarop de compressor begint te werken
CP Ratio 1.0:1, 1.2:1, 1.5:1,

2.0:1, 2.8:1, 4.0:1,
8.0:1, 16.0:1, INF:1

Verhouding van de compressie bij de uitgang, wanneer het ingangsvolume 
van de compressor de CP Thrshd overschrijdt.

CP Atack 0.25–100 ms Periode tussen het moment, waarop het ingangsvolume van de compressor de CP Thr-
shd overschrijdt en het begin van het effect

CP Relese 50 ms–5.00 s Periode tussen het moment, waarop het ingangsvolume van de compressor weer onder 
de CP Thrshd duikt en het eind van het effect

CP Gain -6.0–+18.0 dB Versterking/afzwakking van het uitgangssignaal van de compressor
EH Sens 0–127 Gevoeligheid van de enhancer
EH MixLevel 0–127 Volume van het geluid, dat door de enhancer wordt opgewekt
EQ Low -12.0–+12.0 dB Versterking/afzwakking van het lage register
EQ High -12.0–+12.0 dB Versterking/afzwakking van het hoge register

Waarde Parameters, die met Knob, Velo en Pedal kunnen 
worden geregeld (zie bovenstaande tabel)

Omschrijving

OFF — —
EH SENS EH Sens —
EH MIXLEV EH MixLevel —
COMPRESS CP Thrshd, CP Ratio De hoeveelheid compressie van het volume 

wordt geregeld.
PRESENCE EH Sens, EH MixLevel, EQ High De hoeveelheid nadruk op het hoge register 

(voor accentuering) wordt geregeld.
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13: 2BAND-COMP (2-Band Compressor)
Verdeelt het ingangssignaal in twee banden: een hoge band en een lage band om het volume op elkaar af te stellen of om de 
balans te herstellen.

Als u op de PAGE knoppen drukt, verschijnen "Knob", "Velo" en "Pedal" in beeld. U kunt vervolgens instellen welke parameters 
er kunnen worden geregeld met de EFFECTS CONTROL knop, de kracht waarmee u op het pad slaat (velocity) en het 
expressiepedaal..

Parameter Waarde Omschrijving
XOver 200–2000 Hz Frequentie, waarop het ingangssignaal in twee banden wordt verdeeld
LowThrshd -60–+12 dB Volume, vanaf waar het effect wordt aangebracht (op de lage band)
LowRatio 1.0:1, 1.2:1, 1.5:1,

2.0:1, 2.8:1, 4.0:1,
8.0:1, 16.0:1, INF:1

Verhouding van de compressie bij de uitgang, wanneer het ingangsvolume van de com-
pressor de LowThrshd overschrijdt (voor de lage band)

LowAtack 0.25–100 ms Periode tussen het moment, waarop het ingangsvolume van de compressor de LowThrshd 
overschrijdt en het begin van het effect (voor de lage band)

LowRelese 50 ms–5.00 s Periode tussen het moment, waarop het ingangsvolume van de compressor weer onder de 
LowThrshd duikt en het eind van het effect (voor de lage band)

LowGain -6.0–+18.0 dB Versterking/afzwakking van het uitgangssignaal van de compressor (voor de lage band)
HiThrshd -60–+12 dB Volume, vanaf waar het effect wordt aangebracht (op de hoge band)
HiRatio 1.0:1, 1.2:1, 1.5:1,

2.0:1, 2.8:1, 4.0:1,
8.0:1, 16.0:1, INF:1

Verhouding van de compressie bij de uitgang, wanneer het ingangsvolume van de com-
pressor de HiThrshd overschrijdt (voor de hoge band)

HiAtack 0.25–100 ms Periode tussen het moment, waarop het ingangsvolume van de compressor de HiThrshd 
overschrijdt en het begin van het effect (voor de hoge band)

HiRelese 50 ms–5.00 s Periode tussen het moment, waarop het ingangsvolume van de compressor weer onder de 
HiThrshd duikt en het eind van het effect (voor de hoge band)

HiGain -6.0–+18.0 dB Versterking/afzwakking van het uitgangssignaal van de compressor (voor de hoge band)

Waarde Parameters, die met Knob en Pedal kunnen worden geregeld (zie bovenstaande tabel)
OFF —
XOVER XOver
LOWTHRESLD LowThrshd
HITHRESLD HiThrshd

Waarde Parameters, die met Velo 
kunnen worden geregeld 
(zie bovenstaande tabel)

Omschrijving

OFF — —
LOWCOMPRES LowThrshd, LowRatio Het volume van de lage band wordt meer gecomprimeerd, 

naarmate u harder slaat
HICOMPRES HiThrshd, HiRatio Het volume van de hoge band wordt meer gecomprimeerd, 

naarmate u harder slaat
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14: 4BAND-PEQ (4-Band Parametric Equalizer)
Regelt het volume in vier frequentiegebieden.

Als u op de PAGE knoppen drukt, verschijnen "Knob", "Velo" en "Pedal" in beeld. U kunt vervolgens instellen welke parameters 
er kunnen worden geregeld met de EFFECTS CONTROL knop, de kracht, waarmee u op het pad slaat (velocity) en het 
expressiepedaal..

Parameter Waarde Omschrijving
Freq1 50–16.0 kHz Centrale frequentie 1
Q1 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0 Bereik van de centrale frequentie 1 (* hoe hoger de waarde, hoe smaller het gebied)
Gain1 -12.0–+12.0 dB Versterking/afzwakking op de centrale frequentie 1
Freq2 50–16.0 kHz Centrale frequentie 2
Q2 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0 Bereik van de centrale frequentie 2 (* hoe hoger de waarde, hoe smaller het gebied)
Gain2 -12.0–+12.0 dB Versterking/afzwakking op de centrale frequentie 2
Freq3 50–16.0 kHz Centrale frequentie 3
Q3 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0 Bereik van de centrale frequentie 3 (* hoe hoger de waarde, hoe smaller het gebied)
Gain3 -12.0–+12.0 dB Versterking/afzwakking op de centrale frequentie 3
Freq4 50–16.0 kHz Centrale frequentie 4
Q4 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0 Bereik van de centrale frequentie 4 (* hoe hoger de waarde, hoe smaller het gebied)
Gain4 -12.0–+12.0 dB Versterking/afzwakking op de centrale frequentie 4
Total -12.0–+12.0 dB Output level

Waarde Parameters, die met Knob en Pedal kunnen 
worden geregeld (zie bovenstaande tabel)

Omschrijving

OFF — —
FREQ1 Freq1 —
ALLFREQ Freq1, Freq2, Freq3, Freq4 Alle centrale frequenties worden verplaatst

Waarde Parameters, die met Velo 
kunnen worden geregeld 
(zie bovenstaande tabel)

Omschrijving

OFF — —
FREQ1 Freq1 —
GAIN1 Gain1 —
ALLFREQ Freq1, Freq2, Freq3, Freq4 Alle centrale frequenties worden hoger, naarmate u harder slaat
ALLGAIN Gain1, Gain2, Gain3, Gain4 De versterking op alle centrale frequenties wordt intenser, naarmate u 

harder slaat
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15: FILTER
Kapt het hoge- of lage frequentiegebied van het geluid af. De cut-off frequentie kan worden gevarieerd; het effect beschikt over 
een overdrive.

Als u op de PAGE knoppen drukt, verschijnen "Knob", "Velo" en "Pedal" in beeld. U kunt vervolgens instellen welke parameters 
er kunnen worden geregeld met de EFFECTS CONTROL knop, de kracht waarmee u op het pad slaat (velocity) en het 
expressiepedaal.

16: ISOLATOR
Versterkt het geluid of zwakt het geluid af in het lage, midden of hoge frequentiegebied.

Als u op de PAGE knoppen drukt, verschijnen "Knob", "Velo" en "Pedal" in beeld. U kunt vervolgens instellen welke parameters 
er kunnen worden geregeld met de EFFECTS CONTROL knop, de kracht, waarmee u op het pad slaat (velocity) en het 
expressiepedaal.

Parameter Waarde Omschrijving
Cutoff 0–127 Instelling van de cut-off frequentie
Resonance 0–127 Mate van nadruk en feedback op het geluid op de cut-off frequentie
Rate 0–127 Cyclus van de vibratie van de cut-off frequentie
Depth 0–127 Diepte van de vibratie van de cut-off frequentie
Drive 0–127 Hoeveelheid vervorming
FilterType LPF,

HPF
LPF (Low Pass Filter): kapt het hoge frequentiegebied af
HPF (High Pass Filter): kapt het lage frequentiegebied af

Waarde Parameters, die met Knob, Velo en Pedal kunnen 
worden geregeld (zie bovenstaande tabel).

Omschrijving

OFF — —
CUTOFF Cutoff —
RESONANCE Resonance —
RATE Rate —
DEPTH Depth —
DRIVE Drive —
COLOR Cutoff, Resonance CUTOFF en RESONANCE worden tegelijkertijd 

geregeld, waardoor een drastische verandering van 
klankkleur kan worden veroorzaakt.

RATE+DEPTH Rate, Depth De cyclus en de diepte van de vibratie worden 
tegelijkertijd geregeld.

Parameter Waarde Omschrijving
Low -64–+63 Versterking/afzwakking van het geluid in het lage frequentiegebied
Mid -64–+63 Versterking/afzwakking van het geluid in het midden frequentiegebied
High -64–+63 Versterking/afzwakking van het geluid in het hoge frequentiegebied

Waarde Parameters, die met Knob en Pedal kunnen 
worden geregeld (zie bovenstaande tabel).

Omschrijving

OFF — —
LOW Low —
MID Mid —
HIGH High —
LO>>HI Low, Mid, High De frequentie, waarop het geluid wordt versterkt, 

wordt voortdurend verplaatst van laag naar hoog.
LO-HI>>MID Low, Mid, High De frequentie, waarop het geluid wordt versterkt, wordt 

voortdurend verplaatst van laag of hoog naar midden.

Waarde Parameters, die met Velo kunnen worden geregeld (zie bovenstaande tabel).
OFF —
LOW Low
MID Mid
HIGH High
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17: WAH
Produceert een wah-wah effect.

Als u op de PAGE knoppen drukt, verschijnen "Knob", "Velo" en "Pedal" in beeld. U kunt vervolgens instellen welke parameters 
er kunnen worden geregeld met de EFFECTS CONTROL knop, de kracht, waarmee u op het pad slaat (velocity) en het 
expressiepedaal.

Parameter Waarde Omschrijving
Sens 0–127 Gevoeligheid van het wah-wah effect
Frequency 0–127 Toonhoogte van het beïnvloedde geluid
Resonance 0–127 Mate van excentriciteit van het wah-wah effect

Waarde Parameters, die met Knob en Pedal kunnen 
worden geregeld (zie bovenstaande tabel).

Omschrijving

OFF — —
SENS Sens —
FREQUENCY Frequency —
RESONANCE Resonance —
PEDALWAH Frequency, Sens De gevoeligheid wordt op 0 (nul) ingesteld, en de toon-

hoogte van de klankkleur wordt geregeld. Het kan als een 
wah-wah pedaal worden gebruikt.

Value Parameters, die met Velo 
kunnen worden geregeld 
(zie bovenstaande tabel).

Omschrijving

OFF — —
SENS Sens —
FREQUENCY Frequency —
RESONANCE Resonance —
DYNAFREQ Frequency, Sens De gevoeligheid wordt op 0 (nul) ingesteld, en de toonhoogte van de 

klankkleur wordt geregeld.
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18: OVERDRIVE
Dit effect geeft een lichte vervorming. Door het geluid uit te sturen zonder vervorming in het lage register, kan het geluid ruiger 
worden gemaakt, zonder dat de klank van drumloops en dergelijke er zwakker van wordt.
fig.OverDrive

Als u op de PAGE knoppen drukt, verschijnen "Knob", "Velo" en "Pedal" in beeld. U kunt vervolgens instellen welke parameters 
er kunnen worden geregeld met de EFFECTS CONTROL knop, de kracht waarmee u op het pad slaat (velocity) en het 
expressiepedaal..

Parameter Waarde Omschrijving
Drive 0–127 Hoeveelheid vervorming
Tone 0–127 Klankkleur
DriveCutoff 0–127 Instelling van de cut-off frequentie, waarboven de vervorming wordt aangebracht
DriveLevel 0–127 Volume van het vervormde geluid
LowMix OFF, ON Selectie van het uitsturen van het lage register

Waarde Parameters, die met Knob en Pedal kunnen worden geregeld (zie bovenstaande tabel).
OFF —
DRIVE Drive
TONE Tone
CUTOFF DriveCutoff
DRIVELEVEL DriveLevel

Waarde Parameters, die met Velo 
kunnen worden geregeld 
(zie bovenstaande tabel).

Omschrijving

OFF — —
DRIVE Drive —
TONE Tone —
CUTOFF DriveCutoff —
DRIVELEVEL DriveLevel —
DYNAMIC Drive, Tone, DriveCutoff, DriveLevel Het geluid wordt dynamischer, naarmate u harder aanslaat.

L out
OverDrive

L in

DriveLevel
High

LowMixLow

Frequency
    Split

R out
OverDrive

R in

DriveLevel
High

LowMixLow

Frequency
    Split
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19: DISTORTION
Dit effect geeft een zware vervorming. Door het geluid uit te sturen zonder vervorming in het lage register, kan het geluid ruiger 
worden gemaakt, zonder dat de klank van drumloops en dergelijke er zwakker van wordt.
fig.Distortion

Als u op de PAGE knoppen drukt, verschijnen "Knob", "Velo" en "Pedal" in beeld. U kunt vervolgens instellen welke parameters 
er kunnen worden geregeld met de EFFECTS CONTROL knop, de kracht, waarmee u op het pad slaat (velocity) en het 
expressiepedaal.

Parameter Waarde Omschrijving
Drive 0–127 Hoeveelheid vervorming
Tone 0–127 Klankkleur
DriveCutoff 0–127 Instelling van de cut-off frequentie, waarboven de vervorming wordt aangebracht
DriveLevel 0–127 Volume van het vervormde geluid
LowMix OFF, ON Selectie van het uitsturen van het lage register

Waarde Parameters, die met Knob en Pedal kunnen worden geregeld (zie bovenstaande tabel).
OFF —
DRIVE Drive
TONE Tone
CUTOFF DriveCutoff
DRIVELEVEL DriveLevel

Waarde Parameters, die met Velo 
kunnen worden geregeld 
(zie bovenstaande tabel).

Omschrijving

OFF — —
DRIVE Drive —
TONE Tone —
CUTOFF DriveCutoff —
DRIVELEVEL DriveLevel —
DYNAMIC Drive, Tone, DriveCutoff, DriveLevel Het geluid wordt dynamischer, naarmate u harder aanslaat.

L out
Distortion

L in

DriveLevel
High

LowMixLow

Frequency
    Split

R out
Distortion

R in

DriveLevel
High

LowMixLow

Frequency
    Split
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20: LO-FI
Produceert een lo-fi geluid.

Als u op de PAGE knoppen drukt, verschijnen "Knob", "Velo" en "Pedal" in beeld. U kunt vervolgens instellen, welke parameters 
er kunnen worden geregeld met de EFFECTS CONTROL knop, de kracht waarmee u op het pad slaat (velocity) en het 
expressiepedaal.

21: RADIOTUNING
Simuleert het geluid van een radio.

