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PLEASE KEEP THIS MANUAL

 

This product utilizes batteries or an external power supply (adapter). DO 
NOT connect this product to any power supply or adapter other than one 
described in the manual, on the name plate, or specifically recom-
mended by Yamaha.

 

WARNING:

 

 Do not place this product in a position where anyone could 
walk on, trip over, or roll anything over power or connecting cords of any 
kind. The use of an extension cord is not recommended! If you must use 
an extension cord, the minimum wire size for a 25’ cord (or less) is 18 
AWG. NOTE: The smaller the AWG number, the larger the current han-
dling capacity. For longer extension cords, consult a local electrician.

This product should be used only with the components supplied or; a 
cart, rack, or stand that is recommended by Yamaha. If a cart, etc., is 
used, please observe all safety markings and instructions that accom-
pany the accessory product.

 

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE: 

 

The information contained in this manual is believed to be correct at the 
time of printing. However, Yamaha reserves the right to change or modify 
any of the specifications without notice or obligation to update existing 
units.

This product, either alone or in combination with an amplifier and head-
phones or speaker/s, may be capable of producing sound levels that 
could cause permanent hearing loss. DO NOT operate for long periods 
of time at a high volume level or at a level that is uncomfortable. If you 
experience any hearing loss or ringing in the ears, you should consult an 
audiologist. 
IMPORTANT: The louder the sound, the shorter the time period before 
damage occurs.

Some Yamaha products may have benches and / or accessory mounting 
fixtures that are either supplied with the product or as optional accesso-
ries. Some of these items are designed to be dealer assembled or 
installed. Please make sure that benches are stable and any optional fix-
tures (where applicable) are well secured BEFORE using.
Benches supplied by Yamaha are designed for seating only. No other 
uses are recommended.

 

NOTICE: 

 

Service charges incurred due to a lack of knowledge relating to how a 
function or effect works (when the unit is operating as designed) are not 
covered by the manufacturer’s warranty, and are therefore the owners 
responsibility. Please study this manual carefully and consult your dealer 
before requesting service.

 

ENVIRONMENTAL ISSUES: 

 

Yamaha strives to produce products that are both user safe and environ-
mentally friendly. We sincerely believe that our products and the produc-
tion methods used to produce them, meet these goals. In keeping with 
both the letter and the spirit of the law, we want you to be aware of the 
following:

 

Battery Notice: 

 

This product MAY contain a small non-rechargeable battery which (if 
applicable) is soldered in place. The average life span of this type of bat-
tery is approximately five years. When replacement becomes necessary, 
contact a qualified service representative to perform the replacement.

This product may also use “household” type batteries. Some of these 
may be rechargeable. Make sure that the battery being charged is a 
rechargeable type and that the charger is intended for the battery being 
charged.

When installing batteries, do not mix batteries with new, or with batteries 
of a different type. Batteries MUST be installed correctly. Mismatches or 
incorrect installation may result in overheating and battery case rupture.

 

Warning: 

 

Do not attempt to disassemble, or incinerate any battery. Keep all batter-
ies away from children. Dispose of used batteries promptly and as regu-
lated by the laws in your area. Note: Check with any retailer of 
household type batteries in your area for battery disposal information.

 

Disposal Notice: 

 

Should this product become damaged beyond repair, or for some reason 
its useful life is considered to be at an end, please observe all local, 
state, and federal regulations that relate to the disposal of products that 
contain lead, batteries, plastics, etc. If your dealer is unable to assist 
you, please contact Yamaha directly.

 

NAME PLATE LOCATION: 

 

The name plate is located on the bottom of the product. The model num-
ber, serial number, power requirements, etc., are located on this plate. 
You should record the model number, serial number, and the date of pur-
chase in the spaces provided below and retain this manual as a perma-
nent record of your purchase.

 

Model

Serial No.

Purchase Date

 

SPECIAL MESSAGE SECTION

 

92-BP 

 

(bottom)
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حتذير��
يرجى قر��� �لتا� بشكل جيد قبل بد�ية تشغيل �جلها�

�ذ� �لدليل � مكا� �من كمرجع للمستقبل. �* يرجى �الحتفا
   تنبيه

AB �تباعك للتحذير�� �أل!لية �ملد!نة ">نا: 9نبك من �حت51 !قو4 "23 "! $ب1 �ملو� بصعقة كهربائية، "! حد!) متا& % �لد�$�، "! 
:Dما ي Eد>�، عF خر2 تتضمن هذ: �لتحذير��، لكنها ليست" $�M" N" !" ،حريق

�لتغذية �لرئيسية/Fو5 �لتيا$ �ملستمر

�ستعمل فقط مقد�9 �لفولت �ملحد6 للجها3، �1لذ0 جتد- مطبوعا* ع) �ل'&ة   •
�ملعدنية �لتي �16 عليها �سم �جلها3 مع بقية �ملو�صفا<.

�ستعمل فقط �ملحوJ �ملناسب 1H (PA-301 جها3 مكافئ موF به من   •
Yamaha). �1ستعJR �جلها3 �خلطأ يمكن �H يؤMN 06 حتميل حر�09 �3ئد 

1بالتاU تلفه.
 V1ساH 1H 90 غباH 1نية للجها3 بشكل 0916 1نظفها منZتفحص �ملآخذ �إللك  •

قد علقت �ا.
 1H 0 مصد9 حر�09 مثل �لسخا�H لكهربائي بجانب� Jال تضع سلك �ملحو  •

�ملشع، 1ال تقم بثني �لسلك بشكل كب1H f بوضع جسم ثقيل 1H بوضع �لسلك 
نفسه � مكا� يمكن j �Hعله عرضة للمi عليه أل� gلك كله يمكن �H يعرضه 

للتلف.
ال تفتح �جلها�

ال حتاJ1 فتح �جلها1H 3 فك قطعه �لد�خلية 1H �لتغيf فيها ع) 0H نحو كا�،   •
فاجلها3 &تو0 ع) قطع ال يمكن صيانتها من قبل �ملستخدp، فإ�g شعر< بحاجة 

�جلها0H MN 3 نوs من Hنو�s �لصيانة فتوقف عن �ستعJR �جلها3 مباqr �1جعل 
شخصا* من طاقم �لصيانة �ملؤهلني � Hحد مر�كز صيانة Yamaha يقوp بفحصه.

�حتذير بشأA �ملا

 � 1H -ال جتعل �جلها3 عرضة لألمطا9، 1ال تستعمله � مكا� قريب من �مليا  •
 �H بحيث يمكن zتو0 ع) ما& z0 1عاH 1سط شديد �لرطوبة، 1ال تضع فوقه

ينسكب عليه.
.z1| 1يد} مبللة باملاZلكN 0 مقبسH s1 نزH Jبد�* بإ6خاH ال تقم  •

حتذير بشأA �حلريق

ال تضع ع) �جلهاz� 0H 3 مرتفع �حلر�q9 بشكل كبf مثل �لشمع، فقد يسبب   •
سقوطها ع) �جلها3 بنشو� حريق.

N<عا Vغ �X N" �3 الحظتB

�gN تلف 1H �هHZ سلك �وJ �لتيا9 �ملستمر، �gN 1H كا� هنا} 0H �نقطاs للصو<   •
خالJ �ستعJR �جلها1H ،3 ظهر< 0H �9ئحة غريبة 1H 6خا� قم بإطفاz �جلها3 

مباqr 1فصله من �لتيا9 �لكهربائي �1جعل شخصا* من طاقم �لصيانة �ملؤهلني � 
Hحد مر�كز صيانة Yamaha يقوp بفحصه.

   حتذير
AB �تباعك للتحذير�� �أل!لية �ملد!نة ">نا: 9نبك من �حت51 !قو4 "23 "! $ب1 �ملو� بصعقة كهربائية، "! حد!) متا& % �لد�$�، "! 

:Dما ي Eد>�، عF خر2 تتضمن هذ: �لتحذير��، لكنها ليستZ $�M" N" !" ،حريق
�لتغذية �لرئيسية/Fو5 �لتيا$ �ملستمر

عندما تقوp بنز0H s مقبس Nلك1Z| من �جلها3 فقم بذلك H1نت ممسك باملقبس   •
نفسه ال بالسلك �ملوصوJ به.

قم بنزs �وJ �لتيا9 �ملستمر من مصد9 �لتغذية �لرئي� عند عدp �ستعJR �جلها3   •
1H عند 1جو6 عو�صف 9عدية.

ال تقم بوصل �جلهاMN 3 1صلة تيا9 متعد6 �ملآخذ أل� gلك قد يؤMN 06 �نخفا� �   •
جوq6 �لصو< 1H 9بR سبب حتميل حر�09 �3ئد ع) 1صلة �لتيا9.

Aملكا�

 q91 �ل�6 �1حلر�H ،31 �الهتز�H 9ال تضع �جلها3 � مكا� يكو� فيه عرضة للغبا  •
�لشديدين (كوضعه � ��و�z �لطلق حتت Hشعة �لشمس مبا1H ،qr بالقر� من 

 z1 �ريب �ألجز�H مكانية تلفN لك لتجنبg1 (pليو� Jطو� q9سخا� � �لسيا
�لد�خلية للجها3.

 J1 هاتف جو�H يوZ1 �سH 1 تلفزيو�H ال تستعمل �جلها3 بالقر� من جها3 �لر�6يو  •
H 1Hية HجهزN qلك1Zنية Hخر�، g1لك لكي ال تسبب تلك �ألجهز0H q ضجيج.

ال تضع �جلها3 � مكا� غf مناسب له بحيث يمكن �H يقع 9Hضا*.  •
.Jفيها طبعا* �ملحو Rحتر} �جلها3 من مكانه قم بفصل �يع �لتوصيال< ب �H قبل  •
عند Nعد�6 �ملنتج، تأكد من �� فتحة تز1يد طاقة �لتيا9 �ملAC 66Z �لتي تستعملها   •
سهلة �لوصو�g� .J حصل مشكلة �1 عطل بالتشغيل، فو�9* �1قف مفتا� �لطاقة 

�لكهربائية �1فصل �لقابس من فتحة تز1يد �لطاقة �لكهربائية. حتى ��g كا� 
مفتا� �لطاقة �لكهربائية متوقف، ال تز�J �لكهرباz ت�M� 0 �ملنتج ع) مستو� 

�قل حد. � حالة عدp �ستعRلك للمنتج ملدq 3منية طويلة، تأكد من فصل سلك 
قابس �لطاقة �لكهر�ئية من فتحة تز1يد طاقة �لتيا9 �ملAC 66Z �جلد�9ية.

�ستعمل فقط �ملنصب �ملحد6 للجها3. عند تركيب �حلامل، �ستعمل فقط �ل��غي   •
 Rذ �ألمر قد يعر� �ملكونا< �لد�خلية للجها3 للتلف ك��ملرفقة. �N عدp تقيد} 

قد يعر� �جلها3 للسقو�.
ال تضع �جساp �ماp فتحا< �وية �آللة �ملوسيقية، ال� gلك يمكن �� يمنع   •

�لتهوية �لكافية لألجز�z �لد�خلية، مما يؤM� 06 3ياq6 سخونة �آللة �ملوسيقية.
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حفظ �لبيانا�

حلفظ !نسخ معلوماتك
تفقد بيانا< �النو�s �ملد9جة باالسفل عندما تفصل �لطاقة �لكهربائية عن �آللة   •

�ملوسيقية. �حفظ �لبيانا< ع) شاشة عر� USER (صفحة ٢٧)، �1 جها3 
�لتخزين USB (�gكرq فال� USB/فلو� 6يسك، �لخ).
�الغا| �ملسجلة/�ملحرq9 (صفحة ٤٣، ١٤٣، ١٥٨)  •

نة/�ملحرq9 (صفحة ١١٤) �لنgR  �ملكو�  •
�الصو�< �ملحرq9 (صفحة ٩٢)  •

�لضبوطا< بلمسة �1حدq �ملحفوظة (صفحة ٥١)  •
ضبوطا< MIDI �ملحرq9 (صفحة ١٧٧)  •

ضبوطا< توليف �لسلم (صفحة ٩٩)  •

 .q�1حد qالع) مر� � q9لك، يمكن حفظ �يع �لبيانا< �ملذكوg (ع *q1عال  
�9جع �M صفحة ٧٥. يمكن �� تفقد �لبيانا< �ملوجوq6 �6خل شاشة عر� 

�جلدUSER J1 (صفحة ٢٧) بسبب عطل �1 عملية تشغيل غf صحيحة. �حفظ 
�لبيانا< �ملهمة ع) جها3 �لتخزين �g) USBكرq فال� USB/فلو� 6يسك، 

�لخ).

عندما تغ�f �لضبوطا< �6خل صفحة شاشة عر� ثم �ر  من تلك �لصفحة،   
 J1قيا¢ جد J1ملد9جة �6خل جد�) pعد�6 �لنظاN >يتم �1توماتيكيا* �زين بيانا

�لبيانا< �لقابل للتحميل من موقع �النZنت). مع gلك، يتم فقد�< �لبيانا< 
�ملحرq9 هذ- ��g فصلت �لطاقة �لكهربائية بد�1 �خلر1  بشكل صحيح من 

 J1ع) جد Jكيفية �حلصو Jصفحة ٥ حو M� شاشة �لعر� �ملتعلقة. �9جع
�لبيانا<.

(3) - 10

�لتوصيال�
قبل توصيل �جلها3 باألجهزq �إللك1Zنية �ألخر� Hطفئ كل �ألجهزq، 1قبل   •

Nطفا1H z تشغيل �ألجهزq خفض �لصو< فيها MN �حلد �أل6نى. 1 تأكد من gلك 
(1ضع �لصو< ع) �حلد �أل6نى) عند تشغيلك لألجهزq، 1قم برفع مستو� 

�لصو< تدj9يا* حتى تصل MN �حلد �ملرغو� به.
�لصيانة

عند تنظيفك للجها3 قم بإستعJR قطعة ق�R جافة 1ناعمة، 1ال تستعمل �لتينر   •
1H مو�6 مذيبة 1H سو�ئل �لتنظيف 1H �ملحاp9 �لصناعية.

طريقة �لتعامل مع �جلها�

ال تدخل Nصبعك 1H يد} � 0H فجوq موجوq6 � �جلها3.  •
ال تدخل 1H تسقط قطعا* من �لو1H ¤9 �ملعد� H 1HشياH zخر� � �لفجو�<   •

�ملوجوq6 � �لو�جهة 1H � لوحة �ملفاتيح، �gN1 حد¥ gلك قم بإطفاz �جلها3 
مباqr 1قم بفصله من �لتيا9 �لكهربائي، ثم �جعل شخصا* من طاقم �لصيانة 

�ملؤهلني � Hحد مر�كز صيانة Yamaha يقوp بفحصه.
ال تضع 0H مو�6 بالستيكية 1H مطاطية 1H من �لفينيل فو¤ �جلها3، أل¦ا من   •

�ملمكن �H �ر� لو� �لو�جهة 1H لوحة �ملفاتيح.
 � qلقو� p0 جسم ثقيل عليه، 1ال تستخدH بثقلك ع) �جلها3 1ال تضع pال تر  •

�ستع1H -9�93H JR مفاتيحه 1H 1صالته.
ال تستعمل �آللة �ملوسيقية/�جلها3 �1 سRعا< �لرH¢ ملدq 3منية طويلة ع)   •

مستو� قوq صو< عالية �1 غf مر&ة، ال� هذ� يمكن �� يسبب فقد�� �6ئم 
 q966 � �ستشاZفال ت �g0 016 � �ألH 1H حسست بأ0 فقد للسمعH �gN .للسمع

�لطبيب.

Yamaha ال تتحمل 0H مسؤ1لية عن 0H عطل حاصل بسبب سوz �الستخد�1H p بسبب �لقياp بأ0 تعديل ع) �جلها3 كH R¦ا غf مسؤ1لة عن فقد �ملعلوما< 1H تلفها.  

�6ئR* قم بإطفاz �جلها3 عند عدp �ستخد�مه.

 pآللة �ملوسيقية ع) مستو� �قل حد. � حالة عد� M� 0ت� zلكهربا� Jال تز� ،“STANDBY” حتى عندما يكو� مفتا� �لطاقة �لكهربائية ع) 1ضع �الستعد�6 للتشغيل
�ستعRلك لآللة �ملوسيقية ملدq 3منية طويلة، تأكد من فصل مهايىz قابس �لطاقة �لكهر�ئية من فتحة تز1يد طاقة �لتيا9 �ملAC 66Z �جلد�9ية.
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Yamaha PORTATONE! جها3 ياماها �ملوسيقي {z�r (شكر�* لك ع
نوصيك بقر�qz هذ� �لكتي�ب بدقة 1حذ9 حتى تتمكن من �الستفاq6 بشكل كامل من 

q9 �1ملالئمة �ذ- �آللة �ملوسيقية. �لوظائف �ملتطو�
�ذ� �لكتي�ب � مكا� Hمني �1 متناJ1 �ليد للرجوs �ليه � �ملستقبل. �كذلك نوصيك باالحتفا

ب �ملالك !جد!5 �لبيانا� bحو5 كتي
� هذ� لكتي�ب من �القساp �لتالية. يتكو�

ب �ملالك bكتي
. �ملقدمة (صفحة ١٢)...........................  يرجى قر�qz هذ� �لقسم �1ال*

...................  ي'� هذ� �لقسم كيفية �ستعJR �لوظائف �لرئيسية. �لدليل �ل�يع (صفحة ٢٤)
...............  ي'� هذ� �لقسم كيفية �ستعJR  �لوظائف �الساسية �لتي حتتو0 ضو�بط شاشة �لعر� �الساسية. �لتشغيل �الساª (صفحة ٦٠) 

..........................  ي'� هذ� �لقسم كيفية عمل ضبوطا< مفصلة للوظائف �ملتنوعة. �ملرجع (صفحة ٧٧) 
........................  &تو0 هذ� �لقسم معلوما< �ضافية مثل �لبحث عن �العطاJ �1الصال� �1ملو�صفا<. �مللحق (صفحة ١٨٣) 

جد!5 �لبيانا� 
 J1ملتعلقة. جد� MIDI >ملؤثر�< 1كذلك معلوما� ، gRملحتويا< �ملهمة �ملتنوعة �1ملضبوطة مسبقا* مثل �الصو�<، �1لن� J1لبيانا< ع) جد�� J1تو0 جد&

.Yamaha >لبيانا< متوفر للتحميل من مكتبة كتي�با�
Yamaha >مكتبة كتي�با

http://www.yamaha.co.jp/manual/

�لرسوما< �لتوضيحية 1شاشا< LCD كR هي معر1ضة �6خل كتي�ب �ملالك هذ� هي الغر�� تعليمية فقط، 1يمكن �� تظهر بشكل »تلف عن تلك �ملوجوq6 ع) �لتك   •
�ملوسيقية.

�مثلة شاشا< عر� 6ليل �لتشغيل �ملعر1ضة �6خل هذ� �لكتي�ب هي باللغة �النجليزية.  •
نسخ بيانا< �ملوسيقى �ملتوفرq جتا9يا* �لتي حتتو0 1لكن غf مقتq ع) بيانا< MIDI 1�/1 بيانا< �لصو< هو ممنوs بشدq باستثناz �ستعRلك �لشخ¬.  •

هذ� �جلها3 قا96 ع) �ستعJR �نو�s/فو9ما< متنوعة من بيانا< �ملوسيقى بو�سطة حتسينها �M فو9ما< بيانا< موسيقية صحيحية لالستعJR مع �جلها3 مقدما*. 1كنتيجة   •
لذلك، يمكن �� ال يعزفها �جلها3 بدقة ك6�9H R منتجينها �1 مؤلفينها �الصليني.

بعض �الغا| �ملضبوطة مسبقا* تم حتريرها بالنسبة للمدq �1 �لZتيب، 1يمكن �� ال تكو� بالضبط نفس �الغا| �الصلية.  •

يدمج 1يستخدp هذ� �جلها3 بر�مج كمبيوتر �1تويا< متتلك rكة Yamaha حقو¤ ن'ها �1 ترخيص معطى �ا بحق �ستعJR حقو¤ ن' �الخرين. هذ- �ملو�6 
�ملحفو� حقو¤ ن'ها حتتو0 بال حد61، �يع بر�مج �لكمبيوتر، ملفا< �لنgR ، ملفا< MIDI، بيانا< WAVE، �لقطع �ملوسيقية 1 تسجيال< �لصو<.

�0 �ستعJR غf مرخص ملثل هذ- �ل��مج �1ملحتويا< خا9  نطا¤ �الستعJR �لشخ¬ هو غf مسمو� به حتت طائلة �لقو�نني �ملتعلقة بذلك. �0 خر¤ حلقو¤ 
s �1 تستعمل �ل̄نسخ غf �لقانونية. �لن' سو° يتم �ملعاقبة عليه قانونيا*. ال تأخذ �1 تو�3

�ملند1لني H1لة �لنفخ �ملوسيقية، �ملعر1ضة �6خل شاشا< �ملويل PSR-0R700 معر1ضة � متحف هاماماتسو لآلال< �ملوسيقية.  •
خطو� �لصو9 �ملستعملة �6خل �أللة �ملوسيقية هذ- تم تز1يدها من قبل rكة Ricoh Co., Ltd 1هي ملك خا± �ا.  •

يستخدp هذ� �جلها3 تقنية NF، متصفح �نZنت مضمن من rكة .ACCESS Co., Ltd تم �ستعNF JR مع بر�qz �الخLZW s�Z �ملرخصة من rكة   •
 q6كذلك ال يسمح باعا .Jها �1 نقلها بأ0 شكل من �الشكاfعن هذ� �جلها3 1ال يسمح ببيعها �1 تأج NF ال يسمح بفصل تقنية .Unisys Co., Ltd.

q9 بو�سطة ²موعة JPEG �ملستقلة. هندسة تقنية NF �1 �عاq6 تأليفها �1 �عاq6 جتميعها �1 نسخها. &تو0 هذ� �ل�نامج ع) 1حدq قيا¢ مطو�
�يع �لعالما< �لتجا9ية �الخر� هي ̄مل³ك خا± ملاليكيها.  •
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�مللحقا�

>ليل gكة Yamaha لتسجيل عضوية مستخدd �جلها� عE �النcنت  

�سطو�نة CD-ROM �ضافية للويند!�  

ب �ملالك bكتي  

�سطو�نة CD-ROM �ضافية لدليل �لcكيب عE �لويند!�.  

مسند �لنوتة �ملوسيقية  

AC <<cطاقة �لتيا$ �مل �مهايى  
PA-301 �! مسا!N له*  

*       يمكن �� يكو� غf مرفق g1لك حسب منطقتك �خلاصة. يرجى مر�جعة 1كيل Yamaha بخصو± gلك.

�لتاU هي مالحظا< �لعنا1ين �1لتوثيقا< 1حقو¤ �لن' الثنتني (٢) من �الغا| �ملركبة مسبقا* �6خل �آللة �ملوسيقية.
Beauty And The Beast
from Walt Disney>s BEAUTY AND THE BEAST
Lyrics by Howard Ashman
Music by Alan Menken
© 1991 Walt Disney Music Company and Wonderland Music Company, Inc.
All Rights Reserved Used by Permission

Hey Jude
Words and Music by John Lennon and Paul McCartney
Copyright © 1968 Sony/ATV Songs LLC
Copyright Renewed
All Rights Administered by Sony/ATV Music Publishing, 8 Music Square West, Nashville, TN 37203
International Copyright Secured All Rights Reserved
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mلتشغيل �السا�
�ختيا$ لغة �لرسالة........................................... ٦٠
٦٠ ................... pلرسائل �ملعر!ضة >�خل شاشة �لعر�

 pلشاشا� �لعر N$الختيا$ �لفو�
٦١ .......................................... gلوصو5 �ملبا� —
شاشا� �لعرp �الساسية (شاشة �لعرp �لرئيسية !شاشة 
٦٢ ........................................ عرp �ختيا$ �مللف)
شاشة �لعر� �لرئيسية.............................................. ٦٢
٦٣ ................ªترتيب شاشة عر� �ختيا9 �مللف �1لتشغيل �السا

تشغيال< �مللف/�حلافظة �6خل شاشة عر� 
٦٦ ........................................................ �ختيا9 �مللف
٧٢ ................... �ستعا>� �لضبوطا� �ملxyة % �ملصنع
�ستعاq6 �لنظاp �مل�مج � �ملصنع..................................... ٧٢
�ستعاq6 �لضبوطا< �مل�²ة � �ملصنع بشكل مستقل بو�سطة......... ٧٢
حفظ �1ستدعاz ضبوطاتك �الصلية كملف مفر6.................... ٧٤
٧٥ ................................... نسخ �ملعلوما� �حتياطيا}
٧٥ ............................................ Nجر�z �لنسخ �الحتياطي

�ملرجع
٧٧ ............. �ستع1لوتكوينوحترير�الصو��
٧٧ .......................................... خصائص �لصو�
٧٨ .............. عز� �الصو�� �ملختلفة معا} بنفس �لوقت 
�قساp لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية (يمني ١، يمني ٢، يسا9) .............. ٧٨
٧٩ ................ عز° صوتني معا* بنفس �لوقت (�قساp يمني ١ 1 ٢) 

عز° �صو�< »تلفة بيد} �لي�� 1يد} �ليمنى 
٨٠ ............................................. (�قساp يمني 1١ يسا9) 
٨١ ......................................... تغيV طبقة �لصو�
٨١ ............................................................ �لتحويل
٨١ ..................... توليف طبقة �لصو< بدقة لعموp �آللة �ملوسيقية
�ختيا$ نو4 ��ا$مو�/�لصد2............................. ٨٢

حترير مستو2 �لصو� !�لتو��A �لنغمي 
٨٤ ...........................................(MIXING CONSOLE)
٨٤ ................................................... ªالسا� zإلجر��
٩٢ .......................... تكوين �لصو� — ضبط �لصو�
٩٢ ................................................... ªالسا� zإلجر��
٩٦ ............... تكوين �صو�< �أل9غن �1لفلو< �الصلية �خلاصة بك

�ستع51 �لسال� �ل�قية 
٩٩ ... — ضبط �لسلم/توليف �لسلم/�3كر� �لسلم
٩٩ ....................... ضبط �لسلم �ل�قي — ضبط �لسلم
٩٩ ................................................. توليف �لسلم
حفظ ضبط �لسلم — �3كر� �لسلم......................... ١٠١

�ملقدمة
ما�3 يمكن �A تعمل مع !ظيفة PORTATONE؟.......... ١٢
١٤ .............................................. ضو�بط �للوحة
١٦ ....................... �لعز� عE لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية
١٦ ............................................. تز1يد �لطاقة �لكهربائية
توصيل �لطاقة �لكهربائية............................................ ١٧
�إلعد�>........................................................ ١٨
١٨ ............................................... مسند �لنوتة �ملوسيقية
١٨ ............................................ ¢Hعا< �لرRس JRستع�
تغيf لغة شاشة �لعر�............................................. ١٩
ضبوطا< شاشة �لعر�............................................ ١٩

ل �لفلو� >يسك (FDD) !>يسكا�  bلتعامل مع مشغ� 
�لفلو�....................................................... ٢٢

 USB لتعامل مع جها� �لتخزين�
٢٣ ................... (�3كر� فال� USB/فلو� >يسك، �لخ)

�لدليل �ل�يع
٢٤ ....................................... عز� �المثلة �ملسجلة
٢٦ .............. �لتشغيال� >�خل شاشا� �لعرp �الساسية
٢٦ ...................................... تشغيل شاشة �لعر� �لرئيسية
٢٧ ................................... تشغيل شاشة عر� �ختيا9 �مللف
٢٨ ........................................ تشغيل شاشة عر� �لوظيفة
٣٠ .............................................. عز� �الصو��
٣٠ .................................... عز° �الصو�< �ملضبوطة مسبقا*
٣٦ ..................... �لتد$يب مع �الغا� �ملضبوطة مسبقا}
�لعز° �1الستsR لالغا| قبل �لتد9يب.............................. ٣٦
عر� �الشا�9< �ملوسيقية (�لقطعة �ملوسيقية)....................... ٣٩

كتم صو< قسم �ليد �ليمنى �1 �ليد �لي�� 1عر� 
٤٠ .................................................... �لقطعة �ملوسيقية
٤٢ ............................... �لتد9يب بو�سطة 1ظيفة تكر�9 �لعز°
٤٣ .......................................................{z�6H تسجيل
٤٤ ....�عز� �ال>!�$ �ملوسيقية بو�سطة تقنية مساعد� �أل>�

مر�فقة �لعز� مع ميز� �لعز� �ملر�فق �لتلقائي (عز� 
٤٦ ..................................................... �لنمو�3)

عز° �غنية ”Mary Had a Little Lamb“ مع ميزq �لعز° �ملر�فق 
�لتلقائي............................................................. ٤٦
�ال�$�$ �ملتعد>�............................................... ٥٢
٥٢ ............................................... q6عز° �ال9�93 �ملتعد
�ستعJR مالzمة �لنغمة �ملوسيقية..................................... ٥٣
�ملؤثر�� �لصوتية............................................ ٥٣
٥٤ ....... (HARMONY/ECHO) تطبيق ��ا9مو| ع) حلن يد} �ليمنى

�ستدعا� �العد�>�� �ملناسبة لكل �غنية 
٥٥ ............................................. (معنيb �ملوسيقى)
٥٦ ........ �ستدعاz ضبوطا< �للوحة لتالئم �لنموg  (²موعة �لضبط)

 ���لغنا� بمصاحبة عز� �الغنية )كر�!!كه( �! ">�
٥٧ ................................................... �لشخ�
٥٧ ............................... �لغناz مع شاشة عر� كلR< �الغا|
٥٨ .......................................... 1ظائف مالئمة للكر�11كه

جدJ1 �ملحتويا< 
1ظائف مالئمة للغناz بمصاحبة z�6H} �لشخ¬..................... ٥٨
ضبط �لسلم �ل�قي......................................... ٥٩
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١٠١ ..................................... حفظ ضبوطاتك للسلم
١٠٢ ....................................... �ستدعا� ضبط �لسلم

�ستع51 !تكوين !حترير ن�31 �لعز� 
�ملر�فق �لتلقائي................................ ١٠٣
١٠٣ ......................................... خصائص �لنمو�3
١٠٣ ............. �ختيا$ نو4 عز� �لنغمة �ملوسيقية باالصابع
١٠٤ ........................ عز� فقط قنو�� �يقا4 �لنمو�3
�لضبوطا� �ملتعلقة بعز� �لنمو�3....................... ١٠٦
ضبوطا� نقطة �لفصل.................................... ١٠٧

حترير مستو2 �لصو� !�لتو��A �لنغمي للنمو�3 
١٠٨ ...................................(MIXING CONSOLE)

١٠٨ ................ ميز� معنيb �ملوسيقى �ملالئمة
١٠٨ ......................................... �لبحث �6خل �لتسجيال<
١١٠ .................................. تكوي�ن ²موعة تسجيال< مفضلة
حترير �لتسجيال<.................................................. ١١١
حفظ �لتسجيل..................................................... ١١٢
١١٤ ............................................. وA �لنمو�3 bمك
١١٤ ...................................................  gتركيب �لنمو
١١٤ .....................................................  gتكوين نمو
١٢٠ .............................................. و� حترير �لنموg  �ملك�
�ال�$�$ �ملتعد>�.............................................. ١٢٨
١٢٨ ............................ و� �لز9 �ملتعد6) تكوين �لز9 �ملتعد6 (مك�
١٢٨ .............................. �لتسجيل بالوقت �حلقيقي للز9 �ملتعد6
١٢٩ ................................... EDIT 6لز9 �ملتعد� qتسجيل خطو
١٣٠ .................. وA �لز$ �ملتعد>) bحترير �لز$ �ملتعد> (مك

تسجيل !�ستدعا�Bعد�>�تاللوحةحسب طلبك 
— �3كر��لتسجيل............................. ١٣١
١٣١ ........... تسجيل !حفظ Bعد�>� �للوحة حسب طلبك
١٣٢ ........................ �ستدعا� Bعد�>�� �للوحة �ملسجلة
١٣٣ ............ حذ° Nعد�6 �للوحة غf �ملطلو�/تسمية Nعد�6 �للوحة
١٣٤ ................. �يقا° تشغيل �ستدعاz بنو6 �دq6 (1ظيفة �لتثبيت)
١٣٤ ............... �ستدعاz �9قاp �لذ�كرq بالZتيب — تسلسل �لتسجيل
�ستع51 !تكوين !حترير �الغا�........... ١٣٦
١٣٦ ..................................... �نو�4 �الغا� �ملتو�فقة 
١٣٧ ................................. الغنية  ٤ تشغيل عز عمليا

تعديل تو��A مستو2 �لصو� !توحيد �لصو�، �لخ.  
١٤٠ ...................................(MIXING CONSOLE)

١٤١ .................. �لتد$يب عE �الغا� مع !ظائف �لدليل
�ختيا9 نوs 1ظيفة �لدليل........................................... ١٤١
١٤٣ ............... MIDI جها� Eلشخ� ع� ��تسجيل �>�
طر¤ �لتسجيل..................................................... ١٤٣
١٥٨ .............................................. حترير �ألغنية �ملسجلة

�ستخد�Z dلتك �ملوسيقية مع �ألجهز� 
�ألخر2........................................ ١٦٧
توصيل �ألجهز� �لصوتية.................................. ١٦٧

 sRلصوتية �خلا9جية لالست� qألجهز� pستخد��
١٦٧ ........................................(  [OUTPUT] مقابس)

تشغيل �ألجهزq �لصوتية �خلا9جية مع �لسRعا< �لد�خلية 
١٦٧ ..........................................(  [AUX IN] مقابس)

�ستخد�p �ملفتا� �لقدمي 1H موجه �لتحكم �لقدمي 
١٦٨ .............................(  [FOOT PEDAL ٢/١] مقابس)
١٦٨ ...............................pلكل �16سة قد q6تعيني 1ظائف �د

توصيل �MIDI >�16 �خلا9جية  
١٧١ ............................................  (  [MIDI] °طر��)
١٧١ ..........................  USB ��<�! لتوصيل بالكمبيوتر�

 1  [MIDI] توصيل �لكمبيو
١٧١ ................................. (  [USB TO HOST] °طر��)

 (  [USB TO DEVICE] °بو�سطة طر)�
١٧٢ ......................................... USB خلز�� q�6لتوصيل با
ماهو MIDI؟................................................. ١٧٤
١٧٧ ...............................................MIDI يئا��
١٧٧ .......................................... عملية �لتشغيل �ألساسية
١٧٩ ......................................... �19فد MIDI �مل�²ة مسبقا*
١٨٠ ................................................ MIDI pهيئا< نظا
١٨٠ .............................................. MIDI Jيئا< �9سا�
١٨١ .............................................MIDI Jيئا< �ستقبا�

�يئة نغمة �جلهf �ملوسيقية لعز° �لنموg  بو�سطة 
١٨٢ .................................................... MIDI Jستقبا�

�يئة نوعية �لوتر �ملوسيقي لعز° �لنموg  بو�سطة 
١٨٢ .................................................... MIDI Jستقبا�

�مللحق
١٨٣ ........... >ليل �لتحرN عن �خللل !�صالحه
١٨٧ .................................... �ملو�صفا�
١٨٩ ....................................... �لفهر&
١٩٢ ........................... جد!5 ��$�$ �للوحة
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�ملقدمة

�لدليل �ل�يع

mلتشغيل �السا�

�ملرجع
 �ستع51 !تكوين !حترير �الصو��

 �ستع51 �لسال� �ل�قية

  �ستع51 !تكوين !حترير ن�31 �لعز� �ملر�فق 
�لتلقائي

 �ال�$�$ �ملتعد>�

  تسجيل !�ستدعا� Bعد�>�� 
�للوحة حسب طلبك

 �ستع51 !تكوين !حترير �الغا�

 �ستعZ 51لتك �ملوسيقية مع �الجهز� �الخر2

�مللحق
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�لتجهيز�� قبل توصيل �لطاقة �لكهربائية
..................................................................................................................... صفحة ١٨ ضبط مسند �لنوتة �ملوسيقية  •
توصيل سRعا< �لرH¢......................................................................................................................... صفحة ١٨  •
توصيل/فصل �لطاقة �لكهربائية................................................................................................................. صفحة ١٧  •

PSR-OR700  الست41 �� �ملو>يل�
........................................................................................................................... صفحة ٢٤ عز° �المثلة �ملسجلة  •
................................................................................................................................... صفحة ٣٦ عز° �الغا|  •
– عز° �غنية مسجلة مسبقا*.................................................................................................................... صفحة ٣٦  
– تشغيل/�يقا° تشغيل �قساp (قنو�<) �الغنية.............................................................................................. صفحة ١٤٢  
......................................................................................... صفحة ١٤٠ – ضبط �لتو��3 بني �الغنية 1لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية  
................................................................................................................................. صفحة ١٠٣  gRعز° �لن  •
– عز° �لنgR  �ملضبوطة مسبقا*................................................................................................................ صفحة ٤٦  
............................................................................................ صفحة ١٠٥  g(قنو�<) �لنمو pتشغيل/�يقا° تشغيل �قسا –  
........................................................................................ صفحة ١٠٨ – ضبط �لتو��3 بني �لنموg  1لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية  
عز° �ال9�93 �ملتعدq6........................................................................................................................... صفحة ٥٢  •

�لعز� عE لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية
�ختيا9 صو< (RIGHT 1) �1لعز° ع) لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية.................................................................................. صفحة ٧٨  •
عز° صوتني �1 ثالثة �صو�< معا* بنفس �لوقت................................................................................................. صفحة ٧٩  •
عز° �صو�< »تلفة بيد} �لي�� 1يد} �ليمنى................................................................................................. صفحة ٨٠  •
..................................................................................................................... صفحة ٧٧ عز° �صو�< �لطبل/�لنقر  •
......................................................................................................................... صفحة ٧٧ MegaVoices >صو��  •
ضبط حساسية ملس لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية...................................................................................................... صفحة ٣٣  •
تشغيل �1يقا° تشغيل �للمسة �ال1لية لكل قسم من لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية (RIGHT 1, 2, LEFT)............................................... صفحة ٥٣  •
ضبط عجلة تغيf طبقة �لصو< لكل قسم من لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية  (RIGHT 1, 2, LEFT).................................................... صفحة ٣٤  •

� لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية�<" Eلتد$يب ع�
�ستعJR �مل1Zنوp.............................................................................................................. صفحة ٣٤  •
................................................................................ صفحة ٣٩ عر� 1عز° �الغنية بمصاحبة �الشا�9< �ملوسيقية �ثناz �لعز°  •

PSR-OR700 ختيا$ بر�مج �ملو>يل�
...................................................................................................................................... صفحة ٧٧ �الصو�<  •
�لنgR ........................................................................................................................................ صفحة ١٠٣  •
²موعا< �لز9 �ملتعد6......................................................................................................................... صفحة ١٢٨  •
....................................................................................................................................... صفحة ١٣٦ �الغا|  •
تسجيال< معني� �ملوسيقى............................................................................................................. �لصفحا< ٥٥، ١٠٨  •
....................................................................................................................... صفحة ١٣٤ ²موعة �gكرq �لتسجيل  •
9قم �gكرq �لتسجيل........................................................................................................................... صفحة ١٣٤  •
.................................................................................................................... صفحة ٥١ qلضبط بلمسة �لو�حد� p9قا�  •
........................................................................................................................ صفحة ٨٢ �نو�s ��ا9مو|/�لصد�  •
�نMIDI �R................................................................................................................................... صفحة ١٧٩  •
..................................................................................................................................... صفحة ٨٨ fلتأث� sنو��  •
�نو�s �ملعاEQ  J6 �لرئي�....................................................................................................................... صفحة ٩٠  •

 LCD  pستع51 شاشة �لعر�
.......................................................................................................... صفحة ٦٢ فهم �1ستعJR شاشة �لعر� �لرئيسية   •
مشاهدq كلR< �الغنية ع) شاشة �لعر� LCD................................................................................................. صفحة ٥٧  •
........................................................................................ صفحة ٣٩ LCD مقطع �الغنية �ملوسيقي ع) شاشة �لعر� qمشاهد  •

عز� �لنغ�1 �ملوسيقية للنمو�3 بيد� �لي�2 !�حلاA بيد� �ليمنى
........................................................ �ملعلم �خلصو¹ للنغمة.................... صفحة ٥٠  q6نغمة موسيقية �د sم كيفية عز° �نو� تعل�  •
..................... صفحة ٥٠ ........................................ تناغم �لعز° باالصابع   gملوسيقية لعز° �لنمو� >Rم كيفية عز° (تعيني) �لنغ تعل�  •
........................... صفحة ٨٢ .................................... ها9مو|/صد� تطبيق ��ا9مو| �1 �لصد� �ال1توماتيكي ع) �حلا� يد} �ليمنى   •
�1توماتيكيا* تغيf �لنغR< �ملوسيقية لال9�93 �ملتعدq6 �ثناz �لعز° بيد} �لي��  ...................... مالzمة �لنغمة �ملوسيقية..................... صفحة ٥٣  •

فهر¢ �لتطبيق
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�ختيا$ ضبوطا� �للوحة حسب طلبك فو$�}
................... �لصفحا< ٥٥، ١٠٨ ................................................................. معني� �ملوسيقى �ستدعاN zعد��6< �للوحة �ملناسبة    •
................................................................... �لضبط بلمسة �1حدq....................... صفحة ٥١  gإلعد��6< لتالئم �لنمو� fتغي  •
.......................... صفحة ١٣١ حفظ �1ستدعاN zعد��6< �للوحة حسب طلبك ....................................................  �gكرq �لتسجيل  •