Als u op de PAGE knoppen drukt, verschijnen "Knob", "Velo" en "Pedal" in beeld. U kunt vervolgens instellen welke parameters 
er kunnen worden geregeld met de EFFECTS CONTROL knop, de kracht, waarmee u op het pad slaat (velocity) en het 
expressiepedaal.

22: RINGMODULAT (Ring Modulator)
Geeft het geluid een metaalachtige klank. De frequentie van de metaalachtige klank kan ook worden veranderd onder invloed 
van het ingangsvolume.

Als u op de PAGE knoppen drukt, verschijnen "Knob", "Velo" en "Pedal" in beeld. U kunt vervolgens instellen welke parameters 
er kunnen worden geregeld met de EFFECTS CONTROL knop, de kracht, waarmee u op het pad slaat (velocity) en het 
expressiepedaal.

Parameter Waarde Omschrijving
RateDown 0–-127 Afname in sampling frequentie
BitDown 0–-20 Afname in bits
Filter 0–127 Instelling van de frequentie, waarboven de klank wordt afgekapt

Waarde Parameters die met Knob, Velo en Pedal kunnen worden geregeld (zie bovenstaande tabel).
OFF —
RATEDOWN RateDown
FILTER Filter

Parameter Waarde Omschrijving
Tuning 0–127 Mate van afstemming van de radio
NoiseLev 0–127 Storingsvolume
FreqRange 0–127 Klankkleur

Waarde Parameters, die met Knob en Pedal kunnen worden geregeld (zie bovenstaande tabel).
OFF —
TUNING Tuning
NOISELEV NoiseLevel
FREQRANGE FreqRange

Waarde Parameters, die met Velo kunnen worden geregeld (zie bovenstaande tabel).
OFF —
TUNING Tuning
FREQRANGE FreqRange

Parameter Waarde Omschrijving
Frequency 0–127 Frequentie van de metaalachtige klank
Sens -63–+63 Gevoeligheid van de frequentie van de metaalachtige klank ten opzichte 

van het ingangsvolume
Balance D100:0W–D0:100W Volumebalans tussen het originele geluid (D) en het effectgeluid (W)

Waarde Parameters, die met Knob, Velo en Pedal kunnen worden geregeld (zie bovenstaande tabel).
OFF —
FREQUENCY Frequency
BALANCE Balance
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23: PITCHSHIFT
Verandert de toonhoogte van het originele geluid.

Als u op de PAGE knoppen drukt, verschijnen "Knob", "Velo" en "Pedal" in beeld. U kunt vervolgens instellen welke parameters 
er kunnen worden geregeld met de EFFECTS CONTROL knop, de kracht, waarmee u op het pad slaat (velocity) en het 
expressiepedaal..

24: PITCHBENDER
Verandert de toonhoogte onder invloed van het ingangssignaal. Het getransponeerde geluid kan worden teruggestuurd (feedback)..

Als u op de PAGE knoppen drukt, verschijnen "Knob", "Velo" en "Pedal" in beeld. U kunt vervolgens instellen welke parameters 
er kunnen worden geregeld met de EFFECTS CONTROL knop, de kracht, waarmee u op het pad slaat (velocity) en het 
expressiepedaal..

Parameter Waarde Omschrijving
Pitch -24–+24 Hoeveelheid verplaatsing van de toonhoogte (in halve tonen)
Fine -100–+100 Cent Fijnafstemming van de toonhoogte (in procenten)
Balance D100:0W–D0:100W Volumebalans tussen het originele geluid (D) en het getransponeerde geluid (W)

Waarde Parameters, die met Knob en Pedal kunnen worden geregeld (zie bovenstaande tabel).
OFF —
PITCH Pitch
FINE Fine
BALANCE Balance

Waarde Parameters, die met Velo 
kunnen worden geregeld 
(zie bovenstaande tabel).

Omschrijving

OFF — —
PITCH Pitch —
FINE+ Fine De toonhoogte wordt iets hoger, naarmate u harder slaat.
FINE- Fine De toonhoogte wordt iets lager, naarmate u harder slaat.
PENTATONIC Pitch, Balance Het geluid wordt naar een noot uit de pentatonische ladder getranspon-

eerd. Dit werkt goed met een geluid, dat een duidelijke toonhoogte heeft.
INDIA Pitch, Balance Het geluid wordt naar een noot uit de Indiase ladder getransponeerd. 

Dit werkt goed met een geluid, dat een duidelijke toonhoogte heeft.
WHOLETONE Pitch, Balance Het geluid wordt naar een noot uit de hele-toonsladder getransponeerd. 

Dit werkt goed met een geluid, dat een duidelijke toonhoogte heeft.

Parameter Waarde Omschrijving
Pitch 0–127 Hoeveelheid verplaatsing van toonhoogte
Sens -63–+63 Mate van verplaatsing van toonhoogte onder invloed van het ingangssignaal
Feedback 0–98% Instelling van de mate, waarmee het effectgeluid wordt teruggestuurd
Balance D100:0W–D0:100W Volumebalans tussen het originele geluid (D) en het effectgeluid (W)

Waarde Parameters, die met Knob en Pedal kunnen worden geregeld (zie bovenstaande tabel).
OFF —
PITCH Pitch
FEEDBACK Feedback
BALANCE Balance

Waarde Parameters, die met Velo 
kunnen worden geregeld 
(zie bovenstaande tabel).

Omschrijving

OFF — —
PITCH+ Pitch De toonhoogte wordt hoger, naarmate u harder slaat.
PITCH- Pitch De toonhoogte wordt lager, naarmate u harder slaat.
FEEDBACK Feedback —
BALANCE Balance —
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25: OCTAVE
Voegt een geluid toe, dat één of twee octaven hoger is.

Als u op de PAGE knoppen drukt, verschijnen "Knob", "Velo" en "Pedal" in beeld. U kunt vervolgens instellen welke parameters 
er kunnen worden geregeld met de EFFECTS CONTROL knop, de kracht, waarmee u op het pad slaat (velocity) en het 
expressiepedaal.

26: VOICETRANS (Voice Transformer)
In dit effect wordt de klank van een menselijke stem nagebootst.

Als u op de PAGE knoppen drukt, verschijnen "Knob", "Velo" en "Pedal" in beeld. U kunt vervolgens instellen welke parameters 
er kunnen worden geregeld met de EFFECTS CONTROL knop, de kracht, waarmee u op het pad slaat (velocity) en het 
expressiepedaal.

Parameter Waarde Omschrijving
Cutoff 0–127 Instelling van de frequentie, waarboven het ingangssignaal wordt afgekapt
-1OctLevel 0–127 Volume van het geluid, dat één octaaf lager klinkt
-2OctLevel 0–127 Volume van het geluid, dat twee octaven lager klinkt
DirectLevel 0–127 Volume van het originele geluid

Waarde Parameters, die met Knob en Pedal kunnen 
worden geregeld (zie bovenstaande tabel).

Omschrijving

OFF — —
CUTOFF Cutoff —
-1OCTLEVEL -1OctLevel —
-2OCTLEVEL -2OctLevel —
DIRECTLEV DirectLevel —
-1 >> -2 -1OctLevel, -2OctLevel Volumebalans tussen het geluid dat één octaaf lager klinkt, 

(-1Oct) en het geluid dat twee octaven lager klinkt (-2Oct), 
wordt geregeld binnen het bereik tussen "-1Oct:-2Oct = 
127:0" en "-1Oct:-2Oct = 0:127".

Waarde Parameters, die met Velo 
kunnen worden geregeld 
(zie bovenstaande tabel).

Omschrijving

OFF — —
-1OCTLEVEL -1OctLevel —
-2OCTLEVEL -2OctLevel —
-1 >> -2 -1OctLevel, -2OctLevel Naarmate u harder slaat, wordt het volume van het geluid dat 

twee octaven lager klinkt harder, terwijl het geluid, dat één octaaf lager 
klinkt, zachter wordt.

-2 >> -1 -1OctLevel, -2OctLevel Naarmate u harder slaat, wordt het volume van het geluid dat 
één octaaf lager klinkt harder, terwijl het geluid, dat twee octaven lager 
klinkt, zachter wordt.

Parameter Waarde Omschrijving
Formant 0–127 Instelling van de eigenschappen van de stem (klinkers)
Balance D100:0W–D0:100W Volumebalans tussen het originele geluid (D) en het effectgeluid (W)

Waarde Parameters, die met Knob, Velo en Pedal kunnen worden geregeld (zie bovenstaande tabel).
OFF —
FORMANT Formant
BALANCE Balance
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27: CENTRCANCEL (Center Canceller)
Verwijdert het geluid in het centrum van het stereobeeld, zoals bijvoorbeeld de zang.

Als u op de PAGE knoppen drukt, verschijnen "Knob", "Velo" en "Pedal" in beeld. U kunt vervolgens instellen welke parameters 
er kunnen worden geregeld met de EFFECTS CONTROL knop, de kracht, waarmee u op het pad slaat (velocity) en het 
expressiepedaal.

Parameter Waarde Omschrijving
L-RBalance L63–R63 Instelling van de positie in het stereobeeld, waarop het geluid wordt verwijderd
Low 0–127 Versterking van het lage frequentieregister in het midden, bijvoorbeeld het basgeluid
High 0–127 Versterking van het hoge frequentieregister

Waarde Parameters, die met Knob en Pedal kunnen worden geregeld (zie bovenstaande tabel).
OFF —
L-RBALANCE L-RBalance
LOW Low
HIGH High

Waarde Parameters, die met Velo kunnen worden geregeld (zie bovenstaande tabel).
OFF —
LOW Low
HIGH High
112



Effectenlijst

B
ijl

ag
en
28: SYNTH-PERC (Synthesizer Percussion)
Als u op een pad slaat, produceert dit effect een synthesizer percussieklank, die in de SPD-S wordt opgewekt onafhankelijk van 
de gesamplede Wave. Bevat een flanger en een delay.
fig.SynPerc.eps

Als u op de PAGE knoppen drukt, verschijnen "Knob", "Velo" en "Pedal" in beeld. U kunt vervolgens instellen welke parameters 
er kunnen worden geregeld met de EFFECTS CONTROL knop, de kracht, waarmee u op het pad slaat (velocity) en het 
expressiepedaal.

Parameter Waarde Omschrijving
Tune 0–127 Toonhoogte van de synthesizerklank
NoiseLevel 0–127 Volume van de storing in de synthesizerklank
LfoFreqency 0–127 Cyclus van de vibratie van de synthesizerklank
LfoDepth 0–127 Diepte van de vibratie van de synthesizerklank
Sweep 0–127 Verplaatsing van de synthesizerklank
Resonance 0–127 Mate van excentriciteit van de synthesizerklank
Release 0–127 Lengte van de afname in volume van de synthesizerklank
Pad PAD1–PAD9,

TRIGIN1,
TRIGIN2,
ALL

Selectie van de pad, waar u op moet slaan om de synthesizerklank te produceren

PadsTuning -63–+63 Instelling van het verschil in toonhoogte van de pads, als Pad op ALL is ingesteld
SynPercLev 0–127 Volume van de synthesizerklank
FlangerRate 0–127 Vibratiecyclus van de flanger
FlangerReso 0–127 Mate van excentriciteit van de flangerklank
FlangerLev 0–127 Volume van de flangerklank
DelayTime 0–127 Lengte van de delay
DelayFdbk 0–127 Hoeveelheid feedback van de delayklank
DelayLevel 0–127 Volume van de delayklank

Waarde Parameters, die met Knob, Velo en Pedal kunnen 
worden geregeld (zie bovenstaande tabel).

Omschrijving

OFF — —
TUNE Tune —
LFOFREQ LfoFreqency —
LFODEPTH LfoDepth —
LFO LfoFreqency, LfoDepth De cyclus en diepte van de vibratie worden 

tegelijkertijd geregeld.
SWEEP Sweep —
RELEASE Release —
FLGRATE FlangerRate —
FLGRESO FlangerReso —
FLGLEVEL FlangerLev —
DLYTIME DelayTime —
DLYFDBK DelayFdbk —
DLYLEVEL DelayLevel —

L outL in

Flanger
Lev

DelayLevelSynPercLev

DelaySynthesizer

R outR in

Flanger
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29: SHORTLOOPER (Short Looper)
Door dit effect wordt het ingangssignaal in een korte loop herhaald.

De timing, waarmee de loop wordt afgespeeld, kan automatisch met het tempo van de afgespeelde Wave worden 
gesynchroniseerd (Synchronisatie van effecten (Phrase Sync) -> p. 116).

Dit effect is geschikt voor het accentueren van drumloops.

Als u op de PAGE knoppen drukt, verschijnen "Knob", "Velo" en "Pedal" in beeld. U kunt vervolgens instellen welke parameters 
er kunnen worden geregeld met de EFFECTS CONTROL knop, de kracht, waarmee u op het pad slaat (velocity) en het 
expressiepedaal.

Parameter Waarde Omschrijving
LoopSw OFF, ON Als deze schakelaar op ON staat, terwijl er geluid wordt geproduceerd, dan speelt de SPD-S het 

geluid in een loop af. Staat de schakelaar op OFF, dan wordt de loop uitgezet, en wordt het orig-
inele geluid weer geproduceerd. Wilt u de timing, waarmee de loop wordt afgespeeld met de 
hand regelen, dan kunt u deze parameter met de EFFECTS CONTROL knop etc. bedienen.

LoopLength 0–127 Lengte van de loop
Tempo 20–260 Tempo

* U kunt het tempo ook aangeven met het ritme, waarmee u op een pad slaat of een voet-
schakelaar indrukt (Tap Tempo: Ctrl SW in CONTROL SW in Setup Edit -> p. 79).

PhraseSync OFF, ON Phrase sync schakelaar (Synchronisatie van effecten (Phrase Sync) -> p. 116)
Timing OFF, 1–16 Timing in een maat, waarmee de loop wordt afgespeeld (aangegeven in zestiende noten). 

Staat deze op OFF, dan wordt er niet automatisch een loop afgespeeld.
Hold �   �   �3   ��   �   �3   

��   �   �3   ��   �   ��   	
Tijdsduur, waarin de loop wordt afgespeeld in notenlengte.

Waarde Parameters, die met Knob en Pedal kunnen worden geregeld (zie bovenstaande tabel).
OFF —
LOOPSW LoopSw
TIMING Timing
LOOPLENGTH LoopLength
HOLD Hold

Waarde Parameters, die met Velo kunnen worden geregeld (zie bovenstaande tabel).
OFF —
LOOPSW LoopSw
LOOPLENGTH LoopLength
114



Effectenlijst

B
ijl

ag
en
30: SLICER
Zwakt het geluid in opeenvolgende stappen af. De timing, waarin het geluid wordt afgezwakt, kan automatisch met het tempo 
van de afgespeelde Wave worden gesynchroniseerd (Synchronisatie van effecten (Phrase Sync) -> p. 116).

fig.Var16

Als u op de PAGE knoppen drukt, verschijnen "Knob", "Velo" en "Pedal" in beeld. U kunt vervolgens instellen welke parameters 
er kunnen worden geregeld met de EFFECTS CONTROL knop, de kracht waarmee u op het pad slaat (velocity) en het 
expressiepedaal..

Parameter Waarde Omschrijving
Tempo 20–260 Tempo

* U kunt het tempo ook aangeven met het ritme, waarmee u op een pad slaat of een voet-
schakelaar indrukt (Tap Tempo: Ctrl SW in CONTROL SW in Setup Edit -> p. 79).