تكوين �الصو�� !�لن�31 !�الغا� !�كثر من 3لك
.......................................................................... ضبط �لصو<.............................. صفحة ٩٢ تكوين �صو�تك �الصلية   •
.............................................. ضبط �لصو<.............................. صفحة ٩٦ تكوين �صو�< �أل9غن �1لفلو< �الصلية �خلاصة بك  •
� �لنموg ........................... صفحة ١١٤ ........................................................................... مكو� تكوين نgRجك �الصلية   •
......................................................................................................................... صفحة ٤٣ تكوين �غانيك �الصلية  •
................................................................................ �لصفحا< ٤٣، ١٤٣ – تسجيل  MIDI  ألz�6} ع) لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية  
............................ صفحة ١٤٩ � �الغنية – �6خاJ �لنوتا< �1حدq بعد �1حدq .............................................................. مكو�  
............................ صفحة ١٥٨ � �الغنية ............................................................................. مكو� – �ال6خاJ �1لتحرير   
........................ صفحة ١٢٨ � �لز9 �ملتعد6 تكوين �ال9�93 �ملتعدq6 �الصلية �خلاصة بك ........................................................ مكو�  •
................................................................................................................. صفحة ١٣٤ تكوين ²موعة �gكرq تسجيل  •
تكوين تسجيال< معني� موسيقى جديدq....................................................................................................... صفحة ١١٠  •
تكوين �نو�s تأثf جديدq........................................................................................................................ صفحة ٨٨  •
تكوين ضبوطا< معاEQ  J6 �ملستخدp �لرئي� حسب طلبك ................................................................................... صفحة ٩٠  •

�ستع51 �لسال� �ل�قية
............................................................................................................ صفحة ٩٩ ضبط �لسلم �ل'قي — ضبط �لسلم  •
ضبط توليف �لسلم — توليف �لسلم............................................................................................................ صفحة ٩٩  •
.......................................................................................................... صفحة ١٠١ حفظ ضبط �لسلم  —  �gكرq �لسلم   •
حفظ ضبوطاتك للسلم....................................................................................................................... صفحة ١٠١  •
�ستدعاz ضبط �لسلم........................................................................................................ صفحة ١٠٢  •

�لتحكم !ضبط طبقة �لصو�
........................... صفحة ٨١ ................................................ �لتوليف �لرئي� PSR-OR700  ضبط طبقة �لصو< عموما* للمو6يل  •
..................................................................................................... صفحة ٨٦ ضبط �لنغمة �لثRنية للوحة �ملفاتيح �ملوسيقية  •
.................................................................... صفحة ٥٨ حتويل �لنغR< (حتويل 9ئي�، حتويل لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية، حتويل �الغنية)  •
.......................................................................... صفحة ٨٦ ضبط 93  [TRANSPOSE]  ليتحكم باالقساp �ملنفصلة بصوq9 مستقلة   •
................................................................................................................. صفحة ٣٣ �ستعJR عجلة 96جة طبقة �لصو<  •
�ستعJR عجلة تغيf طبقة �لصو<.................................................................................................................. صفحة ٣٤  •

�gمبا �نقا� مساعد� !�ساليب لأل>�
........................................................................................ صفحة ١٦٨ pللتحكم بالقد q6تعيني عمليا</1ظائف �لوحة �ملحد  •
........................ صفحة ١٣٤ �ستدعاz �9قا�g pكرq �لتسجيل بZتيب �لضبط حسب طلبك.........................................  تسلسل �لتسجيل  •
.......................................................................................... صفحة ١٦٨ �ستعJR �لد�1سة �لقدمية لتغيf �9قا�g pكرq �لتسجيل  •
........................................................................................... �لصفحا< ٤٨، ٤٩ �ستعJR �لزياq6 �لتدj9ية/�لتضاJz �لتدj9ي  •

نقا� مساعد� !�ساليب لأل>�� �جل1عي
........................................................... صفحة ٥٨ {zمستقلة لتالئم مد� غنا q9حتويل طبقة صو< �الغنية 1لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية بصو  •
.............................................................. صفحة ٨١ توليف صو< �ملو6يل  PSR-OR700 عموما* ليتالئم مع �الجهزq �ملوسيقية �الخر�  •
.............................................................................. صفحة ١٨٠ مز�منة �ملو6يل PSR-OR700 مع �جهزMIDI q �ملوسيقية �الخر�  •

نقا� مساعد� �خر2
...................................................................................................... صفحة ٢١ PSR-OR700  تسجيل �سمك ع) �ملو6يل  •
................................................ صفحة ٧٠ �ست6�f �اليقونا< حسب طلبك لبيانا< �لصو</�لنموg /�الغنية �6خل شاشة عر� �الختيا9  •
................................................................... صفحة ١٨٢ عر� �9قاp �ختيا9 �ملجموعة �1ل�نامج �6خل شاشة عر� �ختيا9 �لصو<  •
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�ملقدمة
ما�g يمكن �� تعمل مع 1جهاPORTATONE 3؟

MUSIC FINDER
�ستدعي نمو�3 �لعز� �ملر�فق �ملثا� 

(صفحة ٥٥، ١٠٨)
��g كنت تعر° �0 �غنية تريد �� تعز°، 1لكن ال تعر° 

�0 نموg  �1 صو< يمكن �� يكو� مناسب �ا، �تر} 
معني� �ملوسيقى يساعد}. فقط �خZ عنو�� �الغنية، 
1ستقوp �لآللة �ملوسيقية �1توماتيكيا* باستدعاz �كثر 

نموg  1صو< مناسبني.

VOICE
�ستمتع بمجموعة كب�V منوعة من �الصو�� �لو�قعية 

(صفحة ٣٠، ٧٧)
يتميز �ملو6يل PSR-OR700 بوجو6 �صو�< �صلية 61يناميكية 

غنية بشكل �ستثنائي — حتتو0 ع) �لبيانو �1ال< 1ترية 
�1ال< �لنفخ �1كثر من gلك!

متتلك �آللة �ملوسيقية �يضا* �صو�< MegaVoices. تتميز 
�صو�< MegaVoices بوجو6 �صو�< z�6H »تلفة لنفس �آللة 

�ملوسيقية بمديا< «عة »تلفة — مصممة خصيصا* لبيانا< 
MIDI �ملسجلة.

Organ Flutes
A �صو�� "$غن خاصة بك ب�yعة  bكو

(صفحة ٩٦)
هذ- �لوظيفة �خلاصة ال تعطيك فقط 

²موعة كاملة من �صو�< �أل9غن �لر�ئعة، 
بل �يضا* متكنك من تكوين �صو�< 9Hغن 

�صلية خاصة بك، متاما مثل �أل9غن 
�لتلقليد0، بو�سطة 3ياq6 1خفض قدميا< 

�لفلو<، �1ضافة �صو�< �لنقر.

USB TO HOST طر�
�عمل موسيقى بو�سطة �لكمبيوتر 

— ب�عة !سهولة (صفحة ١٧١)
° �1ستفيد من بر�مج موسيقى �لكمبيوتر  تعر�

�لعاملية. �لتوصيال< �1العد�6 سهلة بشكل 
�ستثنائي، 1يمكنك عز° �ملقطوعا< 

�ملوسيقية �ملسجلة ع) �لكمبيوتر باصو�< 
�لة موسيقية »تلفة — �يع �الصو�< من �لة 

موسيقية مستقلة!

USB TO DEVICE طر�
�!صل �آللة �ملوسيقية مع جها� 

�لتخزين USB (صفحة ١٧٢)
 qكر�g مثل) USB توصيل جها3 �لتخزين

ل ها69 6يسك)  �لفال� USB/مشغ�
 sمع هذ� �لطر° يمكنك من حفظ �نو�

نة ع) �آللة  عديدq من �لبيانا< �ملكو�
�ملوسيقية.

SCALE TUNE
A �لسال� �خلاصة بك (صفحة ٩٩) bكو

يمكنك �ختيا9 نمط �لسلم �ملطلو� �لذ0 
&تو0 �لسال¼ �ل'قية 1تكوين �لسال¼ 

�خلاصة بك بو�سطة �لتوليف �لدقيق لنوتا< 
�لسلم.

Multi Pads
�ضف تنو4 أل>��� مع �ملقطوعا� �ملوسيقية 

�لديناميكية �خلاصة (صفحة ٥٢، ١٢٨) 
بو�سطة ببساطة ضغط �حد �ال9�93 �ملتعدq6، يمكنك 
عز° �يقاعا< قصqf �1 مقطوعا< موسيقية حلنية. 
يمكنك �يضا* تكوين مقطوعا< �9�93 متعدq6 �صلية 

خاصة بك بو�سطة تسجيلهم مباqr من لوحة �ملفاتيح 
�ملوسيقية.
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دمة
�ملق DEMO

�ستكشف �ألمثلة �ملسجلة (صفحة ٢٤)
هذ- ليست فقط صند1¤ عر� لالصو�< 

�1لنgR  �ملذهلة لآللة �ملوسيقية، فهي تقدp لك 
 � q1تعطيك مساعد— q61ظائف 1ميز�< متعد

!PSR-OR700 ملو6يل� JRستع� � zجتربة �لبد

SONG
عز� �الغا� �ملسجلة سابقا} 

(�لصفحا� ٣٦، ٥٧، ١٣٧)
�ستمتع بمجموعة �1سعة من 

�الغا| �ملضبوطة مسبقا* 1كذلك 
�الغا| �ملتوفرq جتا9يا* ع) 

�لديسكا<.

LCD شاشة
 6 شاشة LCD (مع �9�93 �للوحة �ملتعدq6) تز�1

حتكم شامل 1سهل �لفهم لتشغيال< �آللة 
�ملوسيقية.

يمكن �يضا* عر� كلR< �الغا| 
.LCD �1ملقطوعا< �ملوسيقية �6خل شاشة

STYLE
�>عم ">��� مع �لعز� �ملر�فق �لتلقائي (صفحة ٤٦، ١٠٣)

ل �1توماتيكيا* 6عم �لعز°  عز° نغمة موسيقية بيد} �ليمنى يشغ�
�ملر�فق �لتلقائي. �خZ نموg  عز° مر�فق — مثل موسقى شعبية، 

�جلا3، التينية، �لخ. — �1جعل جهاPORTATONE 3 �� يكو� 
فرقتك �لد�عمة!

DIGITAL RECORDING
ل معز!فاتك ( صفحة ٤٣، ١٤٣) bسج

 ،JRمع ميز�< تسجيل �الغنية �لقوية �1لسهلة �الستع
يمكنك تسجيل z�6H} �خلا± ع) لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية، 
1تكوين مقطوعاتك �ملوسيقية �أل91كسZية �لكاملة �خلاصة 

 USER ل بك — �1لتي يمكن �� حتفظها الحقا* ع) مشغ�
�1 جها3 �لتخزين USB الستدعاzها � �ملستقبل.

1طاملا �� �لبيانا< �ملسجلة هي MIDI، يمكنك بسهولة 
حترير �غانيك �يضا*.

SCALE SETTING/SCALE MEMORY
�ستع51 �لسال� �ل�قية (صفحة ٩٩)

جتعلك ميزq ضبط �لسلم �� �فض طبقا< �لصو< 
لنوتا< �دq6 بمقد�9 ٥٠ سنت لتكوين �لسال¼ �ل'قية 

�خلا± بك. يمكن �زين لغاية ستة ضبوطا< سلم 
الستدعاzهم (�gكرq �لسلم)  فو�9* كلR حتتاجهم.
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�ملقدمة

STANDBY/ON

................................... صفحة ١٧  [STANDBY/ON] مفتا�  

VOLUME

.............................. صفحة ١٧  [MASTER VOLUME] ±قر  

WHEEL
..................................... صفحة ٣٣  [PITCH BEND] عجلة  
.................................. صفحة ٣٤  [MODULATION] عجلة  

SCALE SETTING
.................................. صفحة ٥٩  [SCALE SETTING] 9�93�  

SCALE MEMORY
............................................ صفحة ٥٩  [MEMORY] 93  
................................. صفحة ٥٩ [SCALE MEMORY] 9�93�  

PHONES
[PHONES]............................................................... صفحة ١٨  

DEMO
................................................ صفحة ٢٤  [DEMO] 93  

SONG
93[SELECT] ................................................ صفحة ٣٦  
................................................ صفحة ٣٩  [SCORE]93  
................................................ صفحة ٥٧  [LYRICS]93  
93[REPEAT] ................................................ صفحة ٤٢  
................................................ صفحة ٤٠  [GUIDE]93  
93[EXTRA TR] ........................................... صفحة ١٤٣  
.................................................... صفحة ٤٢  [TR2]93  
.................................................... صفحة ٤٠  [TR1]93  
93[REC] .................................................... صفحة ٤٣  

............................................. صفحة ٣٧ [  ] (STOP) 93  
................................ صفحة ٣٦  [  ](PLAY/PAUSE) 93  
........................... صفحة ١٣٨  [  ]/[  ] (REW/FF) 9�93�  

STYLE
................................................ صفحة ٤٦  STYLE 9�93�  

TRANSPOSE
............................................... صفحة ٥٨   [–] [+] 9�93�  

METORONOME
...................................... صفحة ٣٤  [METRONOME] 93  

TAP TEMPO
93 [TAP TEMPO] .......................................... صفحة ٤٨  

TEMPO
................................................ صفحة ٣٤  [–] [+] 9�93�  

FADE IN/OUT
....................................... صفحة ٤٨  [FADE IN/OUT] 93  

STYLE CONTROL
............................................ صفحة ٥١  [OTS LINK] 93  
....................................... صفحة ٤٩  [AUTO FILL IN] 93  
93 [ACMP] ................................................. صفحة ٤٧  
.................................. صفحة ٤٨  INTRO [I]/[II]/[III] 9�93�  
............... صفحة ٤٩  MAIN VARIATION [A]/[B]/[C]/[D] 9�93�  
................................................ صفحة ٤٩  [BREAK] 93  
............................ صفحة ٤٩  ENDING/rit .[I]/[II]/[III] 9�93�  
93 [SYNC STOP] .......................................... صفحة ٤٩  
........................................ صفحة ٤٨  [SYNC START] 93  
......................................... صفحة ٤٨ [START/STOP] 93  

ضو�بط �للوحة
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دمة
�ملق

................................ صفحة ١٩  [LCD CONTRAST] ±قر  

�9�93 [J]–[A] ................................................ صفحة ٢٦  
............................................ صفحة ٤١  [BALANCE] 93  
93 [MIXING CONSOLE] ................................. صفحة ٨٤  
....................... صفحة ١٠٥، ١٤٢  [CHANNEL ON/OFF] 93  
.................................... صفحة ٦١  [DIRECT ACCESS] 93  
.................................... صفحة ٢٦  [1▲▼]–[8▲▼] 9�93�  
�TAB [◄][►] 9�93 ......................................... صفحة ٢٧  
93 [FUNCTION] .......................................... صفحة ٢٨  
................................................... صفحة ٧١  [USB] 93  
93 [SCALE TUNE] ......................................... صفحة ٩٩  
................................................... صفحة ٢٧  [EXIT]93  
قر± DATA ENTRY ....................................... صفحة ٦٥  
................................................ صفحة ٦٥  [ENTER] 93  

MUSIC FINDER
93 [MUSIC FINDER]...................................... صفحة ٥٥  

PART
................ صفحة ٧٨  [PART SELECT] , [PART ON/OFF] 9�93�  

VOICE
............................................... صفحة ٣٠  VOICE 9�93�  

REGISTRATION MEMORY
............................ صفحة ١٣٢  REGIST BANK [–]/[+] 9�93�  
............................................. صفحة ١٣٤  [FREEZE] 93  
.......................................... صفحة ١٣١  [MEMORY] 93  
............................................. صفحة ١٣١  [1]–[8] 9�93�  

MULTI PAD CONTROL
............................................. صفحة ١٣٠  [SELECT] 93  
............................................. صفحة ١٣٠  [1]–[4] 9�93�  
............................................... صفحة ١٢٨  [STOP] 93  

ONE TOUCH SETTING
............................................... صفحة ٥١  [1]–[4] 9�93�  

VOICE CONTROL
........................... صفحة ٥٣، ٨٢  [HARMONY/ECHO] 93  
.............................................. صفحة ٥٣  [TOUCH] 93  
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................................................. صفحة ٥٣  [VARI.] 93  

UPPER OCTAVE
........................... صفحة ٦٢   UPPER OCTAVE [–]/[+] 9�93�  
�يقونا< ²موعة �لطبل ............... جدJ1 �لبيانا< (�نظر صفحة ٥)  

REAR PANEL
............................................. صفحة ١٦  DC IN (°طر)  

من �جل �ملرجع ب�عة، �نظر �يضا* ”جدJ1 93 �للوحة“ �ملصنف Hبجديا*   • 
ع) صفحة ١٩٢.

من �جل �ملعلوما< حوJ �ملقابس �1ملوصال< �ملوجوq6 ع) �للوحة   • 
�خللفية، �نظر ١٦٧.

�نظر صفحة ١٦٧



�ملقدمة

١٦PSR-OR700 كتي�ب �ملالك

�لعز° ع) لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية
تز!يد �لطاقة �لكهربائية

 STANDBY لوضع� Eمضبو� ع STANDBY/ON مفتا¡ �آللة �ملوسيقية A� تأكد من  ١
(�يقا�).

�!صل �حد �طر�� سلك �لتيا$ �ملAC <<c مع مهايئ �لطاقة �لكهربائية.  ٢   حتذير
�ستعمل �ملهايى� �ملحد>   •

 !� PA-301/PA-300B/PA-300)
مشابه له موصى به من gكة 

Yamaha) فقط.

�A �ستع51 مهايى� غV متو�فق   •
يمكن �A يسبب عطل ال يمكن 

 ،PSR-OR700 تصليحة للمو>يل
!يمكن حتى �A يسبب حصو5 
صدمة كهربائية خط�V! >�ئ1} 

 <<cلتيا$ �مل� ��فصل مهايى
AC من فتحة مأخذ طاقة �لتيا$ 

�ملAC <<c عند عدd �ستع51 
.PSR-OR700 ملو>يل�

  تنبيه
ال تقطع مطلقا} تز!يد �لطاقة 

�لكهربائية (مثا5، تنز4 قابس 
 N� �مهايى� �لتيا$ �ملAC <<c) �ثنا

عملية تسجيل يقوd ¤ا �ملو>يل 
 A� عمل 3لك يمكن PSR-OR700

يؤ>N �� فقد�A �لبيانا�.

  تنبيه
حتى عندما يكوA �ملفتا¡ عE !ضع 

 ،“STANDBY” الستعد�> للتشغيل�
ال تز�5 �لكهربا� ت�N �� �آللة 

�ملوسيقية عE مستو2 �قل حد. 
عند عدd �ستع1لك للمو>يل 

PSR-OR700 ملد� �منية طويلة، 

تأكد من فصل سلك قابس �لطاقة 
�لكهر�ئية من فتحة تز!يد طاقة 

�لتيا$ �ملAC <<c �جلد�$ية.

�!صل قابس �لتيا$ �ملباDC g ملهايئ �لطاقة �لكهربائية مع �لطر� DC IN لآللة   ٣
�ملوسيقية �ملوجو> عE �للوحة �خللفية.

�!صل �لطر� �الخر (قابس تيا$ مAC <<c عا>N) مع �قر¦ فتحة مأخذ تيا$   ٤
كهربائي.

�M �لفتحة �لكهربائية
DC IN



١٧ PSR-OR700 كتي�ب �ملالك

دمة
�ملق

توصيل �لطاقة �لكهربائية

قبل تشغيل �1 �يقا° تشغيل �ملو6يل PSR-OR700، �1ال* �خفض مستو� �لصو< ال0 جها3 صو½ موصوJ مع 
هذ� �جلها3.

.[STANDBY/ON] ¡ضغط �ملفتا�  ١
تظهر �لشاشة �لرئيسية �6خل شاشة �لعر�.

عندما تكوA جاهز لفصل �لطاقة �لكهربائية، �ضغط �ملفتا¡ [STANDBY/ON] مر�   
�خر2.

ضبط مستو2 �لصو�  ٢
�ستعمل �لقر± [MASTER VOLUME] لتعديل مستو� �لصو< ع) �ملستو� �ملناسب.

فتحا� �لتهوية
   تنبيه

متتلك هذ: �آللة �ملوسيقية فتحا� �وية خاصة % �للوحة �لعلوية (�نظر باالسفل) !�للوحة �خللفية. ال 
 �تضع �N �جساd بحيث تعيق فتحا� �لتهوية، الA 3لك يمكن �A يمنع !جو> �وية مناسبة !كافية لالجز�

�لد�خلية، !يمكن �A يتنج عن 3لك �$تفا4 >$جة حر�$� �آللة �ملوسيقية.

  تنبيه
ب �مكانية حصو5  bمن �جل جتن

عطل للس1عا� �! �الجهز� 
�اللكc!نية �الخر2 �ملوصولة، >�ئ1} 

�!صل �لطاقة �لكهربائية للمو>يل 
PSR-OR700 قبل توصيل �لطاقة 

�لكهربائية للس1عا� �ملضخمة 
�! �ملا�� !مضخم �لصو�. بنفس 

�لطريقة، >�ئ1} �فصل �لطاقة 
�لكهربائية عن �ملو>يل 

PSR-OR700 بعد فصل �لطاقة 

�لكهربائية عن �لس1عا� �ملضخمة 
�! �ملا�� !مضخم �لصو�.

فتحا< �لتهوية

SCALE TUNE



١٨PSR-OR700 كتي�ب �ملالك

�ملقدمة
�إلعد��

مسند �لنوتة �ملوسيقية
6 بمسند للنوتة �ملوسيقية يمكن توصيلة مع �آللة �ملوسيقية بو�سطة  �جلها3 مو6يل PSR-OR700 مز�1

�6خاله �6خل �لفتحة �ملوجوq6 ع) خلفية لوحة �لتحكم.

  تنبيه
ال تستمع للصو� بس1عا� �لر"& 
ملد� �منية طويلة عE مستو2 قو� 

 A� صو� عالية، عمل 3لك يمكن
يسبب فقد�A للسمع.

�ستع51 س1عا� �لر"&
�1صل 13  من سRعا< �لرH¢ مع �ملقبس [PHONES]. يتم �يقا° تشغيل نظاp سRعة �لستfيو 

.[PHONES] �6خل �ملقبس ¢Hعا< �لرR1توماتيكيا* عند توصيل 13  من س�



١٩ PSR-OR700 كتي�ب �ملالك

دمة
�ملق

pلغة شاشة �لعر Vتغي
هذ� يقر9 �للغة �ملستعملة �6خل شاشة �لعر� للرسائل �1سzR �مللفا< 6�1خاJ �حلر°1.

�ستدعي شاشة عرp �لتشغيل.  ١
  [FUNCTION] → [J] UTILITY → TAB [◄][►] OWNER

�ضغط �ال�$�$ [▼▲5]/[▼▲4] الختيا$ �للغة.  ٢

pضبوطا� شاشة �لعر
pضبط تباين شاشة �لعر

يمكنك ضبط تباين شاشة �لعر� بو�سطة تد1ير �لقر± [LCD CONTRAST] �ملوجو6 ع) يسا9 
شاشة �لعر�. 



٢٠PSR-OR700 كتي�ب �ملالك

�ملقدمة

pشاشة �لعر ��ضبط شد� �ضا
�ضبط شدq �ضاqz شاشة �لعر�.

�ستدعي شاشة عرp �لتشغيل  ١
[FUNCTION] → [J] UTILITY → TAB [  ][ ]CONFIG 2

.pشاشة �لعر ���ضغط �لز$ [▼▲2] لضبط شد� �ضا  ٢



٢١ PSR-OR700 كتي�ب �ملالك

دمة
�ملق

�>خا5 �سم �ملالك >�خل شاشة �لعرp �الفتتاحية
يمكنك جعل �سمك يظهر �6خل شاشة �لعر� �الفتتاحية (شاشة �لعر� �لتي تظهر عند توصيل 

�لطاقة �لكهربائية).

�ستدعي شاشة عرp �لتشغيل.  ١
[FUNCTION] → [J] UTILITY → TAB [  ][ ] OWNER

�ضغط �لز$ (OWNER NAME) [I] !�ستدعي شاشة عرp �سم �ملالك.  ٢
�9جع �M صفحة ٧١ من �جل �لتفاصيل حوJ �6خاJ �حلر°1.

عرp $قم �لنسخة
للتأكد من 9قم نسخة �آللة �ملوسيقية، �ضغط �ال9�93 (VERSION) [▼▲8]/[▼▲7] �6خل 

شاشة �لعر� � �خلطوq ١ � �الع). �ضغط �لز9 [EXIT] �1 �لز9 [▼▲8] للرجوM� s شاشة 
�لعر� �الصلية.



٢٢PSR-OR700 كتي�ب �ملالك

�ملقدمة
ل �لفلو� 6يسك (FDD) 61يسكا< �لفلو� �لتعامل مع مشغ�

غل فلو� 6يسك UD-FD01 �ختيا09 مع هذ- �آللة  يمكن توصيل مش�
نتها ع) �أللة �ملوسيقية  �ملوسيقية. jعلك حتفظ بياناتك �الصلية �لتي كو�
 M� ع) �لفلو� 6يسك. 1يمكن�ك من حتميل �لبيانا< من �لفلو� 6يسك

�أللة �ملوسيقية.
ل �لديسك بعناية  تأكد من �لتعامل مع 6يسكا< �لفلو� �1ستعJR مشغ�

91فق. �تبع �الجر��z< �الحتياطية باالسفل.

تو�فقية �لفلو� >يسك
.2HD 1 3.5“2DD s6يسكا< فلو� نو JRيمكن �ستع

عمل فو$ما� للفلو� >يسك
 1� q6يسكا< فا9غة جديد JRقا96 ع) �ستع f1جد< �نك غ �g�  •

 M�  خر�، يمكن �� حتتا� qا مع �جهز�R6يسكا< قديمة تم �ستع
عمل فو9ما< �م. من �جل �لتفاصيل حوJ كيفية عمل فو9ما< 
للديسك، �نظر صفحة ٦٦. تذكر �� �يع �لبيانا< �ملوجوq6 ع) 

�لديسك سو° تفقد بعد �جر�z �لفو9ما<. تأكد من �1فحص مسبقا* 
في�g� R كا� �لديسك &تو0 ع) بيانا< مهمة.

6يسكا< �لفلو� �لتي تم عمل فو9ما< �ا ع) هذ� �جلها3 يمكن �1 ال يمكن �� 
تكو� قابلة لالستعJR كR هي عليه ع) �جهزq �خر�.

�>خا5/نز4 >يسكا� �لفلو�
ل �لديسك: bخا5 �لفلو� >يسك >�خل مشغ<�

�مسك �لديسك بحيث يكو� ملصق �لديسك باجتا- �الع) �1لغالق   •
�النزالقي باجتا- �الماp بمو�جهة فتحة �لديسك. بحذ9 �6خل �لديسك 

�6خل �لفتحة، 1ببطىz �6فعه للد�خل حتى �لنهاية لغاية �� تسمع 
صو< طقة 1يرتكز � مكانه بعدها سيخر  93 �الخر�  �M �خلا9 .

 pل �لديسك. �الجسا ال تدخل مطلقا* �z� 0 سو� 6يسكا< �لفلو� �6خل مشغ�
ل �لديسك �1 بديسكا< �لفلو�. �الخر� يمكن �� تسبب عطل بمشغ�

نز4 �لفلو� >يسك
بعد �لتأكد من �� �أللة �ملوسيقية ليست � 1ضع 1صوM� *J �لفلو�   •

ل �لفلو�  6يسك (فحص �� مصبا� �الستعJR �ملوجو6 ع) مشغ�
6يسك � 1ضع �طفاz)، �ضغط بثبا< للد�خل بالكامل ع) 93 

�الخر�  �ملوجو6 ع) �ع) يمني فتحة �لديسك.
ل. ��g ¼ يكن  عندما ¾ر  �لفلو� 6يسك، �سحبه للخا9  من �ملشغ�  

باالمكا� نزs �لفلو� 6يسك بسبب �نه عالق، ال حتاJ1 �� �رجه 
بالقوq، 1لكن بدال* من gلك حاJ1 ضغط 93 �الخر�  مرq �خر�، �1 

حاJ1 �عاq6 �6خاJ �لديسك ثم حاJ1 �خر�جه مرq �خر�.
�لوصوM� J �لديسك يبني� �نه هنا} عملية تشتغل �ال�، مثل تسجيل �1 عز° �1   *

حذ° للبيانا<.
 M� J6يسك 1كانت �لطاقة �لكهربائية موصولة، يتم �لوصو Jتم �6خا �g�  

�لديسك �1توماتيكيا*، ال� �آللة �ملوسيقية  تفحص في�g� R كا� يوجد بيانا< ع) 
�لديسك.

   تنبيه
ال تنز4 �لفلو� >يسك �! توقف تشغيل �آللة �ملوسيقية �ثنا� حالة 

�لوصو5 �� �لديسك.
 Eلبيانا� �ملوجو>� ع� Aليس فقط �� فقد� N<يؤ A� عمل 3لك يمكن

ل �لفلو� >يسك. bلديسك !لكن �يضا} حصو5 عطل بمشغ�

ل �لديسك قبل فصل �لطاقة  تأكد من نزs �لفلو� 6يسك من مشغ�  •
غل لف�Z< طويلة يمكن  �لكهربائية. �لفلو� 6يسك �مل1Z} �6خل �ملش�

 � zلتي يمكن �� تسبب �خطا� Vبسهولة �� يلتقط �لغبا9 �1ال1سا
قر�qz �1 كتابة �لبيانا<.

ل �لديسك bلكتابة ملشغ�/��تنظيف $"& �لقر�
نظف H9¢ �لقر�qz/�لكتابة بصوq9 منتظمة. تستخدp هذ- �آللة �ملوسيقية   •

H9¢ قر�qz/كتابة مغنطي� 6قيق جد�* �1لذ0 بعد فqZ طويلة من 
�الستعJR سو° يلتقط طبقة من �جلسيR< �ملغنطيسية من �لديسكا< 

�ملستعملة �1لتي سو° تسبب � �لنهاية �خطاz � �لقر�qz �1لكتابة.
ل �لديسك بحالة تشغيل بافضل ما يمكن تو¹  للمحافظة ع) مشغ�  •
rكة Yamaha باستعJR 6يسك تنظيف H9 1g¢ جا° متوفر جتا9يا* 

لتنظيف �لرH¢ مرq كل شهر. �سأJ 1كيل rكة Yamaha حوJ توفر 
6يسكا< تنظيف �لرH¢ �لصحيحة.

حو5 >يسكا� �لفلو�
تعامل مع >يسكا� �لفلو� بعناية !حذ$، !�تبع 

�الجر���� �الحتاطية �لتالية:
ال تضع �جساp ثقيلة ع) �لديسك �1 تثني �1 تضغط بشدq ع)   •

�لديسك با0 شكل من �الشكاJ. �6ئR* �حفظ 6يسكا< �لفلو� �6خل 
صنا6يق حافظا�ا عند عدp �ستع�Rا.

 q91 96جا< �حلر�� qrشعة �لشمس �ملبا� M� ال تعر� �لديسك  •
�لعالية �1 �ملنخفظة �لشديدq �1 �لرطوبة �لز�ئدq �1 �لغبا9 �1 �لسو�ئل.

لال تفتح �لغالق �النزالقي 1تلمس �لسطح �ملكشو° �6خل �لفلو� 6يسك.  •
 � ال تعر� �لديسك �M ²اال< مغنطيسية، مثل تلك �لتي تكو�  •
بو�سطة �لتلفزيو�، �لسRعا<، �ملحركا<، �لخ.، ال� �ملجاال< 

�ملغنطيسية يمكن �� متسح �لبيانا< �ملوجوq6 ع) �لديسك جزئيا* �1 
.qzقابلة للقر� fكليا*، 1جتعلها غ

ال تستعمل مطلقا* فلو� 6يسك غالقه �1 غطاz- مشو-.  •
ال تضع �z� 0 غf �مللصقا< �ملزq61 ع) �لفلو� 6يسك. �يضا* تأكد   •

من �� �مللصقا< موضوعة بصوq9 صحيحة.
حل1ية بياناتك (لساA ©اية �لكتابة):

ملنع �ملسح غf �ملقصو6 للبيانا< �ملهمة، �3لق لسا� ¿اية �لكتابة   •
للديسك ع) 1ضع “¿اية“ (�للسا� مفتو�). عند حفظ �لبيانا<، 
تأكد من �� لسا� ¿اية �لكتابة للديسك مضبو� ع) 1ضع “كتابة 

ع)“ (�للسا� مغلق).

لسا� ¿اية �لكتابة مفتو�
(موضع �حلRية)



٢٣ PSR-OR700 كتي�ب �ملالك

دمة
�ملق

�لتعامل مع جها3 �لتخزين USB (�gكرq فال� USB/فلو� 6يسك، �لخ)
 .À�6خ [USB TO DEVICE] °تتميز هذ- �آللة �ملوسيقية بوجو6 طر

بو�سطة توصيل �آللة �ملوسيقية مع جها3 �لتخزين USB بو�سطة سلك 
 ،Jيمكنك حفظ �لبيانا< �لتي عملتها ع) �جلها3 �ملوصو ،ªقيا USB

كذلك قر�qz �لبيانا< من �جلها3 �ملوصوJ. تأكد من �لتعامل مع جها3 
�لتخزين USB بعناية 1حذ9. �تبع �الجر��z< ��امة باالسفل.

من �جل �حلصوJ ع) معلوما< �كثر حوJ �لتعامل مع جها3 �لتخزين   
.USB كتي�ب �ملالك �خلا± بجها3 �لتخزين M� 9جع� ،USB

�جهز� �لتخزين USB �ملتو�فقة
ل فلو� 6يسك،  يمكن توصيل لغاية جها3ين �زين USB، مثل مشغ�  •

ل CD-ROM، قاÁ9/كاتب  ل ها69 6يسك (قر± صلب)، مشغ� مشغ�
         .[USB TO DEVICE] °لخ، مع �لطر� ،USB لفال�� qكر�g

(��g كا� 91Âيا* �ستعمل جها3 توصيل �لتو3يع USB HUB). عد6 
�جهزq �لتخزين USB �لتي يمكن �ستع�Rا مع �آلال< �ملوسيقية معا* 
 USB HUB بنفس �لوقت حتى عندما يكو� جها3 توصيل �لتو3يع

 ° موصوJ هو جها3ين كحد �قÃ.) يمكن �ذ- �آللة �ملوسيقية �لتعر�
ال< �6خل جها3 �زين USB �1حد. ال يمكن  ع) لغاية �9بعة مشغ�

�ستعJR �جهزUSB q �الخر� مثل لوحة مفاتيح �لكمبيوتر �1 �ملا¢1 
.(q9لفا�)

ليس من �ل091Ä �� تدعم �آللة �ملوسيقية �يع �جهزq �لتخزين   •
USB �ملتوفرq جتا9يا*. rكة Yamaha ال يمكنها �� تضمن تشغيل 

�جهزq �لتخزين USB �لتي تشÅZا. قبل �� تش0Z �جهزq �لتخزين 
 s3منطقتك، �1 مو � Yamaha كةr 1كيل q9يرجى �ستشا ،USB

rكة Yamaha مرخص (�نظر �لقائمة �ملوجوq6 � ¦اية كتي�ب �ملالك) 
:Uموقع �لويب �لتا q9من �جل �لنصيحة �1ال9شا6، �1 تفضل بزيا

http://music.yamaha.com /homekeyboard/

ال< CD-R/RW لقر�qz �لبيانا<  ع) �لرغم من �مكانية �ستعJR مشغ�  
ع) �آللة �ملوسيقية، ال يمكن �ستع�Rم حلفظ �لبيانا<.

USB جتهيز فو$ما� !سيلة �لتخزين
عند توصيل جها3 �زين USB �1 �6خاJ 1سيلة �عالمية، يمكن ��   •

تظهر 9سالة لتذكf} بq91Ä عمل فو9ما< جلها3 �لتخزين/للوسيلة 
�العالمية. ��g حصل gلك، نفذ �جر�z عملية �لفو9ما<.

  تنبيه
 A� بيانا� موجو>� سابقا}. تأكد من N� عملية �لفو$ما� بمسح dتقو
 Eع Nبعمل فو$ما� �ا ال حتتو dلوسيلة �العالمية �لتي سو� تقو�

بيانا� مهمة. تابع �الجر�� مع �النتبا:، خصوصا} عند توصيل �لعديد من 
.USB سائل �لتخزين �العالمية!

USB ستع51 �جهز� �لتخزين�
 ،[USB TO DEVICE] °مع �لطر USB عند توصيل جها3 �زين  •

تأكد من �� �ملوصل �ملوجو6 ع) �جلها3 مناسب �1نه موصوJ باالجتا- 
�لصحيح. قبل نزs �لوسيلة �العالمية من �جلها3، تأكد من �آللة 

�ملوسيقية ال تقوp بمعاجلة �0 بيانا< (مثل عمليا< �حلفظ �1لنسخ 
�1حلذ°).

  تنبيه
 ��cبف USB جتنب توصيل/فصل �لطاقة �لكهربائية جلها� �لتخزين

قصV متكر$�، �! توصيل/فصل �لسلك بشكل متكر$. عمل 3لك 
يمكن �A ينتج عنه ”جتميد تشغيل“ �! تعليق تشغيل �آللة �ملوسيقية. 

�ثنا� قياd �آللة �ملوسيقية بمعاجلة �لبيانا� (مثل عمليا� �حلفظ !�لنسخ 
!�حلذ�)، ال تفصل سلك USB، ال تنز4 �لوسيلة �العالمية من �جلها� 
!ال تفصل �لطاقة �لكهربائية عن �N جها�. عمل 3لك يمكن �A يتلف 

�لبيانا� �ملوجو>� عN� E جها� �! �ملوجو>� عE �جلها�ين معا}.

� حالة توصيل جها3ين �1 ثالثة �جهزq معا* بنفس �لوقت (مثل   •
جها3ين �زين USB 1مهايئ j ،(LANب عليك �ستعJR جها3 

توصيل �لتو3يع j .USB HUBب �� يكو� جها3 توصيل �لتو3يع  
6 بالطاقة �لكهربائية �gتيا* (مع مصد9 تز1يد طاقة  USB HUB مز�1

كهربائية خا± به) j1ب �� تكو� �لطاقة �لكهربائية موصولة. يمكن 
�ستعJR جها3 توصيل تو3يع USB HUB �1حد فقط. ��g ظهر< 

9سالة خطأ �ثناz �ستعJR جها3 توصيل �لتو3يع USB HUB، �فصل 
جها3 توصيل �لتو3يع HUB من �آللة �ملوسيقية، بعد gلك �1صل 

�لطاقة �لكهربائية لآللة �ملوسيقية �1عد توصيل جها3 توصيل �لتو3يع  
.USB HUB

 USB 1.1 عة» pع) �لرغم من �� �آللة �ملوسيقية تدعم نظا  •
�لقياª، يمكنك توصيل جها3 �زين بنظاp «عة USB 2.0 مع �آللة  

�ملوسيقية. مع gلك، الحظ �� «عة نقل �لبيانا< هي نفس «عة 
.USB 1.1

حل1ية بياناتك (©اية �لكتابة):
ل 1ظيفة ¿اية �لكتابة  ملنع �لبيانا< �ملهمة من �ملسح غf �ملقصو6، شغ�

q6 مع كل جها3 �زين �1 1سيلة �عالمية. ��g كنت تقوp بعملية حفظ  �ملز�1
للبيانا< ع) جها3 �زين USB، تأكد من �يقا° تشغيل 1ظيفة ¿اية 

�لكتابة.
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�يع
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�لدليل �ل�يع
عز� �المثلة �ملسجلة

> �يضا} مقدما� مساعد� !سهلة �لفهم ملميز�� !!ظائف !تشغيال�  b!غا� فقط — فهي تز� Aتكو A� المثلة �ملسجلة هي �كثر من�
 pمتكامل مع �ستعر�ضا� للصو� !�لنص بحيث تعر — Dتفاع (Vب صغ bآللة �ملوسيقية. بطريقة معينة، �المثلة �ملسجلة هي (كتي�

ما يمكنها �A تفعله من �جلك.

�خc �للغة �ملطلوبة.  ١
�ستدعي شاشة عرp �لتشغيل.  ١

 [FUNCTION] → [J] UTILITY → TAB[◄][►] OWNER

�ضغط �ال�$�$ [▼▲5]/[▼▲4] الختيا$ �للغة �ملطلوبة.  ٢

�ضغط �لز$ [DEMO] لبد� عز� �المثلة �ملسجلة.  ٢
سو° يتم عز° �المثلة �ملسجلة بشكل مستمر لغاية �� يتم �يقافها.

�ضغط �لز$ [EXIT] اليقا� عز� �ملثا5 �ملسجل.  ٣
.MAIN شاشة �لعر� �لرئيسية M� ملسجل، ترجع شاشة �لعر�� Jعندما يتوقف عز° �ملثا
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عرp مو�ضيع �ملثا5 �ملسجل �ملحد>�

�ضغط �ال�$�$ [▼▲ 8]/[▼▲ 7] >�خل شاشة عرp �ملثا5 �ملسجل الستدعا� قائمة �ملثا5 �ملسجل �ملحد>�.  ١
 Jعز° »ت �ملثا) [J] 9شاشة �لعر� �لسابقة، �ضغط �لز M� sللرجو

�ملسجل).

�ضغط �حد �ال�$�$ [H]–[A] لعرp مثا5 مسجل Fد>.  ٢

عندما يمتلك �ملثا5 �ملسجل �كثر من شاشة   
!�حد�.

�ضغط �ال9�93 [▼▲ 8]–[▼▲ 1] 
�ملطابقة لرقم �لشاشة.

�ضغط �لز$ [EXIT] للخر!� من �المثلة �ملسجلة.  ٣
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�لتشغيال� ��خل شاشا� �لعر� �الساسية
للبد0، -ب �+ تعر* �لقليل حو% شاشا� �لعر� �الساسية �لتي تظهر � �لدليل �ل�يع. هنا� ثال� شاشا� عر� �ساسية:

�نظر باالسفل. شاشة �لعر� �لرئيسية    
صفحة ٢٧ شاشة عر� �ختيا< �مللف   
صفحة ٢٨ شاشة عر� �لوظيفة    

تشغيل شاشة �لعر� �لرئيسية
تبني شاشة �لعر� �لرئيسية �لضبوطا* �لرئيسية -�ملعلوما* �ملهمة لآللة �ملوسيقية (هي نفس �لشاشة �لعر� �لرئيسية �لتي تظهر عند تشغيل 

�آللة �ملوسيقية). يمكنك �يضا: �ستدعا9 صفحا* شاشة �لعر� �ملتعلقة بالوظيفة �ملعر-ضة من شاشة �لعر� �لرئيسية.
حو% �ملعلوما� ��خل شاشة �لعر� �لرئيسية  

�نظر صفحة ٦٢.