PhraseSync OFF, ON Phrase sync schakelaar (Synchronisatie van effecten (Phrase Sync) -> p. 116)
Variation VAR01–VAR16 Variaties in de timing, waarmee het geluid wordt afgezwakt
Rate x1, x2, x4, x8 Lengte van de variatie

x1: één maat als cyclus
x2: 1/2 maat als cyclus
x3: 1/4 maat als cyclus
x4: 1/8 maat als cyclus

Flanger 0–127 Flanger effect

Waarde Parameters, die met Knob en Pedal kunnen worden geregeld (zie bovenstaande tabel).
OFF —
TEMPO Tempo
RATE Rate
FLANGER Flanger

Waarde Parameters, die met Velo kunnen worden geregeld (zie bovenstaande tabel).
OFF —
FLANGER Flanger

VAR01

VAR02

VAR03

VAR04

VAR05

VAR06

VAR07

VAR08

VAR09

VAR10

VAR11

VAR12

VAR13

VAR14

VAR15

VAR16
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Synchronisatie van effecten (Phrase Sync)
De volgende effecten kunnen automatisch met het tempo van de afgespeelde Wave worden gesynchroniseerd (Phrase Sync):

4: SYNC-DELAY

9: STEPFLANGER

29: SHORTLOOPER

30: SLICER

De parameters van deze effecten zijn onder andere Tempo en PhraseSync (of Sync bij STEPFLANGER)

• Als PhraseSync op OFF staat of als Sync van STEPFLANGER op FIXED staat ingesteld, dan wordt het effectgeluid 
gesynchroniseerd volgens de ingestelde effect parameter Tempo. Tijdens het afspelen van een Wave wordt de 
synchronisatie niet aangepast aan het tempo van de Wave.

• Als PhraseSync op ON staat of als Sync van STEPFLANGER op PHRASE staat ingesteld, en als de afgespeelde Wave 
een bepaald tempo heeft, dan wordt het effectgeluid met dit tempo gesynchroniseerd. 
Als het effectgeluid wordt gesynchroniseerd met het tempo van de huidige afgespeelde Wave, dan wordt het tempo bij 
een later met de ingestelde Tempo parameter afgespeelde Wave opnieuw gesynchroniseerd. Als de afgespeelde Wave 
geen bepaald tempo heeft, dan wordt het effect gesynchroniseerd. In dat geval wordt het effect niet opnieuw bij een 
afgespeelde Wave gesynchroniseerd.
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De bijgevoegde CD bevat een audiosignaal voor samplen op de SPD-S en digitale data voor het herstellen van de 
fabrieksinstellingen.

Patches en Waves in de fabrieksinstellingen herstellen

Als u deze operatie uitvoert, zullen alle in het interne geheugen opgeslagen patches en Waves verloren gaan. Sla dergelijke data 
indien nodig van te voren op (BACKUP SAVE in card utilities -> p. 73).

Bereid de volgende zaken voor:

• Een computer met een CD-ROM drive

• Een kaartlezer, die CompactFlash kaarten kan lezen

• De bijgevoegde CD

• Een CompactFlash kaart (met de SPD-S geformatteerd)

Formatteren met de SPD-S -> p. 67

Volg deze stappen:

1. Sluit de kaartlezer aan op de computer om te controleren, dat deze gebruikt kan worden.

Zie de respectievelijke gebruiksaanwijzingen voor aanwijzingen voor het aansluiten van de kaartlezer op de computer.

2. Laad de bijgevoegde CD in de CD-ROM drive.

3. Stop de CompactFlash kaart in de kaartlezer.

4. Kopieer de folder "FCTRY" op de bijgevoegde CD naar de "ROLAND" folder op de CompactFlash kaart.

Als er in de "ROLAND" folder op de CompactFlash kaart al een ‘FCTRY" folder aanwezig is, verwijder deze folder dan, 
voordat u gaat kopiëren.

5. Eject de ComplactFlash kaart, waarop u heeft gekopieerd, uit de kaartlezer. Zorg ervoor dat de SPD-S 
uitstaat. Stop vervolgens de CompactFlash kaart in de kaartsleuf van de SPD-S.

6. Houd nu [PATCH], [Wave] en [CARD] ingedrukt, en zet de SPD-S op ON.

Houd hierna de drie knoppen ingedrukt, totdat "[ENTER] to Load" op het scherm verschijnt.
117



De fabrieksinstellingen herstellen met behulp van de bijgevoegde CD
7. "[ENTER] to Load" verschijnt op het scherm. Laat de drie knoppen los. Druk vervolgens op [ENTER].
De data wordt van de CompactFlash kaart naar de SPD-S overgezet. De voltooiing hiervan neemt enkele minuten in beslag.

Tijdens het overzetten van de data, kunt u de kaart niet uit de kaartsleuf verwijderen, en de stroom van de SPD-S niet 
uitzetten. Doet u dit wel, dan kan dit niet alleen de data vernietigen, maar ook problemen voor de SPD-S veroorzaken.

8. "Load Completed" verschijnt op het scherm om aan te geven dat het overzetten van de data gereed is. 
Verwijder nu de CompactFlash kaart, zet de stroom op de SPD-S uit. Zet vervolgens de stroom weer aan.
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Model SPD-S
Version 1.00
February.14 2003

1. Receive data

* In Wave mode, the SPD-S receives no messages other than active sensing.
* MIDI messages received are not included in Phrase Maker data.

�Channel Voice Messages

* Following Channel Voice Messages can be recorded in SETUP/MIDI/MIDI
Channel.

�Note Off
Status 2nd byte 3rd byte
8nH kkH vvH
9nH kkH 00H

n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - ch.16)
kk = note number: 00H - 7FH (0 - 127)
vv = note off velocity: 00H - 7FH (0 - 127)

* The Velocity Values of Note Off message are ignored.
* For a Wave in which the trigger mode is set to SHOT or ALT, Note Off messages

are ignored.

�Note On
Status 2nd byte 3rd byte
9nH kkH vvH

n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - ch.16)
kk = note number: 00H - 7FH (0 - 127)
vv = note on velocity: 01H - 7FH (1 - 127)

* For a Wave in which the trigger mode is set to ALT, a sound is alternately
generated and muted each time a Note On message is received.

�Control Change

* Not Received when SETUP/MIDI/CC TX/RX Switch is set to “OFF.” (Initial
Value is ON)

❍Foot Control (Controller number 4)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 04H vvH

n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - ch.16)
vv = Control value: 00H - 7FH (0 - 127)  0-63=OFF, 64-127=ON

* This is used as the data of the “Wave SW” function of the Foot Switch.

❍Expression (Controller number 11)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 0BH vvH

n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - ch.16)
vv = Control value: 00H - 7FH (0 - 127)

* This is used as the data of the Expression Pedal.

❍Effect Control 1 (Controller number 12)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 0CH vvH

n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - ch.16)
vv = Control value: 00H - 7FH (0 - 127)

* This is used as the data of the EFFECTS CONTROL knob.

❍Effect Control 2 (Controller number 13)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 0DH vvH

n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - ch.16)
vv = Control value: 00H - 7FH (0 - 127)

* This is used as the data of the Velocity Control.

�Program Change
Status 2nd byte
CnH ppH

n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - ch.16)
pp = Program number: 00H - 7FH (prog.1 - prog.128)

* Not Received when SETUP/MIDI/PC TX/RX Switch is set to “OFF”.(Initial
Value is ON)

* The sound will change beginning with the next note-on after the program
change is received. klanken which were already sounding before the program
change was received will not be affected.

�Channel Mode Messages

* Following Channel Mode Messages can be received on channel specified in
SETUP/MIDI/MIDI Channel.

�All Sounds Off (Controller number 120)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 78H 00H

n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - ch.16)

* When this message is received, all currently-sounding notes will be silenced.
However, the status of channel messages will not change.

�Reset All Controllers (Controller number 121)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 79H 00H

n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - ch.16)

* When this message is received, the following controllers will be set to their reset
values.

Controller Reset value
Foot Control 0 (off)
Expression 0 (off)
Effect Control 1 0 (off)
Effect Control 2 0 (off)
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�All Notes Off (Controller number 123)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 7BH 00H

n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - ch.16)

* When an All Notes Off message is received, all notes that are set to “on” are
turned “off” except Waves in which the trigger mode is set to SHOT or ALT.

�System Realtime Message

�Active Sensing
Status
FEH

* When Active Sensing is received, the unit will begin monitoring the intervals of
all further messages. While monitoring, if the interval between messages
exceeds about 420ms, the same processing will be carried out as when All
Sounds Off, All Notes Off and Reset All Controllers are received, and message
interval monitoring will be halted.

�System Exclusive Message

Status Data byte Status
F0H iiH, ddH, ......, eeH F7H

F0H: System Exclusive Message status
ii = ID number: an ID number (manufacturer ID) to indicate the manufacturer

whose Exclusive message this is. Roland’s manufacturer ID is
41H.
ID numbers 7EH and 7FH are extensions of the MIDI standard;
Universal Non-realtime Messages (7EH) and Universal
Realtime Messages (7FH).

dd,..., ee = data: 00H - 7FH (0 - 127)
F7H: EOX (End Of Exclusive)

The System Exclusive Messages received by SPD-S are; Universal Non-realtime
System Exclusive Messages, Data Requests (RQ1), and Data Set (DT1).

�Universal Non-realtime System Exclusive
   Messages
❍Identity Request
Status Data byte Status
F0H 7EH, dev, 06H, 01HF7H

Byte Explanation
F0H Exclusive status
7EH ID number (universal non-realtime message)
dev Device ID (dev:00H - 1FH (1 - 32)  Initial value is 10H (17))
06H, 01H Identity request
F7H EOX (End Of Exclusive)

* Even if the Device ID is 7FH (Broadcast), Identity reply message will be
transmitted.

* When Identity Request is received, Identity reply message will be transmitted
(Page 122).

�Data transmission
The SPD-S supports bulk dumping/loading of patch parameters and setup
parameters with the use of exclusive messages.
It does not send or receive individual parameters.
The exclusive message of SPD-S’s data has a model ID of 00H 67H and a device ID
of 10H (17). Device ID can be changed in SPD-S.

❍Request data 1 RQ1 (11H)
This message requests the other device to send data.
When a Data Request message is received, if the device is ready to transmit data
and if the address and size are appropriate, the requested data will be transmitted
as a “Data Set 1 (DT1)” message. If not, nothing will be transmitted.
The only data request messages that the SPD-S can receive are Bulk Dump Request
messages.

Status Data byte Status
F0H 41H, dev, 00H, 67H, 11H, F7H

aaH, bbH, ccH, ddH, 
ssH, ttH, uuH,vvH, 
sum

Byte Explanation
F0H Exclusive status
41H ID number (Roland)
dev Device ID (dev: 00H - 1FH (1 - 32)  Initial value is 10H (17))
00H 67H Model ID (SPD-S)
11H Command ID (RQ1)
aaH Address MSB: upper byte of the starting address of the

requested data
bbH Address 2nd: 2nd byte of the starting address of the requested

data
ccH Address 3rd: 3rd byte of the starting address of the requested

data
ddH Address LSB: lower byte of the starting address of the requested

data
ssH Size MSB
ttH Size 2nd
uuH Size 3rd
vvH Size LSB
sum Checksum
F7H EOX (End Of Exclusive)

* Regarding the checksum please refer to Page 123.
* For Bulk Dump Request, you must use the Address and Size listed in the

following Bulk Dump Request.

Parameter Dump Request

Address (H) Size (H)
70 00 00 00 00 00 00 00 (SETUP: request for all setup except Device ID and

LCD Contrast)
71 00 00 00 00 00 00 00 (ALL PATCHES: dump request for all patches)
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❍Data set 1 DT1 (12H)
This is the message that actually performs data transmission.
The SPD-S only receives bulk data.

Status Data byte Status
F0H 41H, dev, 00H, 67H, 12H, F7H

aaH, bbH, ccH, ddH, eeH,... ffH, 
sum

Byte Explanation
F0H Exclusive status
41H ID number (Roland)
dev Device ID (dev: 00H - 1FH (1 - 32)  Initial value is 10H (17))
00H 67H Model ID (SPD-S)
12H Command ID (DT1)
aaH Address MSB: upper byte of the starting address of the

transmitted data
bbH Address 2nd: 2nd byte of the starting address of the transmitted

data
ccH Address 3rd: 3rd byte of the starting address of the transmitted

data
ddH Address LSB: lower byte of the starting address of the

transmitted data
eeH Data: the actual data to be transmitted. Multiple bytes of data

are transmitted starting from the address.
 :  :
ffH Data
sum Checksum
F7H EOX (End Of Exclusive)

* The amount of data that can be transmitted at once time will depend on the type
of data, and data must be requested using a specific starting address and size.

* If “Data Set 1” is transmitted successively, there must be an interval of at least
40 ms.

* Regarding the checksum please refer to Page 123.

2. Transmit data

* In Wave mode, the SPD-S sends no messages other than active sensing.
* Messages included in Phrase Maker data are not transmitted.
* When SETUP/MIDI/Soft Thru is set to “ON”, messages received in addition to

the following messages are also sent.

�Channel Voice Messages

* The following channel voice messages are transmitted on the channel specified
in the SETUP/MIDI/MIDI Channel.

�Note Off
Status 2nd byte 3rd byte
8nH kkH vvH

n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - ch.16)
kk = note number: 00H - 7FH (0 - 127)
vv = Note off velocity: 40H (64) fixed

* A Note Off message is sent when the time specified in PATCH/PAD
CONTROL/Gate Time has lapsed after a pad has been struck.

�Note On
Status 2nd byte 3rd byte
9nH kkH vvH

n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - ch.16)
kk = note number: 00H - 7FH (0 - 127)
vv = note on velocity: 01H - 7FH (1 - 127)

�Control Change

* Not transmitted when SETUP/MIDI/CC TX/RX Switch is set to “OFF.” (Initial
Value is ON)

❍Foot Control (Controller number 4)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 04H vvH

n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - ch.16)
vv = Control value: 00H - 7FH (0 - 127)  0-63=OFF, 64-127=ON

* This message is sent when the foot switch to which Wave SW is assigned in
SETUP/CONTROL SW is depressed. The transmission is not triggered if any
other function is assigned to the foot switch.

❍Expression (Controller number 11)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 0BH vvH

n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - ch.16)
vv = Control value: 00H - 7FH (0 - 127)

* The SPD-S tramsmits a value corresponding to the position of the Expression
pedal.

❍Effect Control 1 (Controller number 12)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 0CH vvH

n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - ch.16)
vv = Control value: 00H - 7FH (0 - 127)

* When the EFFECTS CONTROL knob is turned, the corresponding value will be
transmitted.
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❍Effect Control 2 (Controller number 13)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 0DH vvH

n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - ch.16)
vv = Control value: 00H - 7FH (1 - 127)

* This message is transmitted when a pad for which PATCH/PAD CONTROL/
Effects Switch is set to VELO is struck.

�Program Change
Status 2nd byte
CnH ppH

n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - ch.16)
pp = Program number: 00H - 7FH (prog.1 - prog.128)

* The program number is transmitted when a patch is selected.
* Not transmitted when SETUP/MIDI/PC TX/RX Switch is set to “OFF.” (Initial

Value is ON)

�System Realtime Message

�Active sensing
Status
FEH

* This will be transmitted constantly at intervals of approximately 250 ms.

�System Exclusive Messages

* Regarding the system exclusive message refer to Page 120.

Identity reply and Data Set 1 (DT1) are the only System Exclusive messages
transmitted by SPD-S.
When an appropriate Identity Request or Data Request 1 (RQ1) message is
received, the requested internal data will be transmitted.

�Universal Non-realtime System Exclusive
Messages
❍Identity Reply
Status Data byte Status
F0H 7EH, dev, 06H, 02H, 41H, F7H

67H, 01H, 00H, 00H, 
00H, 00H, 00H, 00H

Byte Explanation
F0H Exclusive status
7EH ID number (universal non-realtime message)
dev Device ID (dev: 00H - 1FH (1 - 32)  Initial value is 10H(17))
06H 02H Identity Reply
41H ID number(Roland)
67H 01H Device family code
00H 00H Device family number code
00H 00H 00H 00H software revision level
F7H EOX (End Of Exclusive)

* When Identity Request (Page 120) is received, Identity Reply message will be
transmitted.

�Data Transmission
❍Data set 1 DT1 (12H)
Status Data byte Status
F0H 41H, dev, 00H, 67H, 12H, F7H

aaH, bbH, ccH, ddH, eeH,... ffH, 
sum

Byte Explanation
F0H Exclusive status
41H ID number (Roland)
dev Device ID (dev: 00H - 1FH (1 - 32)  Initial value is 10H(17))
00H 67H Model ID (SPD-S)
12H Command ID (DT1)
aaH Address MSB: upper byte of the starting address of the data to

be sent
bbH Address 2nd: 2nd byte of the starting address of the data to be

sent
ccH Address 3rd: 3rd byte of the starting address of the data to be

sent.
ddH Address LSB: lower byte of the starting address of the data to be

sent.
eeH Data: the actual data to be sent. Multiple bytes of data are

transmitted in order starting from the address.
 :  :
ffH Data
sum Checksum
F7H EOX (End Of Exclusive)

* The amount of data that can be transmitted at once time will depend on the type
of data, and data must be requested using a specific starting address and size.

* Data larger than 128 bytes must be divided into packets of 128 bytes or less. If
“Data Set 1” is transmitted successively, there must be an  interval of at least 40
ms between packets.

* Regarding the checksum please refer to Page 123.
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3. Supplementary material

�Decimal and Hexadecimal table

In MIDI documentation, data values and addresses/sizes of exclusive messages
etc. are expressed as hexadecimal values for each 7 bits.
The following table shows how these correspond to decimal numbers.

* An “H” is appended to the end of numbers in hexadecimal notation.

+——————————————————————————————————————————————————————————+
|  D   |  H   ||  D   |  H   ||  D   |  H   ||  D   |  H   |
|——————+——————++——————+——————++——————+——————++——————+——————|
|    0 |  00H ||   32 |  20H ||   64 |  40H ||   96 |  60H |
|    1 |  01H ||   33 |  21H ||   65 |  41H ||   97 |  61H |
|    2 |  02H ||   34 |  22H ||   66 |  42H ||   98 |  62H |
|    3 |  03H ||   35 |  23H ||   67 |  43H ||   99 |  63H |
|    4 |  04H ||   36 |  24H ||   68 |  44H ||  100 |  64H |
|    5 |  05H ||   37 |  25H ||   69 |  45H ||  101 |  65H |
|    6 |  06H ||   38 |  26H ||   70 |  46H ||  102 |  66H |
|    7 |  07H ||   39 |  27H ||   71 |  47H ||  103 |  67H |
|    8 |  08H ||   40 |  28H ||   72 |  48H ||  104 |  68H |
|    9 |  09H ||   41 |  29H ||   73 |  49H ||  105 |  69H |
|   10 |  0AH ||   42 |  2AH ||   74 |  4AH ||  106 |  6AH |
|   11 |  0BH ||   43 |  2BH ||   75 |  4BH ||  107 |  6BH |
|   12 |  0CH ||   44 |  2CH ||   76 |  4CH ||  108 |  6CH |
|   13 |  0DH ||   45 |  2DH ||   77 |  4DH ||  109 |  6DH |
|   14 |  0EH ||   46 |  2EH ||   78 |  4EH ||  110 |  6EH |
|   15 |  0FH ||   47 |  2FH ||   79 |  4FH ||  111 |  6FH |
|   16 |  10H ||   48 |  30H ||   80 |  50H ||  112 |  70H |
|   17 |  11H ||   49 |  31H ||   81 |  51H ||  113 |  71H |
|   18 |  12H ||   50 |  32H ||   82 |  52H ||  114 |  72H |
|   19 |  13H ||   51 |  33H ||   83 |  53H ||  115 |  73H |
|   20 |  14H ||   52 |  34H ||   84 |  54H ||  116 |  74H |
|   21 |  15H ||   53 |  35H ||   85 |  55H ||  117 |  75H |
|   22 |  16H ||   54 |  36H ||   86 |  56H ||  118 |  76H |
|   23 |  17H ||   55 |  37H ||   87 |  57H ||  119 |  77H |
|   24 |  18H ||   56 |  38H ||   88 |  58H ||  120 |  78H |
|   25 |  19H ||   57 |  39H ||   89 |  59H ||  121 |  79H |
|   26 |  1AH ||   58 |  3AH ||   90 |  5AH ||  122 |  7AH |
|   27 |  1BH ||   59 |  3BH ||   91 |  5BH ||  123 |  7BH |
|   28 |  1CH ||   60 |  3CH ||   92 |  5CH ||  124 |  7CH |
|   29 |  1DH ||   61 |  3DH ||   93 |  5DH ||  125 |  7DH |
|   30 |  1EH ||   62 |  3EH ||   94 |  5EH ||  126 |  7EH |
|   31 |  1FH ||   63 |  3FH ||   95 |  5FH ||  127 |  7FH |
+——————————————————————————————————————————————————————————+
D: decimal
H: hexadecimal

* Decimal values such as MIDI channel, bank select, and program change are
listed as one(1) greater than the values given in the above table.

* A 7-bit byte can express data in the range of 128 steps. For data where greater
precision is required, we must use two or more bytes. For example, two
hexadecimal numbers aa bbH expressing two 7-bit bytes would indicate a value
of aa x 128 + bb.

<Example1> What is the decimal expression of 5AH?

From the preceding table, 5AH = 90

<Example2> What is the decimal expression of the value 12 34H

given as hexadecimal for each 7 bits?

From the preceding table, since 12H = 18 and 34H = 52
18 x 128 + 52 = 2356

�Calculation of the Checksum of Exclusive
Messages

Roland Exclusive messages (RQ1, DT1) are transmitted with a checksum at the end
(before F7) to make sure that the message was correctly received.
The value of the checksum is determined by the address and data (or size) of the
transmitted exclusive message.

❍How to calculate the checksum (hexadecimal numbers are

indicated by “H”)
The checksum is a value derived by adding the address, size and checksum itself
and inverting the lower 7 bits.
Here’s an example of how the checksum is calculated.
We will assume that in the exclusive message we are transmitting, the address is aa
bb cc ddH and the data or size is ee ff gg hhH.

aa + bb + cc + dd + ee + ff + gg + hh = sum
sum / 128 = quotient ... remainder
128 - remainder = checksum
(However, the checksum will be 0 if the remainder is 0.)
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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

4
11
12
13

: 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

1—16, OFF
1—16, OFF

Mode 3
x

o     9nH, v=1—127
o     8nH, v=64

0—127

x
x

x

o
o
o
1—127

*1 *1

o
o
o
o

o
0—127

o

x
x
x

x
x

x
x
x
x
o
x

1—16, OFF
1—16, OFF

Mode 3
x

o
x

0—127    
0—127

x
x

x

o
0—127

o

x
x
x

x
x

o
o
x
o
o
x

Foot Control
Expression
Effect Control 1
Effect Control 2

*1  Can be set and stored for each pad.
- In wave mode, the SPD-S receives or sends no messages other than active 
  sensing.

SAMPLING PAD

Model SPD-S

Date : Feb. 14, 2003

Version : 1.00MIDI Implementatie Kaart

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

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

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

o: Ja
x: Nee

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

Program Number: 1—128

Memorized (Non-Volatile)
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In dit hoofdstuk vindt u een opsomming van de punten, die u 
kunt nagaan als er problemen optreden, zodat u deze op de 
juiste manier kunt aanpakken.

Problemen tijdens het spelen 
met de interne klankgenerator

Geen geluid/te laag volume

Zijn de SPD-S en de externe apparaten goed op 
elkaar aangesloten?

Controleer de verbindingen (p. 20).

Misschien is een snoer stuk.

Misschien gebruikt u een audiosnoer met een 
ingebouwde weerstand.

Gebruik een snoer zonder weerstand (bijv. uit de 
Roland PCS serie).

Misschien staat het volume op de aangesloten 
versterker of mengtafel uit.

Zet het volume op een geschikte stand.

Misschien staat het volume op de SPD-S uit.

Zet het volume op een geschikte stand.

Hoort u geluid door de koptelefoon?

Als er wel geluid is via de koptelefoon, dan kan het zijn dat 
er een verbindingssnoer beschadigd is of dat er een 
probleem is met de versterker of mengtafel. Controleer het 
versterkingssysteem en de audio verbindingen (p. 20).

Brandt het pad lampje of [START/STOP] als u een 
Wave wilt afspelen?

Als u in de patch mode op een pad slaat, dan gaat het pad 
lampje branden, en wordt de Wave afgespeeld. Als het 
lampje niet gaat branden na een slag, dan is "[I]000 OFF" of 
een lege Wave aan de pad toegewezen. 
Wijs een Wave, die niet leeg is aan de pad toe of voer 
sampling/resampling uit.
Als u in de Wave mode op een pad slaat, dan gaat [START/
STOP] branden, en wordt de Wave afgespeeld. Als [START/
STOP] na een slag niet gaat branden, dan is "[I]000 OFF" of 
een lege Wave geselecteerd. Selecteer een Wave, die niet 
leeg is of voer sampling/resampling uit.

Is Sensitivity op een lage waarde ingesteld?

Verhoog de waarde van Sensitivity (p. 77, p. 81 en p. 83).

Is Local Control op OFF ingesteld?

In dat geval zijn de pads van de klankgenerator gescheiden, 
waardoor er geen geluid wordt geproduceerd, als er op 
wordt geslagen. Zet Local Control op ON (p. 84).

Sommige pads geven geen geluid

Staat het volume van Wave A/B laag?

Pas het volume van Wave A/B aan (p. 34).

Staat het volume van de effecten laag?

Dit volume kan bij sommige effecten met de EFFECTS 
CONTROL knop worden geregeld. Zie de "Effecten lijst" 
voor een overzicht van de effecten en de mogelijkheid om 
deze te regelen met de EFFECTS CONTROL knop (p. 92).

Staat Ctrl SW op REC-REH, TAP TEMPO of SOUND OFF?

In dat geval wordt het geluid, dat aan een pad is 
toegewezen niet afgespeeld. Zet de Ctrl SW op OFF (p. 79).

De geluidsweergave wordt 
onderbroken

Staat Mute Group op een andere waarde dan OFF?

Zet Mute Group op OFF (p. 36).

Staat Trigger in Wave Edit op ALT?

In dat geval gaat iedere keer dat u op het pad slaat, de Wave 
afwisselend aan en uit. Zet Trigger op SHOT, zodat de 
Wave bij iedere slag op het pad wordt geproduceerd (p. 46).

Staat de Mask Time waarde goed ingesteld?

Soms kan het zijn, dat u een pad een tweede keer raakt, ook 
al denkt u, dat u slechts één keer sloeg. Door de vaart van 
de stok kan deze het pad direct na de slag een tweede keer 
raken. Als de trigger mode van de Wave op ALT staat, dan 
wordt in een dergelijk geval de geluidsweergave gestopt na 
de tweede aanslag. Verhoog de waarde van Mask Time (p. 
77 en p. 82).
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De geluidsweergave wil niet stoppen

Druk op [ALL SOUND OFF] om alle geluiden te 
stoppen (p. 31).

Staat Trigger in Wave Edit op SHOT?

Is dit het geval, dan duurt de geluidsweergave tot het 
eindpunt van de Wave. Bij een lange Wave kan het dus 
lijken alsof het geluid eindeloos doorgaat. Staat Trigger op 
ALT, dan gaat de Wave afwisselend aan en uit. Iedere keer, 
dat u op het pad slaat (p. 46).

Staat Loop in Wave Edit op ON?

Zet Loop op OFF (p. 46).

Het volume kan niet worden 
veranderd

Staat Dynamics op OFF?

Zet Dynamics op ON (p. 36).

Het volume kan niet goed worden 
geregeld met de sterkte van de 
aanslag

Zijn Sensitivity en VeloCurve goed ingesteld?

Pas Sensitivity en VeloCurve aan (p. 77, p. 81 en p. 83).

Het externe ingangssignaal wordt 
niet geproduceerd of klinkt op een 
te laag volume

Staat Input Mix op OFF?

Wilt u in een ander geval dan bij sampling een extern 
ingangssignaal laten klinken, zet Input Mix dan op ON. 
Tijdens sampling wordt het externe ingangssignaal altijd 
geproduceerd, ongeacht de instelling van Input Mix (p. 76).

Staat het ingangsvolume te laag?

Draai de INPUT LEVEL knop naar een geschikt volume 
(p. 26, p. 54 en p. 56).

Staat het volume te laag op het apparaat, dat op de 
LINE IN jacks is aangesloten?

Zet het volume op een geschikt niveau.

Misschien gebruikt u een audiosnoer met een 
ingebouwde weerstand.

Gebruik een snoer zonder weerstand 
(bijv. uit de Roland PCS serie).

Het microfoongeluid wordt niet 
uitgestuurd/is te zacht

Misschien staat de ingangsbron op LINE.

Zet de MIC/LINE schakelaar op het achterpaneel op "MIC".

Het microfoonvolume staat misschien te zacht.

Gebruik de MIC LEVEL knop op het achterpaneel om het 
volume op een geschikt niveau in te stellen (p. 26, p. 54 en p. 56).

Wave kan niet worden opgenomen

In het geval dat u naar een geheugenkaart gaat 
samplen: is de kaart door de SPD-S geformatteerd?

Formatteer de kaart met de SPD-S (p. 67).

Een gesampled geluid bevat teveel 
storing of vervorming

Is het ingangsvolume goed ingesteld?

Als het ingangsvolume te hoog is, dan kan de gesamplede 
klank daardoor vervormd raken. Is het volume te laag, dan 
kan de gesamplede klank te veel storing bevatten. Stel de 
INPUT LEVEL knop in, terwijl u de volumemeter op het 
scherm in de gaten houdt. Stel het volume zo hoog mogelijk 
in, zonder dat de aanduiding voor te hoog volume gaat 
branden (p. 26, p. 54 en p. 56).

Zijn de effecten goed ingesteld?

Door sommige effecten kan het volume harder worden dan 
in de oorspronkelijke sample. Ook kan het geluid 
onbedoeld gaan vervormen. Door sommige effecten kunnen 
bijgeluiden worden benadrukt. Zet de effecten tijdelijk uit, 
en controleer of de Wave zelf ook storing of vervorming 
bevat. Stel daarna de effecten goed in. In de "Effecten lijst" 
(p. 92) vindt u een overzicht van de effecten, en hoe ze met 
de knoppen kunnen worden geregeld.
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Problemen met het interne 
geheugen

De data wordt niet goed in het interne 
geheugen opgeslagen

Misschien is de stroom uitgezet, tijdens het opslaan 
van de data in het interne geheugen.