[A]–[J] >�>Bال�  
تتطابق �الA@�@ [J]–[A] مع �لضبوطا* 

.@�@Aملبينة بجانب �ال�
مثاJ، �ضغط �لز@ [F]، -سوF تظهر 

شاشة عر� �ختيا@ �لصو* 
.��N (RIGHT 1)خل شاشة �لعر

[1▲▼]–[8▲▼] >�>Bال�  
تتطابق �الA@�@ [▼▲8]–[▼▲1] مع 

.@�@Aال� Oلقياسا* �ملبينة فو�
مثاJ، ضغط �لز@ [▲1] سوF يزيد 

مستوS صو* �الغنية (صفحة ٣٦).

[EXIT] C [DIRECT ACCESS] >�>Bال�  
�ليك طريقة مالئمة للرجوT� U شاشة 
 ��لعر� �لرئيسية من �X شاشة عر

 [DIRECT @ببساطة �ضغط �لز :Sخر�
.[EXIT] @لك �لزZ بعد ، ACCESS]

24
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تشغيل شاشة عرp �ختيا$ �مللف
�6خل شاشة عر� �ختيا9 �مللف، يمكنك �ختيا9 �لصو< (صفحة ٣٠)/�الغنية (صفحة ٣٦)/�لنموg  (صفحة ٤٦)، �لخ.

� �ملثاJ هنا، سو° نستدعي 1نستعمل شاشة عر� �ختيا9 �الغنية.

�ضغط �لز$ SONG [SELECT] الستدعا� شاشة عرp �ختيا$ �الغنية.  ١
.(PRESET/USER/USB) ¦ل �ملطلو bالختيا$ �ملشغ TAB [◄][►] $�$ضغط �ال��  ٢

 
PRESET/USER/USB حو5 �لتشغيال�  

PRESET ................ �لذ�كرq �لد�خلية �لتي تم عليها تركيب �لبيانا< �مل�²ة مسبقا* كبيانا< مضبوطة مسبقا*.

USER .................. �لذ�كرq �لد�خلية �لتي تسمح بكال من قر�qz 1كتابة �لبيانا<.

[USB TO DEVICE] °مع �لطر Jل �لفلو� 6يسك،�لخ.، �ملوصو USB ....................جها3 �لتخزين USB، مثل �gكرq �لفال� USB/مشغ�

ل �لفلو� 6يسك،�لخ.، سو° يشا9 �ليه ”كجها3  من �ال� فصاعد�*، �6خل هذ� �لكتي�ب، �0 جها3 �زين USB مثل �gكرq �لفال� USB/مشغ�  
.“USB زين�

.(N$!M A�3 كا�) حافظة cخ�  ٣
يمكن �� يوجد عدq �غا| معا* �6خل �حلافظة. � هذ- �حلالة، سو° تظهر 

�حلافظة (�حلو�فظ) �6خل شاشة �لعر� (�نظر �لرسم �لتوضيحي ع) 
�ليسا9). �ضغط �حد �ال9�93 [J]-[A] الختيا9 حافظة. �ضغط �لز9 

(UP) [▲8] الستدعاz حافظة �ملستو� �الع) �لتالية.

�خc صفحة (��3 كانت شاشة �لعرp متتلك عد� صفحا�).  ٤
ل ع) �كثر من ع' �غا|، يتم تقسيم شاشة �لعر� �M عدq صفحا<. يتم عر� بيانا< �لصفحة � �سفل شاشة  عندما &تو0 �ملشغ�

�لعر�. �ضغط �حد �ال9�93 [▲7]-[▲1] الختيا9 �لصفحة.
¾تلف عد6 �لصفحا< �ملعر1ضة �عت�6R* ع) شاشة عر� �ختيا9 �الصو�</�الغا|/�لنgR . �ضغط �لز9 �ملطابق لـ ”...P1, P2“ �6خل شاشة   

. Èلعر��

�ضغط �حد �ال�$�$ [J]–[A] الختيا$ �غنية.  ٥
يمكنك �يضا* �ختيا9 �الغنية بو�سطة �ستعJR �لقر± DATA ENTRY، بعد gلك �ضغط �لز9 [ENTER] للتنفيذ.

�ضغط �لز$ [EXIT] للرجو4 �� شاشة �لعرp �لسابقة.  ٦
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تشغيل شاشة عرp �لوظيفة
�6خل شاشة عر� �لوظيفة، يمكنك عمل ضبوطا< مفصلة.

� �ملثاJ هنا، سو° نستدعي 1نستعمل شاشة عر� ضبط حساسية ملس لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية.

.[FUNCTION] $ضغط �لز�  ١
يتم عر� فئا< �لضبوطا< �ملفصلة.

.CONTROLLER الختيا$ �لفئة [D] $ضغط �لز�  ٢
عندما تكو� �لفئة �ملختاq9 مقسمة �M فئا< فرعية 

�خر�، سو° يتم عر� �جلدJ1 (�جلد�J1) �6خل شاشة 
�لعر�.

.KEYBOARD/PANEL 5!الختيا$ جد TAB [ ][ �ضغط �ال�$�$ [  ٣
عندما يكو� �لضبط مقسم �M ضبوطا< �ضافية 

�خر�، سو° يتم عر� جدJ1 �6خل شاشة �لعر�.
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.“1 INITIAL TOUCH“ $الختيا [A] $ضغط �لز�  ٤

�ضغط �لز$ [▼▲2]/[▼▲1] الختيا$ حساسية �للمس للوحة �ملفاتيح �ملوسيقية.  ٥
من �جل �لتفاصيل حوJ ضبوطا< حساسية �للمس، �نظر صفحة ٣٣.  

� جيمع �جز�z هذ� �لكتي�ب، تم �ستعJR �السهم �6خل �لتعليR<، لتبني باختصا9 عملية �ستدعاz شاشا< عر� 11ظائف معينة .
مثاJ، �لتعليR< � �الع) يمكن �� يتم باختصا9 ع) شكل:

[FUNCTION] → [D] CONTROLLER → TAB[◄][►] KEYBOARD/PANEL → [A] 1 INITIAL TOUCH.



 [METRONOME] $�
(صفحة ٣٤)

٣٠PSR-OR700 كتي�ب �ملالك

�يع
�لدليل �ل

عز� �الصو��
تتميز هذ: �آللة �ملوسيقية بوجو> xموعة منوعة ممتا��  من �الصو�� �لو�قعية، !تتضمن �لبيانو !�لقيثا$� !�آلال� �لوترية !�آل� 

�لنفخ �ملوسيقية !�كثر من 3لك.

عز� �الصو�� �ملضبوطة مسبقا}
�الصو�< �ملضبوطة مسبقا* مصنفة �1فوظة �6خل حو�فظ مالئمة. تتطابق �9�93 �لصو< �ملوجوq6 ع) �للوحة مع �صنا° �الصو�< 

. مثاJ، �ضغط �لز9 [PIANO] لعر� �صو�< �لبيانو �ملختلفة. �ملضبوطة مسبقا*

حو5 �الصو�� �ملختلفة  
�9جع �M جدJ1 �لصو< �6خل جدJ1 �لبيانا< �ملتوفر � موقع 1يب rكة Yamaha. (�نظر صفحة ٥.)

�ضغط �لز$ PART SELECT [RIGHT1] الستدعا� شاشة عرp �ختيا$ �لصو�.  ١
�لصو< �ملختا9 هنا هو للقسم RIGHT 1. من �جل �لتفاصيل حوJ قسم �لصو<، �نظر صفحة ٧٨.

تأكد من تشغيل �لز�g� .PART ON/OFF [RIGHT1]9 كا� ال يشتغل، سو° ال يصد9 صو< من قسم �ليد �ليمنى.

.(VOICE عندما يتم ضغط �حد ��$�$ �ختيا$ صنف �لصو�) ختيا$ �لصو�� pحتديد كيفية فتح شاشة عر
.(VOICE >عندما يتم ضغط �حد �9�93 �ختيا9 صنف �لصو) >يمكنك �ختيا9 كيفية فتح شاشة عر� �ختيا9 �لصو

�ستدعي شاشة عر� �لتشغيل.  ١
[FUNCTION] → [J] UTILITY → TAB [◄][►] CONFIG 2

�خZ �لز9 (2 VOICE CATEGORY BUTTON OPTIONS)[B]، �1ستعمل �ال9�93 [▼▲2]/[▼▲1] لتغيf كيفية فتح شاشة عر� �ختيا9   ٢
�لصو<.

:OPEN&SELECT  •
يفتح شاشة عر� �ختيا9 �لصو< مع �ختيا9 (�J1) صنف صو< من �الع) (عندما يتم ضغط �حد �9�93 �ختيا9 صنف �لصو< 

.OPEN&SELECT بو�سطة �لضبوطا< �لد�خلية، يتم تشغيل 1ظيفة .(VOICE
:OPEN ONLY  •

.(VOICE >عندما يتم ضغط �حد �9�93 �ختيا9 صنف �لصو) *يفتح شاشة عر� �ختيا9 �لصو< مع �لصو< �ملختا9 حاليا

��$�$ VOICE (صفحة ٣٠)
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�ضغط �حد ��$�$ �لصو� VOICE الختيا$ صنف �لصو� !�ستدعي شاشة عرp �ختيا$ �لصو�.  ٢

�ضغط �حد �ال�$�$ [J]–[A] الختيا$ �لصو� �ملطلو¦.  ٣
نوs �لصو< 1خصائصه �لتعريفية مبي�نة فو¤ �سم �لصو< �ملضبو� مسبقا*. من �جل �لتفاصيل حوJ �خلصائص، �نظر صفحة ٧٧.  •  

.[A]–[J] 9�93شاشة �لعر� �الصلية بو�سطة ”�لطق مرتني“ ع) �حد �ال M� sيمكنك �لقفز للخلف فو�9* للرجو  •  

�عز� عE لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية.  ٤

�ستدعا� �صو�تك �ملفضلة بسهولة
متتلك �آللة �ملوسيقية عد6 كبf من �الصو�< �g< �جلوq6 �لعالية، 1تغطي بصوq9 �ستثنائية مد� �1سع الصو�< �آللة �ملوسيقية − مما جتعلها 

ممتاq3 فعال* لكل تطبيق موسيقي. مع gلك، يمكن �� يبد1 عد6 �الصو�< �ملرهفة غامر�* � �لبد�ية. من �جل سهولة �ستدعاz صوتك �ملفضل، هنا} 
طريقتني:

●  �حفظ صوتك �ملفضل عE شاشة عرp �ملستخدUSER d >�خل شاشة عرp �ختيا$ �لصو� !�ستدعيها بو�سطة �ستخد�d �لز$ 
.VOICE [USER]

.pل �ملستخد ل �ملضبو� مسبقا* �M مشغ� �نسخ �صو�تك �ملفضلة من �ملشغ�  ١
�9جع �M صفحة ٦٨ من �جل �لتفاصيل حوJ عملية �لنسخ.

�ضغط 93 صو< �ملستخدp [USER] الستدعاz شاشة عر� �ختيا9 �لصو< �1ضغط �حد �ال9�93 [J]–[A] الختيا9 �لصو< �ملطلو�.  ٢
.REGISTRATION MEMORY [1]–[8] $�$�3كر� �لتسجيل !�ستدعيه بو�سطة �ال� Eسجل صوتك �ملفضل ع  ●

�9جع �M �لصفحة ١٣١ من �جل �لتفاضيل حوJ تشغيال< �gكرq �لتسجيل.
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عز� عز� �المثلة �ملسجلة �لصوتية
لالستsR لالصو�< �ملختلفة 1سsR كيف تبد1 خصوصا* خالJ سيا¤ �لعز°، �ستمع الغا| �ملثاJ �ملسجل لكل صو<.

>�خل شاشة عرp �ختيا$ �لصو� (صفحة ٣١ خطو� ٣)، �ضغط �لز$ (DEMO) [▼8] لبد� عز� �ملثا5 �ملسجل   ١
للصو� �ملختا$.

اليقا� عز� �ملثا5 �ملسجل، �ضغط �لز$ (DEMO) [▼8] مر� �خر2.  ٢
�ختيا$ �صو�� Zال� �لنقر

عند �ختيا9 �حد �صو�< ²موعة �لطبل �6خل ²موعة [PERCUSSION & DRUM KIT]، يمكنك عز° �لعديد من �صو�< �آللة �ملوسيقية 
6 �6خل جدJ1 �لبيانا< (صفحة ٥). �اليقاعية �1لطبوJ ع) لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية. �لتفاصيل معطاq � جدJ1 �لطبل �ملز�1

للتأكد من �صو�< �ال< �لنقر ”�ملجموعة �لقياسية ١“ �ملعينة ع) كل مفتا�، �نظر ع) �يقونا< ²موعة �لطبل �ملطبوعة حتت �ملفاتيح 
(صفحة ١٥).

�ختيا$ �ملؤثر�� �لصوتية
يمكنك عز° مؤثر�< �لصو< �خلاصة، مثل �صو�< سقسقة �لعصافf �1ملحيط من لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية. �ملؤثر�< �لصوتية مصنفة ع) شكل 

.“GM&XG”/“GM2”

�ضغط �لزPART SELECT [RIGHT 1] 9] الستدعاz شاشة عر� �ختيا9 �لصو<.  ١
�ضغط �لز9 (UP) [▲8] (�ع)) الستدعاz �صنا° �لصو<.  ٢

�ضغط �لز9 [▲2] لعر� �لصفحة ٢.  ٣
“.GM&XG”/“GM2” 9الختيا [E]/[F] 9ضغط �لز�  ٤

�ضغط �لز9 [▲2] لعر� �لصفحة ٢.  ٥
�ضغط �لز9 [F] الختيا9 “تأثf �لصو<“.  ٦

�ضغط �حد �ال9�93 [J]–[A] الختيا9 تأثf �لصو< �ملطلو�.  ٧
�عز° ع) لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية.  ٨

GM/XG/GM2 ختيا$ �الصو���
 من �جل �لتفاصيل حوJ فو9ما< تو3يع �لصو<، �نظر صفحة ١٧٧.

يمكنك �ختيا9 �صو�< GM/XG/GM2 مباqr بو�سطة تشغيل �للوحة. �عمل �خلطو�< ١-٤ �مل'1حة � قسم ”�ختيا9 �ملؤثر�< �لصوتية“ � 
�الع)، �خZ �لفئة �ملطلوبة، بعد gلك �خZ �لصو< �ملطلو�.

عز� �الصو�� �ملختلفة معا} بنفس �لوقت
يمكن لآللة �ملوسيقية �� تعز° �صو�< »تلفة معا* بنفس �لوقت (صفحة ٧٨).

ترتيب طبقة صوتني »تلفني  •
هذ� مفيد لتكوين �صو�< غنية 1كثيفة.  

ضبط �الصو�� �ملنفصلة لالقساd �لي�2 !�ليمنى للوحة �ملفاتيح �ملوسيقية  •
يمكنك عز° �صو�< »تلفة باليد �ليسا9 �1ليد �ليمني. مثاJ، يمكنك ضبط لوحة �ملفاتيح لعز° صو< �لبا± بيد} �لي�� 1عز° صو<   

�لبيانو بيد} �ليمنى.
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ضبط حساسية ملس لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية.
يمكنك تعديل �ستجابة ملس �آللة �ملوسيقية (كيفية �ستجابة �لصو< للطريقة �لتي تعز° �ا �ملفاتيح).

يصبح نوs حساسية �للمس ضبط عاp جلميع �الصو�<.
�ستدعي شاشة عر� �لتشغيل:  ١

[FUNCTION] → [D] CONTROLLER → TAB[◄][►]
 KEYBOARD/PANEL → [A] 1 INITIAL TOUCH

�ضغط �ال9�93 [▼▲2]/[▼▲1] لتحديد حساسية �للمس.  ٢
...... يتطلب عز° قو0 الصد�9 مستو0 صو< عاU. يفضل للعا3فني 01g �للمس �لثقيل. HARD 2

.Uملستو� �لصو< �لعا Jيتطلب عز° قو0 معتد ...... HARD 1

.... �ستجابة ملس قياسية. NORMAL

....... يصد9 مستو� صو< قو0 مع قوq عز° معتدلة. SOFT 1

 01g عز° خفيفة. يفضل للعا3فني qيصد9 نسبيا* مستو� صو< قو0 حتى مع قو ....... SOFT 2

�للمس �خلفيف.

هذ� �لضبط ال يغ�f �31 لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية.  •  
��g كنت ال تريد �� تطبق حساسية �للمس، �ضبط 1ظيفة �للمس (TOUCH) ع)   •  

�اليقا° (OFF) لالقساp �ملطابقة بو�سطة ضغط �ال9�93 [▼7]−[▼5]. عند 
 qيمكنك حتديد مستو� قو ،(OFF) °ع) �اليقا (TOUCH) ضبط 1ظيفة �للمس

�لصو< �لثابت بو�سطة ضغط �لز9 [▼▲4].
يمكن �� ال يكو� هنا} تأثf لضبوطا< حساسية �للمس مع �صو�< معينة.  •  

�ستع51 عجلة >$جة طبقة �لصو�
9 �لعجلة باجتاهك) 96جة �لنغR< �ثناz �لعز° ع) لوحة  9 �لعجلة بعيد�* عنك) �1 خفض (�16 �ستعمل �لعجلة PITCH BEND لرفع (�16

 M� PITCH BEND ترجع عجلة .(LEFT 1 RIGHT 1,2) لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية pملفاتيح �ملوسيقية. تطبق 96جة طبقة �لصو< جلميع �قسا�
منتصف �ملركز �gتيا* 1سو° ترجع �1توماتيكيا* �M طبقة �لصو< �لعا6ية عند حترير �لعجلة.

��g تم ضبط مد� 96جة طبقة �لصو< �كثر من ١٢٠٠ سنت (١ من ث�R نغR<) بو�سطة MIDI، يمكن �� ال ترتفع �1 تنخفض طبقة بعض �الصو�<   •  
بصوq9 كاملة.

سو° لن يتم تطبيق �ملؤثر�< �لصوتية �لتي سببها �ستعJR عجلة PITCH BEND ع) �لقسم �ليساLEFT 9 عند ضبط نوs تناغم عز° �الصابع ع) ضبط   •  
.PART ON/OFF [LEFT] 1 [ACMP] مع تشغيل “AI FULL KEYBOARD” 1� “FULL KEYBOARD” fخر غ�

يمكن تغيf �حلد �القÃ لضبط مد� 96جة طبقة �لصو< بو�سطة �لتعليR< �لتالية.
�ستدعى شاشة �لعر� للضبط مد� 96جة طبقة �لصو<.  ١

[MIXING CONSOLE] → TAB[◄][►] → TUNE → [H] PITCH BEND RANGE

�ضبط كل مد� 96جة طبقة �لصو< لقسم لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية بو�سطة �ستخد�p �لز9 [▼▲7]/[▼▲6]/[▼▲5].  ٢
.LEFT 9لز9 [▼▲5] .......... يضبط مد� 96جة طبقة �لصو< للقسم �ليسا�

.RIGHT1 لز9 [▼▲6] ......... يضبط مد� 96جة طبقة �لصو< للقسم �ليمني�
.RIGHT2 لز9 [▼▲7] ......... يضبط مد� 96جة طبقة �لصو< للقسم �ليمني�
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�ستع51 عجلة تغيV طبقة �لصو�
تطبق 1ظيفة تغيf طبقة �لصو< فعالية �لنبض ع) �لنغR< �لتي تعز° ع) لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية. هذ� يطبق ع) �يع �قساp لوحة �ملفاتيح 

�ملوسيقية (LEFT 1 RIGHT 1,2). حتريك عجلة MODULATION لالسفل (باجتا- MIN) ¾فض عمق �لتأثf، بينR حتريكها لالع) 
.fيزيد عمق �لتأث (MAX -باجتا)

، تأكد من �� عجلة MODULATION مضبوطة ع) �حلد �ال6نى MIN قبل �� تبدH �لعز°. لتجنب تطبيق تغيf طبقة �لصو< عفويا*  •  
•  سو° لن يتم تطبيق �ملؤثر�< �لصوتية �لتي يسببها �ستعJR عجلة MODULATION ع) �لقسم �ليسا9 عند ضبط نوs تناغم عز° �الصابع ع) ضبط   

.PART ON/OFF [LEFT] 1 [ACMP] مع تشغيل “AI FULL KEYBOARD” 1� “FULL KEYBOARD” fخر غ�

يمكنك ضبط في�g� R كا� سو° يتم تطبق �1 ال يتم تطبيق �ملؤثر�< �لتي تسببها عجلة MODULATION ع) كل قسم من لوحة �ملفاتيح 
�ملوسيقية.

�ستدعي شاشة �لعر�.  ١
[FUNCTION] → [D] CONTROLLER → TAB [◄][►] → KEYBOARD/PANEL → [A]/[B] 2 MODULATION WHEEL

�ضبط في�g� R كا� سو° يتم تطبق �1 ال يتم تطبيق �ملؤثر�< �لتي تسببها عجلة MODULATION ع) كل قسم من لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية   ٢
بو�سطة �ستعJR �لز9 [▼▲7]/[▼▲6]/[▼▲5].