De verloren data kan niet worden teruggehaald. Het kan 
zijn, dat alle data in het interne geheugen beschadigd is 
geraakt. Als u de SPD-S in deze staat blijft gebruiken, kan 
het zijn, dat er andere storingen optreden. Initialiseer het 
interne geheugen. Tijdens het initialiseren gaat alle data in 
het interne geheugen verloren.

Problemen met een 
geheugenkaart

De data wordt niet goed op een 
geheugenkaart opgeslagen

De verloren data kan niet worden teruggehaald. Het kan 
zijn, dat alle data op de geheugenkaart beschadigd is 
geraakt. Als u de SPD-S in deze staat blijft gebruiken, kan 
het zijn dat er andere storingen optreden. Formatteer de 
geheugenkaart. Tijdens het formatteren gaat alle data op de 
geheugenkaart verloren.

Een ingebrachte geheugenkaart 
wordt niet gevonden

De data op een geheugenkaart 
kan niet worden geselecteerd

Is de geheugenkaart op de juiste manier 
ingebracht?

Verwijder de kaart na het uitzetten van de SPD-S. Voeg de 
geheugenkaart daarna op de juiste manier in (p. 23).

Is de geheugenkaart van het juiste type?

De SPD-S is alleen geschikt voor 16 MB-512 MB (3.3V) 
CompactFlash geheugenkaarten. Een ander type 
geheugenkaart kunt u niet gebruiken.

Is de geheugenkaart op de juiste manier 
geformatteerd?

U kunt alleen een kaart gebruiken, die op de SPD-S is 
geformatteerd. Formatteer de geheugenkaart 

Problemen bij het gebruik 
van een externe pad

Geen geluid

Is de InputMode goed ingesteld?

Voor het aansluiten van twee pads: stel in op TRGx2.

Voor het aansluiten van een pad met de rim-shot functie: 
stel in op HD&RM.

Voor het gebruik van rim-shot/edge-shot/bell-shot funcie: 
sluit een pad aan met een stereo snoer van de pad zelf. U 
kunt in dit geval slechts één pad aansluiten (p. 80).

Het volume kan niet goed worden 
geregeld met de sterkte van de 
aanslag

Is Trig Type goed ingesteld?

Geef aan welk trigger type er bij de gebruikte pad hoort. Pas 
Sensitivity en VeloCurve aan (p. 77, p. 81 en p. 83).

Bij een zachte aanslag wordt er 
geen geluid voortgebracht

Is de waarde van Threshold te hoog?

Stel Threshold in op een geschikte waarde (p. 81).

Bij achter elkaar slaan vallen 
sommige noten weg

Is Trig Type goed ingesteld?

Geef aan welk trigger type er bij de gebruikte pad hoort. 

Bij het gebruik van pads of akoestische drumtriggers van 
andere makelij, kan het zijn, dat u Scan Time of andere 
parameters moet instellen (p. 80).
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Problemen bij het gebruik 
van een voetschakelaar

U hoort een geluid als u de 
voetschakelaar loslaat

Is FootSWPolarity goed ingesteld?

Stel de polariteit van de gebruikte voetschakelaar in. 
Gebruikt u een DP-2, stel dan "+" in (p. 76).

Problemen bij het afspelen 
van een sample van een 
extern MIDI apparaat

Geen geluid

Zijn de MIDI kabels goed aangesloten?

Controleer de verbindingen.

Misschien is één van de MIDI kabels stuk.

Is het MIDI kanaal goed ingesteld?

Stel de MIDI kanalen op de SPD-S en het externe MIDI 
apparaat op dezelfde manier in (p. 84).

Is het nootnummer goed ingesteld?

Als er een nootnummer wordt ontvangen, dat niet aan een 
pad is toegewezen, dan produceert de SPD-S geen geluid. 
Verander het nootnummer of schakel over naar een patch, 
waaraan een ander nootnummer is toegewezen (p. 36).

Is hetzelfde nootnummer aan meerdere pads 
toegewezen?

In dat geval laat de SPD-S het geluid van één pad horen. 
Geef elke pad een eigen nootnummer (p. 36).

Is het program nummer goed ingesteld?

Laat het program nummer van de SPD-S overeenkomen 
met dat van het externe MIDI apparaat.

De geluidsweergave wil niet 
stoppen

Druk op [ALL SOUND OFF] om alle geluiden te 
stoppen (p. 31).

Staat Trigger in Wave Edit op SHOT of ALT?

In dat geval kan de SPD-S geen Note Off boodschappen 
ontvangen.

Zet Trigger op GATE, zodat de SPD-S Note Off 
boodschappen kan ontvangen voor het uitzetten van een 
geluid (p. 46).

De effecten kunnen niet worden 
geregeld of er kan niet tussen 
Wave A en Wave B worden 
gewisseld

Staat CC TX/RX op OFF?

Zet CC TX/RX op ON (p. 84).

Is "[I]000 OFF" of een lege Wave aan Wave B 
toegewezen?

Selecteer een Wave, die niet leeg is voor Wave B (p. 35) of 
voer sampling/resampling uit.
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Problemen bij het spelen met 
een externe MIDI geluidsmodule

Geen geluid

Zijn de MIDI kabels goed aangesloten?

Controleer de verbindingen.

Misschien is één van de MIDI kabels stuk.

Staat het volume op de MIDI geluidsmodule uit?

Zet het volume harder.

Is het MIDI kanaal goed ingesteld?

Stel de MIDI kanalen op de SPD-S en het externe MIDI 
apparaat op dezelfde manier in (p. 36).

Zijn de nootnummers goed ingesteld?

Laat de nootnummers van de SPD-S overeenkomen met die 
op de MIDI geluidsmodule (p. 36).

Staat Ctrl SW op REC-REH, TAP TEMPO of SOUND 
OFF?

In dat geval kan het pad geen nootinformatie versturen. Zet 
Ctrl SW op OFF (p. 79).

Het geluid is te zacht

Staat Gate Time te laag ingesteld?

Speelt u met een geluid met een zachte attack, stel dan een 
langere Gate Time in (p. 36).

Het geluid van de MIDI 
geluidsmodule verandert/
verandert niet als u van patch 
verandert

Is PC TX/RX goed ingesteld?

Zet PC TX/RX op ON, als u de geluiden van de MIDI 
geluidsmodule wilt kunnen veranderen. Wilt u de geluiden 
van de MIDI geluidsmodule niet veranderen, zet PC TX/RX 
dan op OFF (p. 84).

De MIDI geluidsmodule kan niet 
met de EFFECTS CONTROL knop 
of het expressiepedaal worden 
aangestuurd

Staat CC TX/RX op OFF?

Zet CC TX/RX op ON.

Andere problemen

De SPD-S kan geen exclusive 
boodschappen ontvangen

Staat MIDI CH op OFF?

In dat geval kan de SPD-S geen MIDI boodschappen 
ontvangen. Zet MIDI CH op een andere waarde dan OFF 
(p. 84).

Komt het Device ID nummer overeen?

Het Device ID nummer van de SPD-S moet overeenkomen 
met het Device ID nummer van de verzendende MIDI 
geluidsmodule (p. 84).

De effecten werken niet

Staat [EFFECTS] uit?

Zet [EFFECTS] aan (p. 31).

Het scherm is zo vaag of donker, 
dat het moeilijk te lezen is

Is het contrast van het scherm goed ingesteld?

Pas de waarde van de LCD Contrast parameter aan op het 
scherm (p. 76). Dit kan in de patch mode ook door op 
[PATCH] en [-]/[+] te drukken (p. 90). De gezichtshoek en 
de kamertemperatuur zijn van invloed op de leesbaarheid 
van het scherm. Zet de SPD-S zodanig neer, dat het scherm 
goed leesbaar is.
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Meldingen
Algemeen
Melding Omschrijving Maatregelen
system error! Er is een storing opgetreden in het interne 

systeem.
Neem contact op met uw dealer of het dichtstbijzijnde 
Roland Service Centrum.

memory damaged! De inhoud van het interne geheugen 
is beschadigd.

Druk op een knop op het bedieningspaneel, zodat "[EN-
TER] to init" verschijnt. Druk op [ENTER] om het interne 
geheugen te initialiseren. Wordt het probleem hierdoor 
niet opgeslost, neem dan contact op met uw dealer of het 
dichtstbijzijnde Roland Service Centrum.

Wave protected! Wave protection staat aan. De gevraagde 
handeling kan niet worden uitgevoerd.

Zet Wave protection uit (p. 88).

no empty Wave! Er is geen lege Wave. De gevraagde hande-
ling kan niet worden uitgevoerd.

Verwijder overbodige Waves.

memory full! Er is onvoldoende geheugenruimte voor 
sampling/resampling. De gevraagde 
handeling kan niet worden uitgevoerd.

Verwijder overbodige Waves.

In de Phrase Maker is het maximale aantal 
opgeslagen geluiden overschreden.

—

no pieces! Er is geen "chopped piece" geselecteerd. 
De gevraagde handeling kan niet worden 
uitgevoerd.

—

over 4 klanken! De Wave, die u probeert te resamplen heeft 
meer dan vier stemmen.

—

cannot execute! In Wave Delete enz. is een lege Wave 
geselecteerd. De gevraagde handeling 
kan niet worden uitgevoerd.

Selecteer een Wave, die data bevat.

In Wave Copy is een Wave met data 
geselecteerd als bestemming. De gevraagde 
handeling kan niet worden uitgevoerd.

Selecteer een lege Wave.

Voor resamplen in de patch mode is een patch 
zonder Wave geselecteerd. De gevraagde 
handeling kan niet worden uitgevoerd.

Selecteer een patch, waaraan een Wave is toegewezen.

busy! De snelheid voor het opwekken van geluid is 
niet voldoende.

Verminder het aantal stemmen.

lock! De knoppen zijn geblokkeerd, zodat u deze 
niet kunt bedienen.

Deblokkeer de knoppen (p. 31).
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Geheugenkaart (CompactFlash)

MIDI

Andere meldingen

Melding Omschrijving Maatregelen
card damaged! De opgeslagen data op de kaart is beschadigd. Formatteer de kaart (p. 67).
unformatted! Er is een kaart ingevoerd, waarvan het formaat 

niet geschikt is voor de SPD-S.
Formatteer de kaart (p. 67).

De opgeslagen data op de kaart is beschadigd. Formatteer de kaart (p. 67).
unsupported! Er is een kaart ingevoerd, waarvan de grootte 

niet geschikt is voor de SPD-S.
Op de SPD-S worden 3,3 V CompactFlash kaarten 
ondersteund, met een capaciteit van 16 tot 512 MB. 
Controleer de kaart.

U probeert een audiobestand te importeren, dat 
niet naar de SPD-S kan worden geïmporteerd.

Zie de opmerkingen over het importeren van 
audiobestanden (p. 69).

no card! Er is geen kaart in de sleuf. De gevraagde 
handeling kan niet worden uitgevoerd.

Voer een kaart in.

no empty backup! De kaart beschikt niet over een lege backup 
dataset. De gevraagde handeling kan niet 
worden uitgevoerd.

Verwijder overbodige backup data.

same file exist! Er is al een audiobestand met dezelfde naam. Geef het bestand op de kaart een andere naam met 
behulp van een computer of verwijder het bestand.

cannot execute! In File Import beschikt de kaart niet over een 
audiobestand. De gevraagde handeling kan 
niet worden uitgevoerd.

Zie de opmerkingen over het importeren van 
audiobestanden (p. 69).

In Backup Load/Delete is een lege backup 
dataset geselecteerd. De gevraagde handeling 
kan niet worden uitgevoerd.

Selecteer een backup dataset, die niet leeg is.

In Backup Save is een backup dataset geselect-
eerd die niet leeg is. De gevraagde handeling 
kan niet worden uitgevoerd.

Selecteer een lege backup dataset.

card ejected! De kaart is uitgenomen, voordat de SPD-S is 
uitgezet. De opgeslagen data in het interne 
geheugen of op de geheugenkaart kan hierdoor 
verloren zijn gegaan.

—

Melding Omschrijving Maatregelen
checksum error! De checksum waarde in de System 

Exclusive boodschap is onjuist.
—

MIDI buff full! De hoeveelheid ontvangen MIDI bood-
schappen is te groot om te worden verwerkt.

Verminder de hoeveelheid verzonden MIDI boodschappen 
naar de SPD-S.

MIDI Rx error! De SPD-S heeft de MIDI boodschap niet 
goed ontvangen.

Controleer of er geen ongeldige MIDI boodschap 
is verzonden.

MIDI offline! De MIDI aansluiting is niet goed. Controleer of de MIDI kabels goed zijn aangesloten, 
en of er geen kabel stuk is.

Melding Omschrijving
Rec (tijdens samplen)
Resample Rec
now writing..
now processing..
shutdown..

Als de SPD-S wordt uitgezet, terwijl één van deze boodschappen wordt weergegeven, dan kan de data 
in het geheugen verloren gaan.
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Specificaties
SPD-S: Sampling Pad

Pads

Ingebouwde pads: 9

Maximale meerstemmigheid

8 stemmen

Sampling mode

Fine/Standard/Long

Sampling frequentie

44,1 kHz

Ingang volume

Line: -10 dBu

Mic: -50 dBu

Ingang impedantie

10 k_ (LINE/MIC)

Uitgang volume

Uitgang: -10 dBu

Uitgang impedantie

Uitgang: 1k_

Koptelefoon: 47 _

* 0 dBu = 0,775 Vrms

Geheugen

Patches: 128

Waves: 

Intern: 399 (181 voorgeladen geluiden) 

Kaart: 500

Maximale sampling tijd

Ong. 12 min. (intern geheugen, Long mode)

Effecten

Multi-effecten (30 types) + Ambience (systeem)

Display

16 tekens, 1 regel (verlicht LCD)

Aansluitingen

Uitgang jacks (L/Mono, R) (1/4 inch phone type)

Ingang jacks (L/Mono, R) (1/4 inch phone type)

* LINE/MIC selecteerbaar

Koptelefoon jack (stereo) (stereo 1/4 inch phone type)

Trigger Input jack (1/4 inch TRS phone type)

Expressiepedaal (1/4 inch TRS phone type)

MIDI aansluitingen (IN/OUT)

Voetschakelaar jack (1/4 inch TRS phone type)

CompactFlash kaart sleuf

Stroomtoevoer

DC 9 V: AC adapter

Stroomverbruik

1000 mA

Afmetingen

342 (B) x 282 (D) x 83 (H) mm

Gewicht

2,1 kg (exclusief adapter)

Accessoires

Gebruiksaanwijzing

Adapter (ACI-120C/ACI-230C/ACB-230E/ACB-240A)

Sampling CD

Slit tape

Veiligheidsschroef x 2

Zeshoekige moersleutel

Opties

Pads (PD-120, PD-100, PD-80, PD-80R, PD-9, PD-7, PD-6, KD-7)

Expressiepedaal (EV-5)

Voetschakelaar (BOSS FS-5U)

Hi-Hat pedaal (FD-7)

PCS set verbindingskabels (PCS-31)

Universele klem (APC-33)

* Met het oog op productverbetering zijn de specificaties en/of het 

uiterlijk van dit apparaat onderhevig aan verandering zonder 

nadere kennisgeving.
32



133

Patch lijst

A
pp

en
di

ce
s

Patch lijst

Als u een patch uit de onderstaande lijst bewerkt en vervolgens opslaat, dan wordt de oorspronkelijke patch gewist. Wilt u alle patches 
herstellen in de fabrieksinstellingen, kijk dan bij "De fabrieksinstellingen herstellen met behulp van de bijgevoegde CD" (p. 117).

Nr. Naam Nr. Naam Nr. Naam Nr. Naam Nr. Naam
1 Join Us! 25 CoolWind 48 NewPatch 82 Join Us! 106 CoolWind
2 Filter-9 26 EchoohcE   :         : 83 Filter-9 107 EchoohcE
3 HipHoppr 27 klanken   :         : 84 HipHoppr 108 klanken
4 LAttin!! 28 TR808Dr2 85 LAttin!! 109 TR808Dr2
5 DrumNfil 29 SnglHead 86 DrumNfil 110 SnglHead
6 Efct-Me! 30 Perffect 87 Efct-Me! 111 Perffect
7 CajonBt 31 Timbales 88 CajonBt 112 Timbales
8 Eco-Echo 32 Conga 89 Eco-Echo 113 Conga
9 VeloCity 33 RhytmBox 90 VeloCity 114 RhytmBox
10 Industry 34 Chimes 91 Industry 115 Chimes
11 AcousDrs 35 Cym&Gong 92 AcousDrs 116 Cym&Gong
12 Bongo 36 Add On 93 Bongo 117 Add On
13 TR808Dr1 37 Percuss1 94 TR808Dr1 118 Percuss1
14 909Mania 38 Percuss2 95 909Mania 119 Percuss2
15 Outback 39 Percuss3 96 Outback 120 Percuss3
16 SappBeat 40 Percuss4 97 SappBeat 121 Percuss4
17 Winter 41 SynSweep 98 Winter 122 SynSweep
18 All Perc 42 Phaser 99 All Perc 123 Phaser
19 RudeDrs 43 Radio 100 RudeDrs 124 Radio
20 TablaJam 44 Slicer 101 TablaJam 125 Slicer
21 Drums-Q 45 ShrtLupr 102 Drums-Q 126 ShrtLupr
22 Mr.LO-FI 46 RingMod   :         : 103 Mr.LO-FI 127 RingMod
23 Pulsar 47 OvrDrive   :         : 104 Pulsar 128 OvrDrive
24 Spiral 81 NewPatch 105 Spiral
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Wave lijst

Wave lijst

Als u een Wave uit de onderstaande lijst bewerkt en vervolgens opslaat, dan wordt de oorspronkelijke Wave gewist. Wilt u alle Waves 
herstellen in de fabrieksinstellingen, kijk dan bij "De fabrieksinstellingen herstellen met behulp van de bijgevoegde CD" (p. 117)..

<Off> <Phrase> <S.E.> <Percussion>
Nr. Naam Nr. Naam Nr. Naam Nr. Naam Nr. Naam
I000 OFF I001 Moon Drs I032 AirDrft1 I053 WndChimD I085 CowbJam2

I002 Moon Bas I033 AirDrft2 I054 WndChimU I086 CowbBngo
I003 Moon Gt1 I034 SuperLow I055 PinChime I087 CowbMmbo
I004 Moon Gt2 I035 RevoDown I056 BelTreeD I088 Agogo Hi
I005 Moon Vo I036 SwepNoiz I057 BelTreeU I089 Agogo Lo
I006 JzStpDrs I037 VerbyHit I058 CrotaleH I090 SlighBel
I007 JzStpBas I038 RevLASER I059 CrotaleL I091 AnklBedD
I008 JzStpChd I039 WhtPulse I060 TriangOp I092 AnklBedS
I009 JzStpPad I040 Sperks I061 TriangMt I093 Shaker
I010 JzStpMel I041 SldWhstl I062 AccCym 4 I094 ShakeEgg
I011 2step Bt I042 NoiseTap I063 AccCym 6 I095 Maracas
I012 JnglBt 1 I043 Dolphin I064 CupChim6 I096 CabasaSp
I013 JnglBt 2 I044 Scratch I065 CupChim8 I097 CabasaSt
I014 Xylo Bkg I045 Hi-Q I066 Gong I098 Bongo Hi
I015 SynthBkg I046 Spd-S I067 Tamtam I099 Bongo Sp
I016 Org Bkg I047 Welcome I068 BlockJam I100 Bongo Lo
I017 HipHpBkg I048 ComeOn! I069 Block Hi I101 Conga Hi
I018 Didgerdo I049 UGotGrv I070 Block Lo I102 Conga Sp
I019 BongoPtn I050 Yeaaah I071 Claves 1 I103 Conga Lo
I020 CongaPtn I051 Haaaay I072 Claves 2 I104 Cajon Sp
I021 ShakrPtn I052 BasSlide I073 Cricket I105 Cajon Bs
I022 TablaPtn I074 FlexMtl I106 TimbleHi
I023 16BtPtn1 I075 MtlCrash I107 TimbleRm
I024 16BtPtn2 I076 Ratchet I108 TimbleLo
I025 16BtPtn3 I077 Vibraslp I109 SpokTom1
I026 16BtFil1 I078 Tmbrn 1 I110 SpokTom2
I027 16BtFil2 I079 Tmbrn 2 I111 SpokTom3
I028 16BtFil3 I080 TmbrnStk I112 SpokTom4
I029 16BtEnd I081 Tmbrn Sk I113 OctTom 1
I030 16BtSnr I082 CowbellS I114 OctTom 2
I031 16BtCrK I083 CowbellL I115 OctTom 3

I084 CowbJam1 I116 OctTom 4

<Drums>
Nr. Naam Nr. Naam Nr. Naam Nr. Naam Nr. Naam
I117 clubSnr1 I133 Xstick 1 I149 909Kik I165 AcuHH ft I181 AcuTom16
I118 clubSnr2 I134 Xstick 2 I150 110Kik I166 110 Cym I182 empty
I119 clubSnr3 I135 Xstick 3 I151 AcuKik 1 I167 Splash 6    :      :
I120 clubSnr4 I136 808Claps I152 AcuKik 2 I168 Splash 8    :      :
I121 clubSnr5 I137 909Claps I153 clubHH1c I169 Splash10 I399 empty
I122 clubSnr6 I138 110Claps I154 clubHH1o I170 Crash 13
I123 clubSnr7 I139 HndClap1 I155 clubHH2c I171 Crash 16
I124 clubSnr8 I140 HndClap2 I156 clubHH2o I172 Crash 18
I125 clubSnr9 I141 FingSnap I157 808HH cl I173 China 16
I126 808Snr I142 clubKik1 I158 808HH op I174 Ride 20
I127 909Snr I143 clubKik2 I159 909HH cl I175 Ride Bl
I128 110Snr I144 clubKik3 I160 909HH op I176 808Tom 1
I129 eSnr I145 clubKik4 I161 110HH cl I177 808Tom 2
I130 AcuSnr 1 I146 clubKik5 I162 110HH op I178 808Tom 3
I131 AcuSnr 2 I147 808Kik 1 I163 AcuHH cl I179 AcuTom10
I132 AcuSnr 3 I148 808Kik 2 I164 AcuHH op I180 AcuTom12
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De bijgevoegde CD bevat veel muziekstukken, drumgeluiden, percussiegeluiden en geluidseffecten, die u op de SPD-S kunt 
samplen.

Sluit uw CD-speler aan op de SPD-S (p. 25), en volg de stappen, die u bij "Sampling" vindt (p. 26, p. 52) om een geluid te samplen.

In sommige muziekfragmenten en geluiden op deze CD is met opzet storing of vervorming te horen.

De bijgevoegde CD bevat tevens data voor het herstellen van de fabrieksinstellingen op de SPD-S. 
Zie hiervoor "De fabrieksinstellingen herstellen met behulp van de bijgevoegde CD" (p. 117).

Copyright kennisgeving voor audiodata
Roland Corporation is de eigenaar van het copyright van de audiodata op de bijgevoegde CD. U hoeft geen toestemming te 
vragen voor het gebruik van deze audiodata bij het produceren van nieuw werk. Het vermenigvuldigen van de gehele (of 
een deel van de) data met als doel het creëren of distribueren van een reproductie (zoals in een verzameling van data), is 
echter verboden.

Roland Corporation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vorderingen als gevolg van inbreuk op het copyright van 
derden, op het werk gemaakt met gebruik van deze audio data.
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Track Titel Track Titel
1 Session 1 multi-track phrases (BPM=120) 45 acoustic kicks
2 Session 2 multi-track phrases (BPM=100) 46 club hi-hats
3 Session 3 multi-track phrases (BPM=108) 47 electronic hi-hats
4 Session 4 multi-track phrases (BPM=134) 48 acoustic hi-hats
5 Session 5 multi-track phrases (BPM=120) 49 spoke toms, oct toms
6 Session 6 multi-track phrases (BPM=100) 50 electronic toms
7 Percussion multi-track phrases (BPM=130) 51 acoustic toms
8 World percussion ensamble 1 52 electronic cymbals
9 World percussion ensamble 2 53 crash cymbals, china cymbals, ride cymbals
10 World percussion ensamble 3 54 effect cymbals
11 World percussion ensamble 4 55 gong, tamtam
12 World percussion ensamble 5 56 wind chime, pinchime, belltree
13 World percussion ensamble 6 57 triangle, crotale
14 World percussion ensamble 7 58 tambourine
15 16beat drum patterns & fills (BPM=108) 59 cowbell, agogo bells
16 fast speed drum phrases 60 sleigh bells, african jingle
17 hip-hop drum phrases 61 ankle beads
18 tabla phrases 62 shaker, ganza
19 didgeridoo phrases 63 maracas, caxixi, shekere
20 riff & sequence 64 claves, wood block
21 walking bass phrases (BPM=120) 65 cricket, flex metal, metal crasher
22 DREAM TRANCE multi-track phrases (BPM=136) 66 ratchet, vibla-slap
23 GARAGE HOUSE multi-track phrases (BPM=127) 67 bongo
24 G-FUNK multi-track phrases (BPM=94) 68 conga
25 G-FUNK2 multi-track phrases (BPM=94) 69 timbales
26 ABSTRUCT multi-track phrases (BPM=88) 70 djembe
27 R&B multi-track phrases (BPM=80) 71 cajon
28 R&B2 multi-track phrases (BPM=78) 72 talking drum, afro drums
29 ART CORE multi-track phrases (BPM=165) 73 cuica
30 JAZZ STEP multi-track phrases (BPM=172) 74 pandeiro
31 DRUM’N’BASS multi-track phrases (BPM=176) 75 surdo
32 DARK CORE multi-track phrases (BPM=160) 76 tamborim
33 hits 77 berimbau
34 special FX 78 caixa
35 klanken 1 79 apito, rainstick
36 klanken 2 80 tabla
37 klanken 3 81 dholak
38 bass slide 82 pot drum
39 club snares 83 timpani
40 electronic snares 84 animal S.E.
41 acoustic snares 85 nature S.E.
42 hand claps, finger snap 86 transport S.E.
43 club kicks 87 human life S.E.
44 electronic kicks
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-/+ ..............................................................24, 30, 41
-/+ knoppen .........................................................15
[>] to delete. ..........................................................51
[>] to format..........................................................67
[>] to init................................................................40
[>] to truncate .......................................................49

A
A .............................................................................34
A Level ..................................................................34
A Pan .....................................................................34
AC adapter............................................................21
AC adapter jack....................................................17
Achterpaneel ........................................................16
AIFF .................................................................69, 71
Akoestische drum trigger
ALL SOUND OFF..........................................25, 31
ALL SOUND OFF knop......................................15
Ambience ..............................................................76
Ambience ........................................................31, 42
AMBIENCE knop ................................................15
Ambience type .....................................................76
AmbType ..............................................................76
APC-33 ..................................................................19
Assign....................................................................46
Audio bestanden............................................69, 71
Audio track .........................................................135
Auto End...............................................................62

B
B..............................................................................35
B Level ...................................................................35
B Pan ......................................................................35
backup data .....................................................72-73
BACKUP DELETE ...............................................73
BACKUP LOAD...................................................72
BACKUP SAVE....................................................73
Bassdrum trigger .................................................80
Beat .......................................................46-47, 58, 65
Beginpunt.........................................................47-48
Bell-shot.................................................................80
Bijgevoegde CD..........................................117, 135
Blokkeren ..............................................................31
Boodschap...........................................................130
Bovenpaneel .........................................................15
BULK DUMP........................................................85
Bulk dump, sure?.................................................85

C
Calc end point? .................................................... 47
Calculate, sure? .................................................... 47
CARD .................................................. 30, 42, 54, 59
CARD knop .......................................................... 15
CARD FORMAT.................................................. 67
CARD UTIL.....................................................67-68
CARD UTIL knop................................................ 15
Card utilities....................................................68-69
CC Tx/Rx.............................................................. 84
CD speler ...................................................21, 25-26
Chop Level ........................................................... 50
Chop Wave, sure?................................................ 50
Click Level ...................................................... 58, 65
CompactFlash .......................23, 30, 67-69, 71, 117
Continue?...................................................57, 70-72
CONTROL SW..................................................... 79
Control Switch ..................................................... 79
Copy pad, sure? ................................................... 38
Copy patch, sure? ................................................ 39
Copy Wave, sure?................................................ 51
Crosstalk Cancel .................................................. 83
Ctrl SW.................................................................. 79
CY-12R/C, CY-12H/14C/15R........................... 80
CY-6 ....................................................................... 80

D
Deblokkeren ......................................................... 31
Del.......................................................................... 87
Delete..................................................................... 73
Delete all, sure?.................................................... 87
Delete, sure? ............................................. 51, 73, 87
Destination .................. 38-39, 49-51, 62, 66, 70, 72
Device ID .........................................................84-85
Device ID .............................................................. 86
Dst................................. 38-39, 49-51, 62, 66, 70, 72
Dump .................................................................... 85
Dynamic Attack ................................................... 36
DynamicAtck ....................................................... 36
Dynamics .............................................................. 36
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EDIT.................................................................32, 43
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Effect ......................................................................92
Effect type .............................................................93
EFFECTS ...................................................24, 31, 37
EFFECTS toets ......................................................15
EFFECTS CONTROL knop ....................15, 24, 31
Effects SW .............................................................36
Eindpunt ..........................................................47-48
End.........................................................................47
ENTER toets .........................................................15
Excg patch, sure? .................................................39
Exchg pad, sure? ..................................................38
EXIT toets..............................................................15
EXP PEDAL jack ..................................................17
Export, sure?.........................................................71
Expressiepedaal ...................................................31
Externe apparaten................................................20

F
Fabrieksinstellingen ..........................................117
FILE EXPORT.......................................................71
FILE IMPORT.......................................................69
File Type................................................................71
FOOT SW (1/2) jack ............................................17
Foot Switch Polarity ............................................76
FootSwPolarity.....................................................76
Formatteren ..........................................................67
Format, sure? ........................................................67
FUNC toets ...........................................................15

G
Gain.......................................................61-62, 64, 66
Gate Time..............................................................36
Geheugenkaart ...............................................23, 67
Geheugenkaart sleuf ...........................................18
Grade ...................................................58, 62, 66, 70