�لز9 [▼▲5] .......... يضبط في�g� R كا� سو° يتم تطبيق �1 ال يتم تطبيق �ملؤثر�< �لتي تتسببها عجلة MODULATION  للقسم �ليسا9 
.LEFT                                          

.RIGHT1 للقسم  MODULATION كا� سو° يتم تطبيق �1 ال يتم تطبيق �ملؤثر�< �لتي تسببها عجلة �g� Rلز9 [▼▲6] ......... يضبط في�

.RIGHT2 للقسم  MODULATION كا� سو° يتم تطبيق �1 ال يتم تطبيق �ملؤثر�< �لتي تسببها عجلة �g� Rلز9 [▼▲7] ......... يضبط في�

dنو!cستع51 �مل�
6 �مل1Zنوp صو< طقة، بحيث يعطيك 6ليل 96جة «عة عز° صحيح عند �لتد9يب، �j 1علك تسمع 1تفحص كيف تبد1 96جة «عة  يز�1

عز° معينة.

.dنو!cمل� ��ضغط �لز$ METRONOME لبد  ١
اليقا� �ملc!نوd، �ضغط �لز$ METRONOME مر� �خر2.  ٢

dنو!cتعديل >$جة ¬عة �لعز� �! ضبط �شا$� !قت صو� �مل

dنو!cتعديل >$جة ¬عة عز� �مل   

�ضغط �لز$ [+]/[–] TEMPO الستدعا� شاشة عرp ضبط >$جة ¬عة �لعز� �لثانوية.  ١
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�ضغط �ال�$�$ [+]/[–] TEMPO لضبط >$جة ¬عة �لعز�.  ٢
�لضغط 1متابعة �لضغط ع) �j 93 0علك تزيد �1 تقلل �لقيمة بشكل مستمر.  

يمكنك �يضا* �ستعJR �لقر± DATA ENTRY لتعديل �لقيمة. العاq6 ضبط 96جة «عة �لعز°، �ضغط �ال9�93   
[+]/[–] TEMPO معا* بنفس �لوقت.  

حو5 شاشة عرp >$جة ¬عة �لعز�  
 Rكانت �لقيمة �ع) كل Rملد� هو بني ٥ �لة ٥٠٠. كل� .qيبني� �لرقم �6خل شاشة �لعر� عد6 �يقاعا< �لنغمة �لربعية �ملوجو6 � �لدقيقة �لو�حد  

.s»� °كانت 96جة «عة �لعز
�ضغط �لز$ [EXIT] الغال® شاشة عرp >$جة ¬عة �لعز�.  ٣

�ضبط !قت شاشة �لعرp �لثانوية
�ستدعي شاشة عر� �لتشغيل.  ١

[FUNCTION] → [J] UTILITY → TAB [◄][►] CONFIG 2

�خZ �لز9 (2 POPUP DISPLAY TIME) [B]، ثم �ستعمل �ال9�93 [▼▲8]/[▼▲7] لضبط �لوقت.  ٢
   حد> �شا$� !قت �ملc!نوd !�لضبوطا� �الخر2

�ستدعي شاشة عرp �لتشغيل:  ١
[FUNCTION] → [J] UTILITY → TAB [◄][►] CONFIG 1 → [B] 2 METORONOME  

�ضبط �لقياسا� بو�سطة ضغط �ال�$�$ [▼▲7]−[▼▲2].  ٢
 

VOLUME.نو�
�د� مستو� صو �مل�
SOUND.نو�
 �د� �� صو مستعمل للم�

� جر�.
�يقا% �جلر� .... صو م�
نو� تقليد�، بد
تشغيل �جلر� ....صو م�
نو� تقليد�، مع جر�.

TIME

SIGNATURE

�د� �شا/- 
قت صو �مل�
نو�.
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�لتد$يب مع �الغا� �ملضبوطة مسبقا}

�الغنية  
.z�6بيانا< �أل M� fهذ� �لكتي�ب، كلمة ”�غنية“ تش �

�لعز� !�الست41 لالغا� قبل �لتد$يب
. يغطي هذ� �لقسم �ملعلوما< �الساسية حوJ عز° �الغا| �ملضبوطة مسبقا*. تتضمن �آللة �ملوسيقية عدq �غا| مضبوطة مسبقا*

�ضغط �لز$ SONG [SELECT] الستدعا� شاشة عرp �ختيا$ �الغنية.  ١

�ضغط �لز$ [A] الختيا$ صنف �غنية �لنمو�3.  ٢

�ضغط �حد �ال�$�$ [E]−[A] الختيا$ �الغنية �ملطلوبة.  ٣
يمكنك �يضا* �ختيا9 �مللف بو�سطة �ستعJR �لقر± DATA ENTRY، بعد gلك �ضغط �لز9 [ENTER] للتنفيذ.

.[A]–[E] 9�93شاشة �لعر� �الصلية بو�سطة ”�لطق مرتني“ ع) �حد �ال M� sيمكنك �لقفز للخلف فو�9* للرجو    

�ضغط �لز$ SONG [  ] (PLAY/PAUSE) لبد� �لعز�.  ٤
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�ضغط �لز$ SONG [  ■ ] (STOP) اليقا� �لعز�.  ٥

عز� �الغا� �ملحفوظة عUSER E (صفحة ٦٧)

�ضغط �لزSONG [SELECT] 9 الستدعاz شاشة عر� �ختيا9 �الغنية.  ١
.USER J1الختيا9 �جلد TAB [◄][►] 9�93ضغط �ال�  ٢

�ضغط �حد �ال9�93 [J]−[A] الختيا9 �الغنية �ملطلوبة.  ٣

عز� �الغا� �ملحفوظة عE جها� �لتخزين USB (صفحة ٦٧)
  تنبيه

 Eملوجو> ع� ”(فلو� >يسك، �لخ/USB �3كر� فال�) USB قسم ”�لتعامل مع جها� �لتخزين ��قبل �ستع51 جها� �لتخزين USB، تأكد من قر�
صفحة ٢٣.

.[USB TO DEVICE] °مع �لطر USB 1صل جها3 �لتخزين�  ١
�ضغط �لزSONG [SELECT] 9 الستدعاz شاشة عر� �ختيا9 �الغنية.  ٢

.١ qلذ0 �6خلته � �خلطو� USB ملطابق جلها3 �لتخزين� ،(“USB1”/“USB2”) USB J1الختيا9 جد TAB [◄][►] 9�93ضغط �ال�  ٣
سو° يتم عر� �لبيا� ”USB1”/“USB2“ حسب عد6 �الجهزq �ملوصولة.  

�ستعمل �حد �ال9�93 [J]−[A] الختيا9 �غنية.  ٤
.[USB] 9بو�سطة ضغط �لز USB يمكنك �يضا* �ختيا9 ملف معني� �6خل جها3 �لتخزين  

[USB] → [A] SONG → [A]−[J]  

عز� �الغا� بالتسلسل
qمستمر q9�6خل �حلافظة بصو q6يمكنك عز° �يع �الغا| �ملوجو

�خZ �غنية �6خل �حلافظة �ملطلوبة.  ١
�ستدعي شاشة عر� �لتشغيل.  ٢

[FUNCTION] → [B] SONG SETTING  
.“ALL” 9الختيا [H] (REPEAT MODE) 9ضغط �لز�  ٣

�ضغط �لزSONG [  ] (PLAY/PAUSE) 9 لبدz �لعز°.  ٤
تعز° �يع �الغا| �6خل �حلافظة باستمر�9 بالZتيب.  

�ضغط �لزSONG [ ■ ](STOP) 9 اليقا° �لعز° �ملستمر.  ٥
.٢ q�6خل شاشة �لعر� � �خلطو “OFF” 9الختيا [H] 9اليقا° تشغيل عز° �الغنية بالتسلسل، �ضغط �لز  ٦
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تعزيز مستو2 صو� �لقسم �ملطلو¦ �لتد$يب عليه
ع) �أللة �ملوسيقية، يمكن �� حتتو0 �الغنية �لو�حدq بينا< منفصلة لغاية ستة ع' قناMIDI q. حد6 �لقناq للتد9يب 31يد مستو� صو< عز° 

.qلقنا�
.(١-٣ qصفحة ٣٦ خطو) ”لالغا| قبل �لتد9يب sRغنية. طريقة �ختيا9 �الغنية هي نفس طريقة ”�لعز° �1الست� Zخ�  ١

.MIXING CONSOLE شاشة عر� zالستدعا [MIXING CONSOLE] 9ضغط �لز�  ٢

.VOL/VOICE J1الختيا9 �جلد TAB [◄][►] 9�9ضغط �لز�  ٣
�ضغط �لز9 [MIXING CONSOLE] لغاية �� ̄تعر� �لعباMIXING CONSOLE (SONG CH1-8)” q9“ � �ع)   ٤

شاشة �لعر�.
.“VOLUME” 9الختيا [E]/[J] 9ضغط �لز�  ٥

لرفع مستو� �لقناq (�لقنو�<) �ملطلوبة، �ضغط �ال9�93 �ملناسبة [▼▲8]−[▼▲1].  ٦
��g ¼ ̄تعر� �لقناq �ملطلوبة �6خل شاشة عر� MIXING CONSOLE (SONG CH1-8)، �ضغط �لز9   

.MIXING CONSOLE (SONG CH9-16) شاشة عر� zالستدعا [MIXING CONSOLE]

��3 � تكن تعر� �N مستو2 صو� قنا� ترفع:
.“VOICE” q9نظر �لرسم �لتوضيحي لأللة �ملوسيقية �ملبني� حتت �لعبا�  •

�نظر �M مؤ�r< �لقناq، �لتي تzÊ �ثناz عز° �الغنية. مر�قبة هذ- �ملؤ�r< �ثناz �ستRعك يمكن �� يبني لك �0 قناq ترغب � تعزيزها.  •
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عرp �الشا$�� �ملوسيقية (�لقطعة �ملوسيقية)
يمكنك مشاهدq �الشا�9< �ملوسيقية لالغنية �ملختاq9. نق�Z عليك �� تقرH خالJ �الشا�9< �ملوسيقية قبل �� تبدH �لتد9يب.

تستطيع �آللة �ملوسيقية �� تعر� �الشا�9< �ملوسيقية لبيانا< �ملوسيقى �ملتوفرq جتا9يا* �1 الغانيك �ملسجلة.  •  
يتم توليد �الشا�9< �ملوسيقية �ملعر1ضة بو�سطة �آللة �ملوسيقية �عت�6R* ع) بيانا< �الغنية. كنتيجة، يمكن �� ال تكو� بالضبط نفس صفحة �ملوسيقى   •  

.qfنوتا< موسيقية قص q1 عد� qجتا9يا* لنفس �الغنية — خصوصا* عند عر� �شا�9< مقطوعا< موسيقية معقد qملتوفر�
ال يمكن �ستعJR 1ظيفة �الشا�9< �ملوسيقية لتكوين بيانا< �غنية بو�سطة �6خاJ نوتا< موسيقية. من �جل �ملعلوما< حوJ تكوين بيانا< �الغنية، �نظر   •  

صفحة ١٤٣.

�خc �غنية (صفحة ٣٦).  ١
�ضغط �لز$ [SCORE] لعرp �الشا$�� �ملوسيقية.  ٢

     �نظر خال5 كامل �لقطعة �ملوسيقية قبل عز� �الغنية.
     �ضغط �الTAB [◄][►] 9�93 الختيا9 �لصفحا< �لتالية.

     يمكنك �يضا* �ستعJR مفتا� �لقدp الختيا9 �لصفحا< �لتالية (صفحة ١٦٩).

�ضغط �لز$ SONG [  ] (PLAY/PAUSE) لبد� �لعز�.  ٣
.Uلقطعة �ملوسيقية، لتبني �ملوضع �حلا� Jع) طو “qتقفز ”�لكر  

�ضغط �لز$ SONG [ ■ ] (STOP) اليقا� �لعز�.  ٤
تغيV عرp �الشا$�� �ملوسيقية

يمكنك تغيf عر� �الشا�9< �ملوسيقية لتناسب تفضيلك �لشخ¬.
�ضغط �لز$ [SCORE] لعرp �الشا$�� �ملوسيقية.  ١

�الشا�9< �ملوسيقية ع) �ليمني هي الغر�� تعليمية فقط،    
�1الغنية �ملوصوفة ليست �حد� �الغا| �ملضبوطة مسبقا* ع) �آللة 

�ملوسيقية.
غbV �لضبوطا� �لتالية ك1 هو مطلو¦.  ٢

تغيV مقا& �الشا$�� �ملوسيقية  ●
�ضغط �لز9 [▼▲7] لتغيf مقا¢ �الشا�9< �ملوسيقية.

عرp فقط �شا$�� قسم �ليد �ليمنى/قسم �ليد �لي�2  ●

�ضغط �لز9 [▼▲2]/[▼▲1] اليقا° عر� قسم �ليد 
�لي��/قسم �ليد �ليمنى.

تعديل عرp �الشا$�� �ملوسيقية  ●

عرp �سم �لنوتة �ملوسيقية عE يسا$ �لنوتة �ملوسيقية  ● 

�ضغط �لز9 (NOTE) [▼▲5] لعر� �سم �لنوتة �ملوسيقية.  ١
�ضغط �لز9 (SET UP) [▼▲8] الستدعاz شاشة عر� �لضبط �ملفصل.  ٢

.“Fixed Do” q9[▼6] الختيا9 �لعبا (NOTE NAME) 9ضغط �لز�  ٣
�ضغط �لز9 (OK) [▲8] لتطبيق �لضبط.  ٤

pعد> �ملو��ين �ملوسيقية >�خل شاشة �لعر < b!�  ●

 >Rعد6 �ملو�3ين �ملوسيقية �لتي سو° ̄تعر� بو�سطة تقليل عد6 �لبنو6 �الخر� �ملعر1ضة (�لقسم، كل q6يمكنك 3يا
�الغا|، �لنغR< �ملوسيقية، �لخ.).

�ستعمل �ال9�93 [▼▲4]−[▼▲1] اليقا° عر� �لبنو6 �لتي ال تريد عرضها.
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�ضبط �لقياسا< �ملفصلة لنوs �لعر� كR هو مطلو�.
�ضغط �لز$ (SET UP) [▼▲8] الستدعا� شاشة عرp �لضبط �ملفصل.  ١

.pضغط �لز$ [▼▲6] − [▼▲1] لضبط نو4 �لعر�  ٢

LEFT CH/RIGHT CH

&د6 �0 قناMIDI q �6خل بيانا< �الغنية مستعملة لقسم �ليد �لي��/�ليد �ليمنى. يرجع هذ� �لضبط �M �لوضع �لتلقائي 
AUTO عندما يتم �ختيا9 �غنية »تلفة.

AUTO
يتم تعيني قنو�< MIDI �6خل بيانا< �الغنية لقسم �ليد �ليمنى 1قسم �ليد �لي�� �1توماتيكيا* − 1يضبط �القساp ع) نفس 

[FUNCTION] → [B] SONG SETTING �6خل q6ملحد� qع) شكل �لقنا qلقنا�
1–16

 يعني� قناMIDI q �ملحدq6 (١-١٦) لكل من قسم �ليد �لي�� 1قسم �ليد �ليمنى.
OFF (LEFT CH فقط)

 ال يوجد تعيني للقناq: هذ� يوقف عر� مد� مفتا� �ليد �لي��.

KEY SIGNATURE
jعلك تدخل تغيf �شاq9 �ملفتا� � منتصف �الغنية، ع) �ملوضع �ملتوقف. هذ- �لقائمة مفيدq عندما تكو� �الغنية �ملختاq9 ال 

حتتو0 ع) ضبوطا< �شاq9 �ملفتا� لعر� �الشا�9< �ملوسيقية.

QUANTIZE

هذ� يعطيك حتكم بقر�9 �لنوتة �ملوسيقية �6خل �الشا�9< �ملوسيقية، j1علك تنقل �1 تصحح �لتوقيت جلميع �لنوتا< �ملوسيقية 
�ملعر1ضة لكي يتم تنظيمها ع) قيمة نوتة موسيقية خاصة.

تأكد من �ختيا9 �صغر قيمة نوتة موسيقية مستعملة �6خل �الغنية. 

NOTE NAME

¾تا9 نوs �سم �لنوتة �ملوسيقية �ملبي�نة ع) يسا9 �لنوتة �ملوسيقية �6خل �الشا�9< �ملوسيقية من بني �النو�s �لثالثة �لتالية. هذ- 
�لضبوطا< �ملوجوq6 هنا متوفرq عندما تكو� قياسا< �لنوتة NOTE �6خل قسم ”عر� �سم �لنوتة �ملوسيقية ع) يسا9 �لنوتة 

.ON ١ مضبو� ع) تشغيل qملوسيقية“ � �خلطو�
A, B, C

.(C, D, E, F, G, A, B) °1لنوتة �ملوسيقية مبي�نة كاحر� zRس� 
FIXED DO

.q9لنوتة �ملوسيقية مبي�نة �6خل مقاطع �لصولفا �1تلف حسب �للغة �ملختا� zRس� 
حتد6 �للغة �6خل بند LANGUAGE لشاشة عر� �ملالك OWNER (صفحة ١٩).

MOVABLE DO

�سzR �لنوتة �ملوسيقية مبي�نة �6خل مقاطع �لصولفا حسب فو�صل �لسلم �ملوسيقي، �1ذ� فهي متصلة باملفتا�. نوتة �جلذ9 
�ملوسيقية مبي�نة مثل Do. مثاJ، � �ملفتا� G �لرئي� سو° تكو� نوتة �جلذ9 �ملوسيقية ”So“ مبي�نة مثل ”Do“. بينR مع 

.q9تلف �لبيا� حسب �للغة �ملختا¾ ،“Fixed Do”

�ضغط �لز$ (OK) [▲ 8] لتطبيق �لضبط.  ٣
�حفظ ضبوطا� عرp �الشا$�� �ملوسيقية  

يمكن حفظ ضبوطا< عر� �الشا�9< �ملوسيقية كجزz من �غنية (صفحة ١٦٢).  

كتم صو� قسم �ليد �ليمنى �! �ليد �لي�2 �لذN يعرp �لقطعة �ملوسيقية
تبني� 1ظيفة �لدليل �لنوتا< �ملوسيقية �لتي jب �� تعزفها، 1متى jب �� تعزفها، 1طوJ مدq �الحتفا� بضغطها السفل. يمكنك �يضا* 

�لتد9يب ب�عتك �خلاصة − 1ال� �لعز° �ملر�فق ينتظر} لتعز° �لنوتة �ملوسيقية بشكل صحيح. هنا، �كتم صو< قسم �ليد �ليمنى �1 �ليد 
�لي�� 1حاJ1 �لتد9يب ع) �لقسم.

(TRACK 1) قسم �ليد �ليمنى Eلتد$يب ع�

�خc �غنية (صفحة ٣٦)، بعد 3لك �ضغط �لز$ [SCORE] الستدعا� شاشة عرp �لقطعة �ملوسيقية.  ١
.[GUIDE] $ل �لز bشغ  ٢
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�ضغط �لز$ SONG [TR 1] لكتم صو� قسم �ليد �ليمنى.  ٣
¾تفي مؤr �لز9 [TR 1]. يمكنك �ال� عز° gلك �لقسم بنفسك.  

�ضغط �لز$ SONG [  ] (PLAY/PAUSE) لبد� �لعز�.  ٤
� ع) �لقسم �ملكتوp صوته �لذ0 يعر� شاشة عر� �لقطعة �ملوسيقية. تد�9  

تعديل >$جة ¬عة �لعز�  
�9جع �M صفحة ٣٤.  

تغيV >$جة ¬عة �لعز� ب�عة �ثنا� �أل>�� (!ظيفة �لنقر)  
يمكن �يضا* تغيf 96جة «عة �لعز° �ثناz عز° �الغنية بو�سطة �لنقر ع) �لز9 [TAP TEMPO] مرتني عند 96جة «عة �لعز° �ملطلوبة.  

�ضغط �لز$ SONG [ ■ ] (STOP) اليقا� �لعز�.  ٥
.[GUIDE] $قف تشغيل �لز!�  ٦

تعديل تو��A مستو2 �لصو� بني �الغنية !لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية
هذ� jعلك تضبط تو��3 مستو� �لصو< بني عز° �الغنية �1لصو< �لذ0 تعزفه ع) لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية.

�ضغط �لز9 [BALANCE] الستدعاz شاشة عر� تو��3 مستو� �لصو<.  ١
لتعديل مستو� صو< �الغنية، �ضغط �لز9 [▼▲1]. لتعديل مستو� صو< لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية (RIGHT 1)، �ضغط �لز9 [▼▲6].  ٢

�ضغط �لز9 [EXIT] الغال¤ شاشة عر� تو��3 مستو� �لصو<.  ٣

حو5 �قساd لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية (يمني ١، يمني ٢، يسا$)  
�نظر صفحة ٧٨.  