I
Import all, sure?................................................... 70
Ingangsvolume ........................................ 26, 54, 56
Init.................................................................... 39, 87
Init pad, sure?....................................................... 39
Init patch, sure?.................................................... 40
Init, sure? .............................................................. 87
INIT/DELETE...................................................... 87
Initialize ................................................................ 39
INPUT jacks.............................................. 17, 25, 53
INPUT LEVEL knop .............. 17, 25-26, 53-54, 56
Input Mix .............................................................. 76
Input Mode........................................................... 80
InputMode............................................................ 80
Instellingen ........................................................... 86

K
KD-5/7/80/120 ................................................... 80
Klem ...................................................................... 19
Koptelefoon .......................................................... 21

L
LCD Contrast ....................................................... 76
Leeg ....................................................................... 42
Lengte.................................................................... 41
Level meter ............................................... 26, 54, 56
Load....................................................................... 72
Load Wave, sure? ................................................ 72
Load, sure? ........................................................... 72
Local Control........................................................ 84
LocalControl......................................................... 84
Loop....................................................................... 46
Loop Length ......................................................... 65

M
MARK ................................................................... 48
MARK toets .......................................................... 15
Mask Time ...................................................... 77, 82
Meas....................................................................... 46
Measure............................................................46-47
MIC/LINE schakelaar ............................ 17, 25, 53
Microfoon ............................................................. 21
MIDI .............................................................. 84, 119
MIDI aansluitingen ............................................. 17
MIDI Ch ................................................................ 84
MIDI kanaal.......................................................... 84
Mode.......................................................... 58, 62, 66
Mute Group.......................................................... 36
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Naam ............................27, 55, 57, 60-61, 64, 70, 73
Name ...............................................................37, 46
New Patch.............................................................26
Nieuw ....................................................................42
Note# .....................................................................36

O
OUTPUT jacks................................................17, 21

P
PAD..................................................................15, 77
Pad .........................................................................80
Pad Chase..............................................................76
PAD CONTROL...................................................36
PAD COPY ...........................................................38
PAD EXCHANGE ...............................................38
Pad lampjes.....................................................15, 24
PAD INIT ..............................................................39
Pad Initialize.........................................................39
PAGE toetsen .......................................................15
PATCH ..........................................24, 26, 30, 32, 86
Patch ....................................................................133
PATCH toets.........................................................15
PATCH COMMON .............................................37
PATCH COPY......................................................39
Patch edit...................................................32, 34, 92
PATCH EXCHANGE..........................................39
PATCH INIT.........................................................40
Patch Initialize......................................................40
Patch Level............................................................37
Patch mode .............................24, 30, 54, 59, 63, 86
Patch utilities ..................................................33, 38
PC Tx/Rx ..............................................................84
PCS-31 ..............................................................79-80
PD-120 ...................................................................80
PD-5/6/7/9 ..........................................................80
PD-80/100.............................................................80
PD-80R...................................................................80
Performance....................................................24, 30
PHONES jack .................................................17, 21
PHONES LEVEL knop........................................17
PHRASE MAKER ................................................63
Phrase Maker...................................................63-65
PHRASE MAKER toets.......................................15
Phrase Resampling ........................................64, 66
Phrase Sync.........................................................116
Piece .......................................................................50
Pitch .......................................................................49

POWER toets........................................................ 22
POWER schakelaar.............................................. 17
Problemen........................................................... 125

Q
Quantize ........................................................  63, 65

R
Rec.............................................27, 55, 57, 60-61, 63
Reh ......................................................................... 63
Remain ................................................ 58, 62, 66, 76
Repetitie ................................................................ 63
RESAMPLE............................................... 59, 61, 64
RESAMPLE toets ................................................. 15
Resample Standby ............................................... 60
Resample Stby...................................................... 60
Resample, sure? ................................................... 64
Resampling......................................................59-62
RetrigCancel ......................................................... 82
Retrigger Cancel .................................................. 82
Reverse .................................................................. 46
Rim Gain ............................................................... 83
Rim Sens................................................................ 83
Rim Sensitivity ..................................................... 83
Rim-shot................................................................ 80
RT-3T ..................................................................... 80
RT-5S ..................................................................... 80
RT-7K..................................................................... 80

S
SAMPLE.............................................. 26, 54, 56, 60
SAMPLE toets ...................................................... 15
Sampling .................................. 25-26, 52-54, 56, 58
Save........................................................................ 73
Scan Time.............................................................. 81
Scherm................................................................... 15
Select dest pad.......................................... 26, 54, 60
Select src pad........................................................ 59
Sensitivity ....................................................... 77, 81
Sequencer.........................................................85-86
SETUP ................................................................... 74
SETUP toets .......................................................... 15
Setup edit ........................................................ 74, 76
Setup utilities.................................................. 75, 85
SHIFT toets ........................................................... 15
Shortcut ................................................................. 90
SHUTDOWN toets .............................................. 15
Snoerhaak ............................................................. 17
Soft Thru ............................................................... 84
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Source ............................................. 38-39, 51, 70-72
Spec ......................................................................132
Src.................................................... 38-39, 51, 70-72
Standaard..............................................................19
Standby..........................................26, 54, 56, 61, 63
Start ........................................................................47
Start Level .............................................................58
START/END POINT ..........................................47
START/STOP..........................27, 55, 57, 60-61, 63
START/STOP toets .............................................15
StartLvl ..................................................................58
Stby ......................................................26, 54, 56, 61
Stroom ...................................................................22
Sure? ..........................................................49, 70, 73
Sync Tempo ..........................................................37
Synchronisatie van effecten..............................116
SYSTEM.................................................................76
System exclusive boodschap..............................85

T
Tempo........................................................47, 58, 65
Tempo.........................................................41, 63-64
Tempo Sync .....................................................36-37
Threshold ..............................................................81
Tijdsduur...............................................................41
Toetscombinaties .................................................90
TRIG IN (1/2) jack ...............................................17
TRIG IN jack .........................................................80
Trigger ...................................................................46
TRIGGER INPUT.................................................80
Trigger Type .........................................................80
Truncate, sure? .....................................................49
Type .....................................................45, 58, 62, 80

U
Uitzetten...........................................................22-23
Universele klem ...................................................19

V
Veiligheidsschroef ...............................................18
Veiligheidsslot......................................................17
Velocity Curve................................................77, 81
Velocity Curves....................................................78
Velocity weergave ...............................................77
Velocity Switch Point ..........................................35
VeloCrv .................................................................81
VeloCurve .............................................................77
VeloSWPoint.........................................................35

VOLUME knop.............................................. 15, 22

W
Wait.. ......................................................... 27, 55, 57
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	Hoofdfuncties
	Negen pads gehuisd in een compacte vorm (p. 15)
	Eenvoudig gebruik van Sampling (p. 25, p. 52)
	Voorgeprogrammeerde geluiden, die gebruikt kunnen worden zodra u het apparaat heeft uitpakt (p. 1...
	Een ruime keuze van sampling mogelijkheden (p. 52, p. 58)
	Handige Phrase Maker functie (p. 63)
	Twee verschillende geluiden uit één enkel pad (p. 30, p. 34)
	Dertig algoritme effecten (p. 92) plus sfeer effecten (p. 76)
	Ondersteuning voor CompactFlash (p. 67)
	Aansluitingen met externe pads, voetpedalen, etc. (p. 16, p. 20, p. 79, p. 80)

	Paneelbeschrijvingen
	1. PAD 1 tot 3
	2. PAD 4 tot 9
	3. EFFECTS CONTROL draaiknop
	4. Volume draaiknop
	5. Pad indicators
	6. Scherm
	7. PATCH knop
	8. EFFECTS knop / AMBIANCE knop
	9. PHRASE MAKER knop
	10. Wave knop / MARK knop
	11. ALL SOUND OFF knop
	12. START/STOP knop
	13. SAMPLE knop
	14. RESAMPLE knop
	15. CARD knop/SHUTDOWN knop
	16 SETUP knop/CARD UTIL knop
	17. EDIT knop
	18 FUNC knop
	19. SHIFT knop
	20. EXIT knop
	21. PAGE knoppen
	22. ENTER knop
	23. -/+ knoppen
	24. ON/OFF knop
	25. Adapter jack
	26. Kabel anker
	27. MIDI verbinders (uit/in)
	28. Security Slot ()
	29. FOOT SW (1/2) jack
	30. TRIG IN (1/2) jack
	31. EXP PEDAAL jack
	32. MIC/LINE schakel knop
	33. INPUT jacks
	34. INPUT LEVEL knop
	35. OUTPUT jacks
	36. Koptelefoon ingang
	37. KOPTELEFOON LEVEL draaiknop
	38. Geheugenkaart ingang
	Setup handleiding

	Monteren op een standaard
	Monteren van externe apparaten
	1. Voordat u een verbinding maakt, sluit u alle apparaten af.
	2. Verbind de bijgeleverde adapter op de adapter jack.
	3. Verbind een audio systeem of een versterker op de uitgang jacks. Voor het gebruik van koptelef...
	4. Steek de stekker van de adapter in het stopcontact.

	Aan/Uit zetten van stroom
	1. Draai de VOLUME draaiknop volledig uit (naar links).
	2. Zet het volume op het aangesloten audiosysteem uit.
	3. Druk op de POWER knop om de SPD-S aan te zetten.
	4. Zet de aangesloten versterker (of audio installatie) aan.
	5. Sla de pads aan en terwijl u naar het geluid luistert kunt u gestaag het gewenste volume inste...
	1. Selecteer patch mode of Wave mode.
	2. Houd [SHIFT] ingedrukt, en druk [CARD] voor ongeveer twee seconden in voor het starten van de ...
	3. Zet het volume niveau van de SPD-S en aangesloten externe apparaten uit.
	4. Zet de externe apparaten uit.
	5. Druk op de POWER knop voor het uitzetten van de SPD-S.

	Plaatsen/Verwijderen van een memory kaart (CompactFlash)
	1. Open de kaartingang aan de linkerkant van de SPD-S, en plaats de memory kaart.
	1. Selecteer patch mode of Wave mode.
	2. Houd [SHIFT] ingedrukt, en druk [CARD] voor ongeveer twee seconden in voor het starten van de ...
	3. Open het kaarthouderklepje, en druk op eject naast de ingang. U kunt de kaart er nu uit trekken.

	Snelle start
	1 Volg de stappen, die worden uitgelegd op p.20 voor het aansluiten van externe apparaten op de S...
	2 Volg de stappen "aanzetten van stroom" p.22 voor het aanzetten van de SPD-S.
	3 Druk op [PATCH], zodat het lampje oplicht. Hierdoor start de patch mode.
	4 Voor het selecteren van een patch, druk op [-]/[+] voor het veranderen van een patch nummer.
	5 Sla de negen pads met een stick aan om ze te bespelen.
	6 Na uw uitvoering volgt u de instructies op p. 22 (het uitzetten van de elektriciteit na de afsl...
	Voor het samplen
	1 Draai de INPUT LEVEL knop op het achterpaneel naar MIN.
	2 Verbind een Cd-speler op de INPUT jacks op het achterpaneel.
	3 Zet de MIC/LINE schakelaar op het achterpaneel op LINE.
	4 Zet de Cd-speler aan.
	5 Volg de stappen op p. 22 (het aanzetten van stroom) om de SPD-S aan te zetten.

	Sampling
	1 Druk op [PATCH] zodat u in de patch mode zit.
	2 Druk op [-]/[+] voor het selecteren van patch, die naam is "New Patch".
	3 Druk op [SAMPLE]
	4 Het display geeft aan "select dest pad". Probeer een geluid sample in deze sessie op PAD 4 te z...
	5 "Stby"(Standby) zal op uw display verschijnen en PAD 4 zal oplichten. Speel de Cd-speler af, en...
	6 Druk op [START/STOP] om met samplen te beginnen.
	7 Druk [START/STOP] om sampling te eindigen.
	8 "Write.." zal op uw display verschijnen. Geef de Wave een naam. Druk op de PAGE knop voor het p...
	9 Na het opslaan van een Wave keert u naar patch mode terug. Als u PAD 4 aanslaat, kunt u het ges...
	10 Zet de stroom van de SPD-S uit, daarbij volgt u p.22 "Het uitzetten van de stroom na de afslui...


	Hoofdstuk 1 Een uitvoering maken/een patch creëren
	Het selecteren van een patch.
	Het controleren van de memory kaart (CompactFlash)
	Blokkeren van de knoppen.
	Activeren/uitzetten Ambiance
	Activeren/uitzetten effecten
	Bewerken effecten
	Het uitzetten van het geluid (ALL SOUND OFF)
	Notities voor het geven van een uitvoering
	Het aantal Waves, die tegelijkertijd geproduceerd kunnen worden.
	1 Druk op [PATCH], zodat u in patch mode zit.
	2 Druk op [-]/[+] voor het selecteren van een patch.
	3 Druk op [EDIT] om in Patch Edit te komen.
	4 Druk de [PAGE] knop in voor het selecteren van een te bewerken onderdeel (item), druk daarna op...
	5 Druk op de [PAGE] knop om de parameter van het onderdeel (item) te veranderen.
	6 Terwijl u het pad aanslaat om het geluid te bepalen, druk op [-]/[+] om de waarde van de parame...
	7 Druk op [EXIT] en herhaal stap 4 tot 6 om verder te gaan met het maken van Patch Edit. Druk op ...


	Geavanceerd gebruik
	Wave A
	Wave B
	PAD CONTROL
	(Initial) waarden van Note#
	Notities over Tempo Sync

	EFFECTS
	PATCH COMMON
	PAD COPY
	1. Stel de volgende parameters in.
	2. Druk [>] in om "copy pad sure" te laten verschijnen. Druk op [ENTER] om te kopiëren of druk op...

	PAD EXCHANGE
	1. Stel de volgende parameters in.
	2. Druk op [>] om "exchg pad, sure?" te krijgen. Druk op [ENTER] om te wisselen of druk op [<] om...

	PAD INIT (Pad Initialize)
	1. Stel de volgende parameters in.
	2. Druk op [>] om "init pad, sure?" te krijgen. Druk op [ENTER] om te initialiseren of druk op [<...

	PATCH COPY
	1. Stel de volgende parameters in.
	2. Druk op [>] om "copy patch, sure?" te krijgen. Druk op [ENTER] om te kopiëren of druk op [<] o...

	PATCH EXCHANGE
	1. Stel de volgende parameters in.
	2. Druk op [>] om "exchg patch, sure?" te krijgen. Druk op [ENTER] om te wisselen of druk op [<] ...

	PATCH INIT (Patch Initialize)
	1. "[>] to init" is zichtbaar op uw display. Druk op [>].
	2. "init patch, sure?" verschijnt. Druk op [ENTER] om de parameters van de patch naar de standaar...



	Hoofdstuk 2 Wave Editing
	Wave mode scherm
	Selecteer een Wave
	Het Wave tempo en de Wave lengte (time) controleren
	Naar de bovenkant van het interne geheugen of de geheugenkaart gaan
	Naar een nieuw (leeg) Wave nummer gaan
	Ambience aan/uitzetten
	1 Druk op [Wave], zodat u in Wave mode komt.
	2 Druk op [-]/[+] om een Wave te selecteren.
	3 Druk op [EDIT] om naar Wave Edit te gaan.
	4 Druk op de PAGE knoppen om een item, die hieronder staan opgesomd, te selecteren, en druk op [E...
	5 Druk op de PAGE knoppen om de parameter van het item te veranderen.
	6 U kunt de waarde van de parameter veranderen als u op [-]/[+] en op [START/STOP] drukt of een p...
	7 Wanneer u op [EXIT] drukt, kunt u stap 4 tot en met 6 herhalen om zo meerdere veranderingen met...