!ظائف �لدليل �الخر2
تم �ستعJR �لضبط �الU1 ”�تباs �الضاqz“ � �لتعليR< بقسم ” كتم صو< قسم �ليد �ليمنى �1 �ليد �لي�� �لذ0 يعر� �لقطعة �ملوسيقية“ 

�ملوجو6 ع) صفحة ٤٠. يوجد هنا} 1ظائف �ضافية �6خل ميزq �لدليل، كR هو م'�1 باالسفل.
الختيا9 1ظيفة 6ليل، �نظر صفحة ١٤١.

أل>�� لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية   

(Any Key) ¡مفتا N�  ●  

� ع) توقيت عز° �ملفاتيح.     هذ� jعلك تتد�9

للكر�!!كه  

(Karao-key) مفتا¡ �لكر�!!كه  ●  

.zمصاحبتك للغنا zهذ- �لوظيفة جتعلك تتحكم بتوقيت عز° �الغنية فقط بأصبع �1حد، �ثنا     
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�لتد$يب عE قسم �ليد �لي�2 (TRACK 2) �لذN يعرp �لقطعة �ملوسيقية 

٢،١  �تبع نفس �خلطو�� % قسم ”�لتد$يب عE قسم �ليد �ليمنى (TR 1)“ �ملوجو> عE صفحة ٤٠.
�ضغط �لز$ [TR 2] لكتم صو� قسم �ليد �لي�2.  ٣

¾تفي مؤr �لز9 [TR 2 (L)]. يمكنك �ال� عز° gلك �لقسم بنفسك.  

�ضغط �لز$ SONG [  ] (PLAY/PAUSE) لبد� �لعز� !�لتد$يب عE �لد!$ �ملوسيقي �ملكتوd صوته.  ٤
�ضغط �لز$ SONG [ ■ ] (STOP) اليقا� �لعز�.  ٥

.[GUIDE] $قف تشغيل �لز!�  ٦

�لتد$يب مع !ظيفة تكر�$ �لعز�
يمكن �ستعJR 1ظائف تكر�9 �الغنية لعز° �غنية �1 مد� �د6 من �ملو�3ين �ملوسيقية � �غنية بصوq9 متكرq9. هذ� مفيد للتد9يب �ملتكر9 ع) 

�ملقاطع �ملوسيقية �لصعبة �لعز°.

عز� �الغنية بصو$� متكر$�
�خc �غنية (صفحة ٣٦).  ١

�ضغط �لز$ [REPEAT] لتشغيل �لعز� �ملتكر$.  ٢
�ضغط �لز$ SONG [  ] (PLAY/PAUSE) لبد� �لعز�.  ٣

.SONG [ ■ ] (STOP) 9لغاية �� تضغط �لز q9متكر q9سو° يتم عز° �الغنية بصو       
�ضغط �لز$ SONG [ ■ ] (STOP) اليقا� �لعز�.  ٤

�ضغط �لز$ [REPEAT] اليقا� تشغيل �لعز� �ملتكر$.  ٥

(A-B $تكر�) �$حتديد مد2 �ملو��ين �ملوسيقية !عزفهم بصو$� متكر
�خc �غنية (صفحة ٣٦).  ١

�ضغط �لز$ SONG [  ] (PLAY/PAUSE) لبد� �لعز�.  ٢
حد> مد2 �لتكر�$.  ٣

 zبعد �جر� .(B) خر� عند نقطة �لنهاية� qمر [REPEAT] 9للمد� �ملطلو� تكر�9-. �ضغط �لز (A) عند نقطة �لبد�ية [REPEAT] 9ضغط �لز�
�لتوصيل �ال1توماتيكي (ليساعد} � �الستدالJ ع) �ملقطع �ملوسيقي)، يتم عز° �ملد� من �لنقطة M� A �لنقطة B بصوq9 متكر9.

A لرجو4 فو$�} �� �لنقطة�  
.A لنقطة� M� يرجع [ ■ ] (STOP) 9كانت �الغنية تعز° �1 متوقفة عن �لعز°، ضغط �لز zبغض �لنظر سو�  

�ضغط �لز$ SONG [ ■ ] (STOP) اليقا� �لعز�.  ٤
�ضغط �لز$ [REPEAT] اليقا� تشغيل �لعز� �ملتكر$.  ٥
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A–B $طر® �خر2 لتحديد مد2 تكر�
حتديد مد2 �لتكر�$ �ثنا� توقف �الغا�  ●

.A لنقطة� Aضغط �لز$ [  ] (�لتقديم ب�عة) للتقديم �� مكا�  ١
.A لتحديد �لنقطة [REPEAT] $ضغط �لز�  ٢

.B لنقطة� Aضغط �لز$ [  ] (�لتقديم ب�عة) للتقديم �� مكا�  ٣
.B مر� �خر2 لتحديد �لنقطة [REPEAT] $ضغط �لز�  ٤

حتديد مد2 �لتكر�$ بني �لنقطة A !¯اية �الغنية  ●
 حتديد �لنقطة A فقط يؤM� 06 تكر�9 �لعز° بني �لنقطة A 1¦اية �الغنية.

��تسجيل ">�
ل z�6H} بو�سطة �ستعJR ميزq �لتسجيل ب�عة. هذ- �q�6 تد9يب فعالة، تسمح لك بسهولة بمقا9نة z�6H} �خلا± مع �الغنية �الصلية  سج�

� عليها. يمكنك �يضا* �ستع�Rا للتد9يب ع) �لقطع �ملوسيقية �لثنائية بنفسك، ��g قمت بتسجيل z�6H 916 معلمك �r 1يكك من  �لتي تتد�9
قبل.

�ضغط �ال�$�$ [REC] ! (STOP) [ ■ ] معا} بنفس �لوقت.  ١
يتم ضبط �غنية فا9غة �1توماتيكيا* للتسجيل.  

�خc صو� (صفحة ٣٠). سو� يتم تسجيل �لصو� �ملختا$.  ٢
.[REC] $ضغط �لز�  ٣

�بد" �لتسجيل.  ٤
يبدH �لتسجيل �1توماتيكيا* حاال* عندما تعز° نوتة موسيقية ع) لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية.

�ضغط �لز$ SONG [ ■ ] (STOP) اليقا� �لتسجيل.  ٥
.[EXIT] 9ملسجل. الغال¤ �لرسالة، �ضغط �لز� z�6تظهر 9سالة لتنبهك حلفظ �أل

�ضغط �لز$ SONG [  ] (PLAY/PAUSE) لعز� �أل>�� �ملسجل.  ٦
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�حفظ �أل>�� �ملسجل.  ٧
�ضغط �لز$ SONG [SELECT] الستدعا� شاشة عرp �ختيا$ �الغنية.  ١

 USER cعليه �لبيانا�. �خ Aز° A� تريد Nلذ� (.لخ� ،USB ،USER) الختيا$ �جلد!5 �ملناسب TAB [◄][►] $�$ضغط �ال��  ٢
.USB جها� �لتخزين Eحلفظ �لبيانا� ع USB cحلفظ �لبيانا� >�خل �لذ�كر� �لد�خلية، �! �خ

�ضغط �لز$ (SAVE) [▼6] الستدعا� شاشة عرp تسمية �مللف.  ٣
�>خل �سم �مللف (صفحة ٧١).  ٤

�ضغط �لز$ (OK) [▲8] حلفظ �مللف.  ٥
.[8▼] (CANCEL) 9عملية �حلفظ، �ضغط �لز zاللغا

   تنبيه
سو� يتم فقد�A �الغنية �ملسجلة ��3 غ�V عE �غنية �خر2 �! فصلت �لطاقة �لكهربائية بد!A تنفيذ عملية �حلفظ.

“Song” changed. Save?/“Song” speichern?/ :عندما تظهر �لرسائل �لتالية
“Song” modfiié . Sauv.?/“Song” cambiado. ¿Guardar?/Salvare “Song”?

هذ� يعني �نه ¼ يتم حفظ �لبيانا< �ملسجلة بعد. حلفظ �لبيانا<، �ضغط �لز9 (YES) [G] لفتح شاشة عر� �ختيا9 �الغنية �1حفظ �لبيانا< 
. [H] (NO) 9لعملية، �ضغط �لز� z(�نظر باالع)). اللغا

.USB جها� �لتخزين !� USER Eعز� �الغا� �ملحفوظة ع
�9جع �M صفحة ٣٧.

�عز� عز� �القساd مع تقنية مساعد� �أل>�
هذ: �مليز� بشكل �ستثنائي جتعل من �لسهل عز� �القساd �ملساعد� بمصاحبة عز� �الغنية.

.�قبل �ستع51 تقنية مساعد� �أل>�  
الستعJR تقنية مساعدq �ألj ،z�6ب �� حتتو0 �الغنية ع) بيانا< �لنغR< �ملوسيقية. ��g كانت �الغنية حتتو0 هذ- �ملعلوما<، سو° يتم عر� �سم �لنغمة 

�6خل شاشة �لعر� �لرئيسية �ثناz عز° �الغنية، 1جتعلك بسهولة �� تتأكد في�g� R كانت �الغنية حتتو0 بيانا< �لنغمة �ملوسيقية �p ال.

�خc �غنية (صفحة ٣٦).  ١
� هذ- �المثلة �ال9شا6ية، �ستعمل �الغا| �6خل حافظة “�غا| �لعي�نة“.  

�ستدعي شاشة عرp �لتشغيل.  ٢
[FUNCTION] → [B] SONG SETTING



عز° �ليد �لي�� �1ليد �ليمنى مع بعض   •
(طريقة ١).

عز° �ليد �لي�� �1ليد �ليمنى مع بعض   •
(طريقة ٢).

عز° �ليد �لي�� �1ليد �ليمنى   •
بالتعاقب.

�عز° ثال¥ نوتا< بنفس �لوقت بيد} 
�ليمنى.

�عز° عدq نوتا< �1حدq بعد �الخر� 
باصابع يد} �ليمنى �ملختلفة.

�عز° ثال¥ نوتا< بنفس �لوقت 
بيد} �ليمنى.
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.(��ضغط �لز$ [▼▲8] لتشغيل !ظيفة [P.A.T.] (مساعد� �أل>�  ٣

�ضغط �لز$ SONG [  ] (PLAY/PAUSE) لبد� �لعز�.  ٤

�عز� عE لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية.  ٥
تقوp �آللة �ملوسيقية �1توماتيكيا* بمطابقة z�6H} ع) لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية مع عز° �الغنية �1لنغR< �ملوسيقية، بغض �لنظر عن 

�ملفاتيح �لتي تعزفها. بل حتى تغ�f �لصو< حسب �لطريقة �لتي تعز° �ا. حاJ1 �� تعز° بالطر¤ �لثالثة �ملختلفة باالسفل.

�ضغط �لز$ SONG [ ■ ] (STOP) اليقا� �لعز�.  ٦

.(��ضغط �لز$ [▼▲8] اليقا� تشغيل !ظيفة [P.A.T.] (مساعد� �أل>�  ٧
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MARY HAD A LITTLE LAMB
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مر�فقة �لعز� مع ميز� �لعز� �ملر�فق �لتلقائي (عز� �لنمو�3)
 �جتعلك ميز� �لعز% �ملر�فق �لتلقائي �� تنتج عز% مر�فق تلقائي ببساطة بو�سطة عز% ”�لنغ9 �ملوسيقية“ بيد6 �لي�5. هذ� 2علك �


/كس�� — حتى ��I كنت تعز% بنفسك. يتكو� صو �لعز% �ملر�فق �لتلقائي من L 

توماتيكياM لفرقة موسيقية كاملة �� تعيد تكوين �لصو

�نو�P �خر�  Qجلا�
�نX9 �اليقاP للنVI9. تغطي نVI9 �آللة �ملوسيقية مد� 
�سع من �ساليب �ملوسيقى �ملختلفة 
تتضمن �ملوسيقى �لشعبية 

عديد-.

عز� �غنية ”Mary Had a Little Lamb“ مع ميز� �لعز� 
�ملر�فق �لتلقائي

.STYLE CONTROL  “POP & ROCK” $ضغط �لز�  ١

تقليد0

Straight 8 Pop : gنمو

¦اية
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تشغيل عرp >$جة ¬عة �لعز� فو® �سم �لنمو�3.
. gيمكن �� �تا9 �� يتم �1 ال يتم عر� 96جة «عة �لعز° فو¤ �سم �لنمو

�ستدعي شاشة عر� �لتشغيل.  ١
[FUNCTION] → [J] UTILITY → TAB [◄][►] CONFIG 2

�خZ �لز9 (2 DISPLAY STYLE TEMPO) [B]، �1ستعمل �ال9�93 [▼▲6]/[▼▲5] لتشغيل/�يقا° عر� 96جة «عة �لعز°.  ٢
:ON •

. g96جة «عة �لعز° معر1ضة فو¤ �سم �لنمو  
  مع �لضبوطا< �لد�خلية، شاشة عر� 1ظيفة 96جة «عة �لعز° � 1ضع تشغيل.

:OFF •
. gمعر1ضة فو¤ �سم �لنمو f96جة «عة �لعز° غ  

.“Straight 8 Pop” �3الختيا$ �لنمو [A]–[J] $�$ضغط �حد �ال��  ٢

نوs �لنموg  1خصائصه �لتعريفية مبي�نة فو¤ �سم �لنموg  �ملضبو� مسبقا*. من �جل �لتفاصيل حوJ �خلصائص، �نظر صفحة ١٠٣.  •  
عند ضغط �لز9 (REPERTOIRE)[▲7] بعد �ختيا9 نموg ، يمكنك �ستدعاz ضبوطا< �للوحة حسب �لطلب (لالصو�< 961جا< «عة   •  

�لعز°، �لخ.) �ملصصمة لتطابق �لنموg  �ملختا9 بافضل تو�فق. من �جل �لتفاصيل حوJ ²موعة �لضبط، �نظر صفحة ٥٦. للرجوM� s شاشة 
.[EXIT] 9لعر� �لسابقة، �ضغط �لز�

.[A]–[J] 9�93شاشة �لعر� �الصلية بو�سطة ”�لطق مرتني“ ع) �حد �ال M� sيمكنك �لقفز للخلف فو�9* للرجو  •  

�ضغط �لز$ [ACMP] لتشغيل �لعز� �ملر�فق �لتلقائي.  ٣
�ستعمل قسم �ليد �لي�� (�لقسم �لسفÀ) للوحة �ملفاتيح �ملوسيقية لعز° �لنغR< �ملوسيقية لصو< �لعز° �ملر�فق �لتلقائي.  

�ضغط �لز$ [SYNC START] لضبط �لعز� �ملر�فق �لتلقائي عE �الستعد�> للتشغيل − ليجعلك تبد" �لعز� �ملر�فق   ٤
معا} بوقت !�حد عندما تبد" �لعز�.

عندما تبد" عز� �لنغمة �ملوسيقية بو�سطة يد� �لي�2، يبد" �لعز� �ملر�فق �لتلقائي.  ٥
حاJ1 عز° �لنغR< �ملوسيقية بو�سطة يد} �لي��  �1عز° حلن بو�سطة يد} �ليمنى.  

   عز� �لنغمة �ملوسيقية باالصابع
يوجد سبعة طر¤ »تلفة للعز° باالصابع يمكنك �ستع�Rا لتحديد �لنغR< �ملوسيقية (صفحة ١٠٣).  



٤٨PSR-OR700 كتي�ب �ملالك

�يع
�لدليل �ل

يعز� �!توماتيكيا} ¯اية مناسبة بو�سطة ضغط �يا} من �ال�$�$[.ENDING/rit]، عE نقطة >�خل �لقطعة �ملوسيقية   ٦
نة بو�سطة ”�لنهاية“. b(صفحة ٤٦) مبي

عندما ينتهي عز° �لنهاية، يتوقف عز° �لنموg  �1توماتيكيا*.  
حو5 �لن�31 �ملتعد>�  •  

�9جع �M جدJ1 �لنموg  �6خل جدJ1 �لبيانا< �ملتوفر ع) موقع rكة Yamaha. (�نظر صفحة ٥.)   
تغيV >$جة ¬عة عز� �لنمو�3 �ثنا� �أل>�� (!ظيفة �لنقر)  •  

يمكن �يضا* تغيf 96جة «عة �لعز° �ثناz �لعز° بو�سطة �لنقر ع) �لز9 [TAP TEMPO] مرتني عند 96جة «عة �لعز° �ملطلوبة.   
حتديد نقطة �لفصل (�حلدb بني مد2 �ليد �ليمنى !�ليد �لي�2)  •  

�نظر صفحة ١٠٧.   
يشغل/يوقف تشغيل �ستجابة �للمس لعز� �لنمو�3 (ملس �لنمو�3)  •  

�نظر صفحة ١٠٦.   

تعديل تو��A مستو2 �لصو� بني �لنمو�3 !لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية
هذ� jعلك تضبط تو��3 مستو� �لصو< بني عز° �لنموg  �1لصو< �لذ0 تعزفه ع) لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية.

�ضغط �لز9 [BALANCE] الستدعاz شاشة عر� تو��3 مستو� �لصو<.  ١
لتعديل مستو� صو< �لنموg ، �ضغط �لز9[▼▲2]. لتعديل مستو� صو< لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية (RIGHT 1)، �ضغط �لز9 [▼▲6].  ٢

�ضغط �لز9 [EXIT] الغال¤ شاشة عر� تو��3 مستو� �لصو<.  ٣

تغيV �لنمط
نة خصيصا*، 1كذلك �حلا� �6خل �ن�R �اليقاs/�لنغمة �ملوسيقية،  �ثناz �لعز°، يمكنك �1توماتيكيا* �ضافة مقدما< 1¦ايا< موسيقية مكو�

من �جل �حلصوJ ع) تأ6يا< بشكل يبدZ� 1° 61يناميكي. يوجد �لعديد من �لتغي�f< �ملختلفة لنمط �لعز° للعز° �ملر�فق �لتلقائي لكل 
حالة: 

بدz�6H z}، �ثناz�6H z}، �1¦اz�6H z}. حاJ1 عمل هذ- �لتغي�f< 1ضمها لعزفك بحرية.

لبد� �لعز�

بد�/�يقا�  ●
.STYLE CONTROL [START/STOP] 9عند ضغط �لز  gRعز° �لن zيبد

�ملقدمة  ●
هذ� يستعمل لبد�ية �الغنية. يتميز كل نموg  مضبو� مسبقا* بوجو6 ثال¥ مقدما< »تلفة. عند �نتهاz عز° �ملقدمة، ينتقل �لعز° �ملر�فق �M �لقسم 

.(“ gعز° �لنمو z9ئي�“ � قسم ”�ثنا” qنظر �لفقر�) لرئي��
. gعز° �لنمو zلبد STYLE CONTROL [START/STOP] 9�1ضغط �لز  gعز° �لنمو zقبل بد INTRO [I]–[III] 9�93ضغط �حد �ال�

�لبد� �ملتز�من  ●
هذ� jعلك �� تبدz �لعز° حاملا تبدH �لعز° ع) لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية.

. gعز° �لنمو z�1عز° نغمة موسيقية �6خل قسم نغمة �ملوسيقية للوحة �ملفاتيح �ملوسيقية لبد  gعند توقف عز° �لنمو [SYNC START] 9ضغط �لز�
�لزيا>� �لتد$9ية  ●

. gعز° �لنمو zسلسة عند بد q9بصو Ëياj9للصو< تد q6ية 3ياj9لتد� q6لزيا� � تكو�
. gعز° �لنمو zلبد STYLE CONTROL [START/STOP] 9�1ضغط �لز  gعند توقف عز° �لنمو [FADE IN/OUT] 9ضغط �لز�

�لنقر  ●
¾تا9 96جة «عة �لعز° 1يبدH عز° �لنموg  �1توماتيكيا* ع) تلك �ل�عة �ملختاq9. ببساطة �نقر (�ضغط/حر9) �لز9 [TAP TEMPO] (�9بع مر�< من 

٤/٤ الشاq9 �لوقت)، 1يبدH عز° �لنموg  �1توماتيكيا* ع) 96جة «عة �لعز° �لتي �خ�Zا.
يمكن �ختيا9 صو< �لطبل �خلا± 1«عة (تعلية) �لصو< عند �ستعJR 1ظيفة �لنقر �6خل شاشة �لعر� �لتالية.  

 [FUNCTION] → [J] UTILITY → TAB [◄][►] CONFIG 1 → [B] 4 TAP  
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�ثنا� عز� �لنمو�3

● $ئي±

  gيتميز كل نمو .q6د� fغ q9مو�3ين موسيقية، 1تكر9 بصو qهذ� يستعمل لعز° �لقسم �لرئي� لالغنية. تعز° نمط عز° مر�فق لعد
مضبو� مسبقا* با9بعة �ن�R »تلفة.