	Wave SETUP
	START/END POINT
	Automatische berekening van het eindpunt
	1. Druk op [FUNC] in het End scherm, zodat "calc end point?" verschijnt. Druk daarna op [ENTER] o...
	2. Stel de volgende parameters in. Druk op de PAGE knoppen om van parameter te veranderen, en dru...
	3. Druk op [>] om "calculate, sure?" te laten verschijnen, en druk op [ENTER] om de berekening te...


	Markerings functie
	Zowel het eindpunt als het beginpunt veranderen
	1. Druk op [START/STOP] om de weergave van de Wave te starten.
	2. Op de plaats, dat u als eindpunt wilt instellen, houdt u [SHIFT] ingedrukt, en drukt u op [Wave].
	3. Op de plaats, dat u als eindpunt wilt instellen, houdt u [SHIFT] ingedrukt, en drukt u op [Wave].
	4. Druk op [Wave] om naar Wave mode terug te keren.

	Alleen het beginpunt veranderen
	1. Druk op [START/STOP] om de weergave van de Wave te starten.
	2. Op de plaats, dat u als eindpunt wilt instellen, houdt u [SHIFT] ingedrukt, en drukt u op [Wave].
	3. Druk op [START/STOP] om de weergave van de Wave te stoppen.
	4. Druk op [Wave] om naar Wave mode terug te keren.

	Alleen het eindpunt veranderen
	1. Wanneer er geen Wave wordt weergegeven houdt u [SHIFT] ingedrukt, en drukt u op [Wave].
	2. Druk op [START/STOP] om de weergave van de Wave te starten.
	3. Op de plaats, dat u als eindpunt wilt instellen, houdt u [SHIFT] ingedrukt, en drukt u op [Wave].
	4. Druk op [Wave] om terug te keren naar Wave mode.

	Een mark verwijderen
	1. Houdt [SHIFT] ingedrukt, en druk een tijdje op [Wave], zodat [MARK] uitgaat.
	2. Druk op [Wave] om terug te keren naar Wave mode.


	Wave (knippen)
	1. "[>] to truncate" verschijnt op uw display. Druk op [>]
	2. "truncate, sure?" verschijnt in uw display. Druk op [ENTER] om het knippen uit te voeren of dr...

	Wave toonhoogte
	1. Stel de volgende parameters in.
	2. Druk op [>] om "sure?" te laten verschijnen. Benoem de Wave. Druk op de PAGE knoppen om de cur...

	Wave CHOP
	1. Stel de volgende parameters in.
	2. Druk op [>] om "chop Wave, sure?" te laten verschijnen. Druk op [ENTER] om chopping uit te voe...
	3. Stel de volgende parameters in.
	4. Druk op [>] om "write piece?" te laten verschijnen. Druk op [ENTER] om op te slaan of druk op ...

	Wave COPY
	1. Stel de volgende parameters in.
	2. Druk op [>] om "copy Wave, sure?" te laten verschijnen. Druk op [ENTER] om te kopiëren of druk...

	Wave DELETE
	1. "[>] to delete" is zichtbaar in uw display. Druk op [>].
	2. "delete, sure?" verschijnt in uw display. Druk op [ENTER] om te verwijderen of druk op [<] om ...

	Wave INFO

	Hoofdstuk 3 Samplen
	Naar het interne geheugen
	Naar een geheugenkaart
	Patch mode:
	Wave mode:
	1 Draai de INPUT LEVEL knop op het achterpaneel uit (MIN).
	2 Sluit een geluidsbron (microfoon/CD speler, enz.) via de INPUT jacks op het achterpaneel (p.20)...
	3 Schakel de MIC/LINE schakelaar om, indien nodig voor het aangesloten apparaat.
	4 Zet het aangesloten apparaat aan.
	5 Schakel vervolgens de SPD-S in. (p.22)

	Samplen in Patch Mode
	1 Druk op [PATCH] om in patch mode te komen.
	2 Druk op [-]/[+] om een patch te selecteren.
	3 Controleer of [CARD] gaat branden.
	4 Druk op [SAMPLE].
	5 "select dest pad" verschijnt op uw display. Sla een pad van de SPD-S of van een extern apparaat...
	6 "Stby" (Standby) is zichtbaar, en het indicatielampje van het pad, dat u in stap 5 heeft gesele...
	7 Druk op de PAGE knoppen om de parameters te veranderen, en druk op [-]/[+] om de waarde te vera...
	8 Druk op [START/STOP] om het samplen te starten.
	9 Wanneer de uitvoering is beëindigd, drukt u op [START/STOP] om de opname te stoppen.
	10 "write?" verschijnt op uw display. Benoem de Wave. Druk op de PAGE knoppen om de cursus onder ...

	Samplen in Wave Mode
	1 Druk op [Wave], zodat u in Wave mode komt.
	2 Druk op [-]/[+] om het Wave nummer te selecteren, waaronder u de sampled Wave wilt opslaan.
	3 Druk op [SAMPLE].
	4 “Stby" (Standby") is zichtbaar en het indicatielampje van het pad, dat u in stap 5 hebt geselec...
	5 Druk op de PAGE knoppen om de parameters te veranderen, en druk op [-]/[+] om de waarde te vera...
	6 Druk op [START/STOP] om sampling te starten.
	7 Wanneer de uitvoering is geëindigd, drukt u op [START/STOP] om de opname te stoppen.
	8 "write?" verschijnt op uw display. Benoem de Wave. Druk op de PAGE knoppen om de cursus onder d...
	9 "continue?" verschijnt op uw display. Door op [ENTER] te drukken, kunt u verder gaan met sampli...


	Hoofdstuk 4 Resampling van een bestaande Wave
	Patch mode:
	Wave mode:
	Resampling in Patch Mode
	1 Druk op [PATCH] om in patch mode te komen.
	2 Druk op [-]/[+] om een patch te selecteren voor resampling.
	3 Controleer of [CARD] is opgelicht.
	4 Druk op [RESAMPLE].
	5 "select src pad" verschijnt op uw display. Sla een pad van de SPD-S of van een extern apparaat ...
	6 Druk op [SAMPLE]
	7 "select dest pad" verschijnt op uw display. Sla een pad aan om te bepalen aan welk pad de nieuw...
	8 "Resample Stby" (Resample Standby) verschijnt op uw display. De pad indicator van een pad dat u...
	9 Druk op [START/STOP] om resampling te starten. De melding "REC" zal in uw display verschijnen.
	10 "Write?" verschijnt op uw display. U kunt nu de Wave een naam geven. Druk op de PAGE knoppen o...


	Bewerken in Wave Mode
	1 Druk op [Wave], zodat u in Wave mode komt
	2 Druk op [-]/[+] om de Wave voor resampling te selecteren.
	3 Druk op [RESAMPLE].
	4 "Gain" verschijnt op uw display. Stel de volgende parameters in. Druk op de PAGE knoppen om de ...
	5 Druk op een PAGE knop om "Stby" (Standby) in het display te laten verschijnen.
	6 Druk op [START/STOP] om resampling te starten. "Rec"zal op uw display verschijnen.
	7 "Write?" verschijnt in op display. U kunt nu de Wave een naam geven. Druk op de PAGE knoppen om...


	Hoofdstuk 5 Uitvoeringen indelen om een Phrase te maken (Phrase Maker)
	1 Druk op [PATCH], zodat u in patch mode komt.
	2 Druk op [-]/[+] om een patch te selecteren.
	3 Houd [PHRASE MAKER] enige tijd ingedrukt.
	4 "Standby (inv. Afb. muzieknootje) = 120" verschijnt op uw display. Druk op [-]/[+] om het tempo...
	5 Druk op de PAGE knoppen om de volgende parameters in te stellen.
	6 Sla een pad aan of druk op [START/STOP] en de phrase opname zal starten. "Rec" (Recording) zal ...
	7 Druk op [START/STOP] om de opname te stoppen. Iedere keer dat u hierna [START/STOP] indrukt, ku...
	8 Druk op [EXIT] om Phrase Maker te verlaten.
	De Gecreëerde Phrase opslaan als een nieuwe Wave (Phrase Resampling)
	1 Druk op [-]/[+], wanneer de weergave van de phrase in stap 7 op p. 63 is gestopt om het weergav...
	2 Druk op [RESAMPLE].
	3 "Gain" verschijnt op uw display. Stel de volgende parameters in.
	4 Druk op een [>] knop om "resample, sure?" op uw display te laten verschijnen.
	5 Druk op [Enter] om de phrase resampling te starten.
	6 "Write?" verschijnt op uw display. U kunt nu de Wave een naam geven. Druk op de PAGE knoppen om...

	Voor Phrase opname
	Voor Phrase Weergave

	Hoofstuk 6 Een CompactFlash Geheugenkaart gebruiken
	Aangaande Aangeraden Compact Flash Kaarten
	1 Om de CompactFlash kaart in te kunnen steken, dient u het klepje van de kaarthouder voorzichtig...
	2 Selecteer patch mode of Wave mode
	3 Druk op [SHIFT] en [SETUP] (CARD UTIL).
	4 Druk op de PAGE knoppen om "CARD FORMAT" te selecteren, en druk vervolgens op [ENTER].
	5 "[>] to format" verschijnt op uw display. Druk op [>].
	6 "format, sure?" verschijnt op uw display. Druk op [ENTER] om het formatteren te starten.
	1 Om de CompactFlash kaart in te steken, opent u het klepje van de kaarthouder aan de linkerzijde...
	2 Selecteer patch mode of Wave mode.
	3 Druk op [SHIFT] en [SETUP](CARD UTIL).
	4 Selecteer één van de volgende opties, en druk dan op [ENTER].

	Bestanden Importeren
	Notities voor het Importeren van Audio Bestanden (WAV/AIFF)
	1. Stel de volgende parameters in.
	2. Druk op [>], zodat "sure?" verschijnt. Geef de Wave een naam. De standaard waarde is gelijk aa...
	3. De melding "continue?" verschijnt in uw display. Wanneer u [ENTER] indrukt, zal de SPD-S naar ...


	FILE EXPORTEREN
	1. Stel de volgende parameters in:
	2. 2.Druk op [>], zodat "export, sure?" verschijnt. Druk op [ENTER] om de geselecteerde ‘SCR’ in ...
	3. Een "continue" indicator verschijnt. Als u op [ENTER] drukt, keert de SPD-S naar het "SCR" sch...
	Geëxporteerde geluidsfiles controleren (WAV/AIFF)

	BACKUP LOAD
	1. Stel de Load parameter in.
	Als bij stap 1 Load is ingesteld op "1-4"
	2. Druk op [>], zodat "load, sure?" verschijnt. Druk op [ENTER] om de in stap 1 bij Load geselect...

	Als bij stap 1 Load is ingesteld op "One Wave"
	2. Stel de Source en Destination parameters in.
	3. Druk op [>], zodat "load Wave, sure?" verschijnt. Druk op [ENTER] om de Wave, die bij Src in s...
	4. Op het scherm verschijnt nu "continue?". Als u nu op [ENTER] drukt, keert de SPD-S naar het "S...


	BACKUP SAVE
	1. Stel de "Save" parameter in.
	2. Druk op [>], zodat "sure?" op het scherm verschijnt. Geef een naam aan de data.

	BACKUP DELETE
	1. Stel de "Delete" parameter in.
	2. Druk op [>], zodat "delete, sure?" op het scherm verschijnt. Druk op [ENTER] om de dataset te ...


	Hoofdstuk 7 De setup veranderen (algehele gebruikersomgeving)
	1 Schakel de SPD-S naar de patch mode of de Wave mode.
	2 Druk op [SETUP] om naar Setup Edit te gaan.
	3 Druk op de PAGE knoppen om één van de onderstaande items te selecteren. Druk vervolgens op [ENT...
	4 Druk op de PAGE knoppen om de parameter van het betreffende item te veranderen.
	5 Druk op [-] / [+] om de waarde van de parameter te veranderen.
	6 Druk op [EXIT] en herhaal vervolgens stap 3 t/m 5, om Setup Edit voort te zetten. Druk op [PATC...
	SYSTEM
	PAD
	Velocity weergave

	Velocity Curves
	CONTROL SW
	TRIGGER INPUT
	Overeenkomstigheidstabel voor Trigger Type

	MIDI
	BULK DUMP
	1. Verbind een externe MIDI sequencer (voor het opslaan van data) met de MIDI OUT aansluiting op ...
	2. Volg stap 1 t/m 3 van "Basishandelingen voor Setup Edit" (p. 74), en stel vervolgens de volgen...
	3. Start de opname op de externe sequencer.
	4. Druk op [>], waardoor "bulk dump, sure?" verschijnt. Druk op [ENTER] om de bulk dump uit te vo...
	5. Stop de externe sequencer om de opname te beëindigen.

	Opgeslagen data op de SPD-S opnieuw oproepen
	1. Verbind de MIDI IN aansluiting van de SPD-S met de MIDI OUT aansluiting van de externe sequenc...
	2. Druk op [PATCH] om naar de patch mode te gaan.
	3. Verzend de instellingsdata van de externe sequencer naar de SPD-S.

	INIT/DELETE
	1. Stel de volgende parameter in (druk op [-]/[+] om de waarde te veranderen):.
	2. Druk op [>], waardoor op het scherm de melding verschijnt, die u in onderstaande tabel terugvi...
	Wave Protect aanzetten
	1. Staat Wave Protect op OFF (uit), houd dan [Wave] en [SETUP] ingedrukt, en zet de SPD-S aan.

	Wave Protect uitzetten
	1. Staat Wave Protect op ON (aan), houd dan [Wave] en [SETUP] ingedrukt, en zet de SPD-S aan.



	Lijst met toetscombinaties (shortcuts)
	Patch Mode
	Patch Edit
	Patch Utilities
	Wave Mode
	Wave Edit
	Wave Utilities
	Sampling
	Resampling
	Phrase Maker
	Card Utilities
	Setup Edit
	Andere en algemeen
	Bijlagen

	Effectenlijst
	1: REVERB+GATE
	2: DLYEDREVERB (Delayed Reverb)
	3: STEREODELAY (Stereo Delay)
	4: SYNC-DELAY (Sync Delay)
	5: TAPE-ECHO
	6: CHORUS
	7: PHASER
	8: FLANGER
	9: STEPFLANGER (Step Flanger)
	10: TREMOLO/PAN
	11: SIMPLE-COMP (Simple Compressor)
	12: COMP-ENHANC (Compressor + Enhancer)
	13: 2BAND-COMP (2-Band Compressor)
	14: 4BAND-PEQ (4-Band Parametric Equalizer)
	15: FILTER
	16: ISOLATOR
	17: WAH
	18: OVERDRIVE
	19: DISTORTION
	20: LO-FI
	21: RADIOTUNING
	22: RINGMODULAT (Ring Modulator)
	23: PITCHSHIFT
	24: PITCHBENDER
	25: OCTAVE
	26: VOICETRANS (Voice Transformer)
	27: CENTRCANCEL (Center Canceller)
	28: SYNTH-PERC (Synthesizer Percussion)
	29: SHORTLOOPER (Short Looper)
	30: SLICER
	Synchronisatie van effecten (Phrase Sync)

	De fabrieksinstellingen herstellen
	met behulp van de bijgevoegde CD
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