. gعز° �لنمو zثنا� MAIN [A]–[D] 9�93ضغط �ال�
● �ضافة

جتعلك �قسم �الضافة �� تضيف تغي�f< 6يناميكية 1تغ�f � �يقاs �لعز° �ملر�فق، لتجعل صو< z�6H} يبد1 بصوZ� q9فة �كثر.
 zثنا� MAIN VARIATION (A, B, C, D) 9�93لك، ببساطة �ضغط �حد �الg لعز°. بعد� z1 �ثنا�  gعز° �لنمو zقبل بد [AUTO FILL IN] 9ل �لز شغ�
 M� 6الضافة، سو° تقو� zمضيفا* ملسة خاصة ع) �لعز° �ملر�فق �لتلقائي. عند �نتها ،(AUTO FILL) *لعز°، 1يتم عز° قسم �الضافة �ملختا9 �1توماتيكيا�

�لقسم �لرئي� �ملختا9 (A, B, C, D) بصوq9 سلسة.
 M� sمتوقف عن �لتشغيل، ضغط نفس �لز9 للقسم �لذ0 يعز° حاليا* يعز° �1توماتيكيا* �الضافة قبل �لرجو [AUTO FILL IN] 9حتى عندما يكو� �لز

نفس �لقسم �لرئي�.
Vتغي ●

هذ� jعلك تضيف تغي�f< 6يناميكية � �يقاs �لعز° �ملر�فق، لتجعل صو< z�6H} يبد1 بصوZ� q9فة �كثر.
. gعز° �لنمو zثنا� [BREAK] 9ضغط �لز�

ال¯ا� �لعز�

● بد�/ �يقا�

.STYLE CONTROL [START/STOP] 9عند ضعط �لز  gRتتوقف �لن
�● �نتها

  gعز° �لنهاية، يتوقف �لنمو zمضبو� مسبقا* بوجو6 ثال¥ ¦ايا< »تلفة. عند �نتها  gهذ� يستعمل لنهاية �الغنية. يتميز كل نمو
�1توماتيكيا*.

�ضغط �حد �الENDING/rit. [I]–[III] 9�93 �ثناz عز° �لنموg . يمكنك �� جتعل �لنهاية تبطئ تدj9يا* (�بطاz تدj9ي) بو�سطة ضغط نفس �لز9 .
ENDING/rit مرq �خر� �ثناz عز° �لنهاية.

ENDING/rit. [I] تعز° �الضافة �1توماتيكيا* قبل ،{z�6H منتصف � ENDING/rit. [I] 9ضغطت �لز �g�  
● �لتضا�5 �لتد$9ي

. gيا* عند �يقا° �لنموj9للصو< تد Jzي تضاj9لتد� Jzلتضا� � يكو�
. gعز° �لنمو zثنا� [FADE IN/OUT] 9ضغط �لز�

من �جل �لتفاصيل حوJ ضبط 1قت �لزياq6 �لتدj9ية �1لتضاJz �لتدj9ي للصو<، �نظر صفحة ١٠٥.  

ميز�� �خر2

● �لتوقف �ملتز�من

عند تشغيل �لتوقف �ملتز�من، يمكنك �يقا° 1بدz �لنموg  � �0 1قت تريد ببساطة بو�سطة حترير �1 عز° �ملفاتيح (� قسم �لنغمة �ملوسيقية 
 .{z�6ملوسيقية أل� >R6يناميكية 1تأكيد بعض �لنغ >�fالضافة تغي q3للوحة �ملفاتيح �ملوسيقية). هذ- طريقة ممتا

. gعز° �لنمو zقبل بد [SYNC STOP] 9ضغط �لز�

تشغيل �لتوقف �ملتز�من بو�سطة ضغط/حترير �ملفاتيح (نافذ� �لتوقف �ملتز�من)  •  
�نظر صفحة ١٠٦.   

تثبيت نمط �لقسم عE �ما مقدمة �! $ئي± (ضبط �لقسم)  •  
مثاJ، يمكنك ضبط هذ- �لوظيفة ع) �ملقدمة حتى حتصل ع) عز° مقدمة �1توماتيكيا* كلR �خZ< نموg  (صفحة ١٠٧).   
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حو5 مصابيح $� �لقسم (INTRO/MAIN/ENDING، �لخ.)
Äخ�  •

�لقسم غf »تا9.  
�¿ر  •

�لقسم »تا9 حاليا*.  
�يقا°  •

ال &تو0 �لقسم ع) �0 بيانا< 1ال يمكن عزفه.  

تثبيت صو� �لقسم �ليسا$ LEFT (تثبيت يسا$)
تتسبب هذ- �لوظيفة بثبيت صو< �لقسم LEFT حتى عندما تكو� �ملفاتيح �رq9. �الصو�< �لتي ال تتالشى تدj9يا* مثل �صو�< �آللة �لوترية يتم 

تثبيتها باستمر�9، بينR �الصو�< �لتي تتالشى تدj9يا* مثل صو< �لبيانو تتالشى تدj9يا* ببطئ �كثر(1كأنه تم ضغط �لد�1سة �ملعزq3 �لقدمية).
�ضغط �لزPART ON/OFF [LEFT] 9 لتشغيل قسم �ليد �لي��.   ١

�ضغط �لز9 [LEFT HOLD] لتشغيل 1ظيفة تثبيت �ليسا9.  ٢

تعليم كيفية عز� (تعيني) �لنغ�1 �ملوسيقية لعز� �لنمو�3

تعليم �لنوتا� لعز� نغ�1 موسيقية Fد>�
��g كنت تعر° �سم �لنغمة 1لكن ال تعر° كيف تعزفها، يمكنك �� جتعل �آللة �ملوسيقية تعر� لك �لنوتا< لتعزفها 

(1ظيفة �ملعلم �خلصو¹ للنغمة) .

�ستدعي شاشة عرp �لتشغيل.  ١
[FUNCTION] → [C] STYLE SETTING/SPLIT POINT/CHORD FINGERING → TAB [◄][►] → CHORD FINGERING  

�ضغط �لز$ [▼▲6] الختيا$ نوتة �جلذ$.  ٢

�ضغط �لز$ [▼▲8]/[▼▲7] الختيا$ نو4 �لنغمة �ملوسيقية.  ٣
�لنوتا< �لتي حتتاجها للعز° لعمل �لنغمة �ملوسيقية �ملختاq9 مبي�نة �6خل شاشة �لعر�.  

     �لنوتا< �ملعر1ضة تطابق 6ليل عز° �الصابع، مهR يكو� نوs عز° �الصابع �ملختا9 (صفحة ١٠٤).
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ضبوطا� �للوحة �ملناسبة للنمو�3 �ملختا$ ⎯ �لضبط بلمسة !�حد�
  gقوية 1مالئمة 1 تستدعي �1توماتيكيا* ضبوطا< �للوحة �ملناسبة �كثر (�صو�< �1 مؤثر�<، �لخ.) للنمو qهي ميز qلضبط بلمسة �1حد�

، بو�سطة ملسة 93 �1حد�g� .q قر9< مسبقا* �0 نموg  تريد �� تستعمل، يمكنك  جعل ميزq �لضبط بلمسة �1حدq �� �تا9 لك  �ملختا9 حاليا*
�1توماتيكيا* �لصو< �ملناسب.

�خc نمو�3 (صفحة ٤٦).  ١

.ONE TOUCH SETTING [1]–[4] $�$ضغط �حد �ال��  ٢
ليس فقط هذ� يستدعي فو�9* �يع �لضبوطا< (�صو�<، مؤثر�<، �لخ.) �لتي تطابق 

ل �1توماتيكيا* SYNC START 1 ACMP، حتى تتمكن  �لنموg  �حلاU − بل كذلك يشغ�
. gعز° �لنمو zفو�9* من بد

حاملا تعز� نغمة موسيقية بو�سطة يد� �لي�2، يبد" �لنمو�3 �ملختا$.  ٣
قفل �لقياسا�  

يمكنك عمل ”قفل“ لقياسا< معينة (مثاJ، مؤثر، نقطة فصل، �لخ.) لتجعلها قابلة لالختيا9 فقط بو�سطة ضو�بط �للوحة (صفحة ١٣٣).  

نقا� مساعد� الستع51 �لضبط بلمسة !�حد�
(OTS LINK توصيل) لرئيسية� dلضبوطا� بلمسة !�حد� �!توماتيكيا} بو�سطة �القسا� Vتغي  ●

 .(A–D) 1توماتيكيا* عندما �تا9 قسم 9ئي� »تلف� qلضبوطا< بلمسة �1حد� f جتعلك 1ظيفة توصيل OTS (�لضبط بلمسة �1حدq) �� تغ�
.[OTS LINK] 9ضغط �لز� ،OTS 1ظيفة توصيل JRالستع

OTS Eحفظ ضبوطا� �للوحة ع  ●
يمكنك �يضا* تكوين �عد�6< �لضبط بلمسة �1حدq �خلاصة بك.

�ضبط ضو�بط �للوحة ( مثل، �لصو<، �لنموg ، �ملؤثر�<، 1هكذ�) كR تريد.  ١
.[MEMORY] 9ضغط �لز�  ٢

ONE TOUCH SETTING [1]–[4] 9�93ضغط �حد �ال�  ٣
النه يمكن حفظ ضبوطا< �للوحة  بملف �خر (خطوq ٤)، سجلها برقم مفضل من ١-٤.

تظهر 9سالة �6خل شاشة �لعر� لتنبهك حلفظ ضبوطا< �للوحة.
�ضغط �لز9 (YES) [F] الستدعاz شاشة عر� �ختيا9 �لنموg  �1حفظ ضبوطا< �للوحة كملف نموg  (صفحة ٦٧).  ٤

  تنبيه
سو� يتم فقد�A ضبوطا� �للوحة �ملحفوظة عل كل �$ OTS ��3 غ�V �لنمو�3 �! فصلت �لطاقة �لكهربائية بد!A تنفيذ عملية �حلفظ.
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�ال�$�$ �ملتعد>�
 s1تنو fا الضافة تأث�Rملسجلة مسبقا* �لتي يمكن �ستع� qfلعز° تسلسل عد6 من �اليقاعا< �1الحلا� �لقص q6ال9�93 �ملتعد� JRيمكن �ستع

أل�z�6< لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية.
�ال9�93 �ملتعدq6 ²معة �6خل ²موعا< �1 �9بع ²موعا< لكل 93. يتميز �ملو6يل PSR-OR700 بوجو6 ²موعة مشكلة من ²موعا< �لز9 

.Jموسيقية »تلفة �الشكا sملتعد6 بانو��

عز� �ال�$�$ �ملتعد>�
�ضغط �لز$ MULTI PAD CONTROL [SELECT] الستدعا� شاشة عرp �ختيا$ xموعة �لز$ �ملتعد>، بعد 3لك   ١

�خc �ملجموعة �ملطلوبة.

�خZ �لصفحا< بو�سطة �ستعJR �ال9�93 [▲ 7]−[▲ 1] �لتي تطابق ”...P1, P2“ �6خل شاشة �لعر�، بعد gلك �ستعمل �ال9�93 
[J]–[A] الختيا9 �ملجموعة �ملطلوبة.

�ضغط �يا} من �ال�$�$ MULTI PAD CONTROL [1]–[4] لعز� �ملقاطع �ملوسيقية للز$ �ملتعد>.  ٢
.[STOP] 9عز° �ملقطع �ملوسيقي �ملطابق (� هذ- �حلالة، للز9 ١) بالكامل عندما يتم ضغط �لز9. اليقافها، �ضغط  1حر9 �لز Hيبد

 ببساطة �نقر ع) �يا* من �ال9�93 �ملتعدq6 � �0 1قت لعز° �ملقاطع �ملوسيقية �ملطابقة ع) 96جة «عة �لعز° �ملضبوطة حاليا*. يمكنك 
 qلعز° من �لبد�ية مر� Hعزفه سو° يوقف �لعز° 1يبد zمعا* بنفس �لوقت. ضغط �لز9 �ثنا q6حتى عز° �ثنني �1 ثال¥ �1 �9بع �9�93 متعد

�خر�.
حو5 �لو�A �ال�$�$ �ملتعد>�  ●

�خÄ: يشM� f �� �لز9 �ملطابق &تو0 ع) بيانا< (مقطع موسيقي).  •

�¿ر: يشM� f �� �لز9 �ملطابق يعز°.  •

بيانا� �لز$ �ملتعد>  ●
 q9خر� سو° تعز° بصو� sلنهاية. �نو�� M� 1تتوقف عندما تصل q�1حد qسو° تعز° مر sيوجد نوعني من بيانا< �لز9 �ملتعد6. بعض �النو�

.[STOP] 9لغاية �� تضغط �لز q9متكر
�يقا� عز� �ال�$�$ �ملتعد>�  ●

.[STOP] 9اليقا° �يع �ال9�93، �ضغط 1حر9 �لز  •

اليقا° �9�93 معينة، بنفس �لوقت �ضغط السفل �لز9 [STOP] �1ضغط �لز9 �1 �ال9�93 �لتي تريد �يقافها.  •



+

�نظمة �لتأثf �لثالثة هذ- مطبقة لقسم لوحة �ملفاتيح 
.(LEFT 1� RIGHT 1, 2) *ملوسيقية �ملختا9 حاليا�
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�ل
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�ستع51 مال�مة �لنغمة �ملوسيقية
 zثنا� >R1توماتيكيا* �لنغ� �fموسيقية، 1يمكنك �� جتعل هذ- �ملقاطع �ملوسيقية تغ >Rلعديد من �ملقاطع �ملوسيقية للز9 �ملتعد6 هي �حلا� �1 نغ�

 q6ببساطة �عز° نغمة موسيقية بيد} �لي�� �1ضغط �يا* من �ال9�93 �ملتعد ،[ACMP] 1تشغيل  gعز° �لنمو zعزفك باليد �لي��. �ثنا
− تقوp 1ظيفة مالzمة �لنغمة �ملوسيقية بتغيf طبقة �لصو< ليالئم �لنغR< �ملوسيقية �لتي تعزفها. يمكنك �يضا* �ستعJR هذ� �ثناz توقف 

�لنموg  (مع �يقا° 1ظيفة �لعز° �ملر�فق). تذكر �� بعض �ال9�93 �ملتعدq6 ال تتأثر بمالzمة �لنغمة �ملوسيقية.

�ملؤثر�� �لصوتية
9 يستطيع �ضافة تعبf 1عمق �9ئع لصو< عزفك. يمكن �يقا° 1تشغيل  يتمf �ملويل PSR-OR700 بوجو6 نظاp تأثf معالج متعد6 متطو�

هذ� �لنظاp �ملؤثر بو�سطة �ستعJR �ال9�93 �لتالية.

HARMONY/ECHO •
تطبق �نو�s ��ا9مو|/�لصد� ع) �صو�< �ليد �ليمنى. �9جع �M قسم ”تطبيق ��ا9مو| ع) حلن �ليد �ليمنى ع)“ صفحة ٥٤.  

TOUCH •
ل �1 يوقف تشغيل �ستجابة �للمسة للوحة �ملفاتيح �ملوسيقية. عنR يكو� ع) 1ضع �اليقا° OFF، يتم تكوين نفس مستو�  هذ� �لز9 يشغ�  

�لصو< بغض �لنظر عن �لقوq �1 �خلفة �لتي تعز° �ا ع) لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية.
SUSTAIN •

عندما تكو� 1ظيفة �لتعزيز � 1ضع تشغيل، متتلك �يع �لنوتا< �ملعز1فة ع) لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية (فقط �القساRIGHT 1/2 p) تعزيز   
�طوJ. يمكنك �يضا* ضبط عمق �لتعزيز (صفحة ٩٥).

MONO •
عندما يكو� هذ� �لز9 � 1ضع تشغيل، يتم عز° صو< �لقسم بصو< �حا06 (فقط نوتة �1حدq � كل مرq). jعلك �ستعJR 1ضع   

 Jالنتقا� f�1قعية �كثر. 1جتعلك �يضا* تتحكم بتأث q991ئيسية (مثل �ال< �لنفخ �ملوسيقية �لنحاسية) بصو q6تعز° �صو�< مفر �� MONO
�لتدj9ي من نغمة �M �خر� (حسب �لصو< �ملختا9) بصوq9 مع�q بو�سطة �لعز° �ملتسق.

�النتقا5 �لتد$9ي من نغمة �� �خر2  
� مقطع �نتقاU سلس � طبقة �لصو< من �لنوتة �الM� M1 �لنوتة �لتالية �ملعز1فة ع) لوحة  �النتقاJ �لتدj9ي من نغمة �M �خر� هي 1ظيفة تكو�  

�ملفاتيح �ملوسيقية. يمكن ضبط 1قت �النتقاJ �لتدj9ي من نغمة �M �خر� (1قت �ملقطع �النتقاU لطبقة �لصو<) بو�سطة شاشة عر�
  MIXING CONSOLE (صفحة ٨٦).

DSP/DSP VARI.•
مع �ملؤثر�< �لرقمية �ملوجوq6 �6خل �آللة �ملوسيقية، يمكنك �ضافة �يط 1عمق للموسيقى بعدq طر¤ − مثل �ضافة �لصد� �لذj 0علك   

تبد1 1كأنك تعز° �6خل قاعة موسيقية.
يستعمل �لمفتا� DSP لتشغيل �1 �يقا° تشغيل تأثير DSP (معالج �الشاq9 �لرقمية) لقسم لوحة �لمفاتيح �لموسيقية �لمختا9 حاليا*.  •

يستعمل �لمفتا� .DSP VARI (�لتغيير) للتغيير بين تغيير�< تأثير DSP. يمكنك �ستعماJ هذ� �ثناz �لعز°، مثاJ، لتغيير سرعة �لتعاقب   •
(بطيz/سريع) لتأثير �لسماعة �لد9�1.

DSP  
تعني معالج (�1 معاجلة) �الشاq9 �لرقمية. يقوDSP p بتغيf 1تعزيز �شاq9 �لصو< �6خل �ملجاJ �لرقمي لتكوين مد� �1سع من �ملؤثر�<.  

قسم �لنغمة 
�ملوسيقية

 M� J � هذ� �ملثاJ، �ملقطوعة �ملوسيقية للز9 ١ سو° حتو�
F 9ئي� قبل �لعز°. حاJ1 جتربة �نو�s نغمة موسيقية 

.q6عز° �ال9�93 �ملتعد zثنا� q6متعد



نقطة �لفصل

قسم �لنغمة 
�ملوسيقية

� هذ� �ملثاJ، نوتا< ��ا9مو| �6خل سلم 
C �لرئي� (�لنغمة �ملوسيقية �ملعز1فة � �ليد 

�لي��) تضا° �1توماتيكيا* �M �لنوتا< 
�ملعز1فة �6خل مد� قسم نغمة �ليد �ليمنى 

للوحة �ملفاتيح �ملوسيقية.
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(HARMONY/ECHO) حلن يد� �ليمنى Eتطبيق ��ا$مو� ع
من بني �ملؤثر�< �لصوتية، ��ا9مو| هو �كثر صو< مؤثر. �نه يضيف �1توماتيكيا* مقاطع ها9مو| للنوتا< �لتي تعزفها بيد} �ليمنى 

— يعطيك فو�9* صو< غني Z�1° �كثر. من �جل �لتفاصيل حوJ �نو�s ��ا9مو|/�لصد�، �نظر صفحة ٨٢. يمكن �يضا* �ستعJR �16سة 
قدمية �ختيا9ية لتشغيل �1 �يقا° تشغيل �لتأثf (صفحة ١٦٨).

.[Harmony/Echo] $ل �لز bشغ  ١
ل كال من �لز$ [ACMP] !�لز$ [SYNC START] (صفحة ٤٧) !تأكد من تشغيل �لقسم RIGHT 1 (صفحة ٣٠). bشغ  ٢

�عز� نغمة موسيقية بيد� �لي�2 لبد� �لنمو�3 (صفحة ٤٧) !�عز� بعض �لنوتا� >�خل مد2 يد� �ليمنى للوحة   ٣
�ملفاتيح �ملوسيقية.

يمكنك �يضا* �ستعJR تأثf ��ا9مو| �ثناz توقف �لنموg  (مع 1ظيفة �يقا° �لعز° �ملر�فق؛ صفحة ١٠٦). ببساطة �ضغط 1تابع 
�لضغط السفل ع) نغمة بيد} �لي�� �1عز° حلن بيد} �ليمنى. النه يتم �ضافة ��ا9مو| بو�سطة �كتشا° �لنغ�g� ،>R عزفت 

حلن بيد} �ليمنى قبل عز° �0 نغمة، ال يتم �ضافة تأثf ��ا9مو| للنوتا<.
حا!5 جتربة ��ا$مو�/�لصد2 مع بعض �الصو�� باالسفل ...

تم ضبط �لعديد من �الصو�< لتعز° �1توماتيكيا* �نو�s ها9مو|/صد� معي�نة �لتي تطابق �لصو< �خلا±. حاJ1 جتربة بعض �الصو�< � 
�السفل — عز° نغR< موسيقية بيد} �لي�� �1حلا� بيد} �ليمنى — �1ستمع �M مؤثر�< ��ا9مو| �1لصد� �ملتنوعة.

نو4 ��ا$مو�/�لصد�2سم �لصو��لصنف
PianoLive! GrandPianoStandard Trio

Accordion & HarmonicaTuttiAccordionCountry Trio

Strings

Live! StringsBlock

ChamberStrings4-way Open

HarpStrum

Guitar & Bass
Cool! PowerLeadRockDuet

Cool! ElectricGtrCountryDuet

Perc. & Drum Kit
VibraphoneTrill

TimpaniTremolo
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�ستدعا� �العد�>�� �ملناسبة لكل �غنية (معنيb �ملوسيقى)
��g كنت تريد �� تعز° بنوs معني� من �ملوسيقى 1لكن ال تعر° �0 نموg  0�1 ضبوطا< صو< يمكن �� تكو� مناسبة، يمكن �� تساعد} 1ظيفة 

معني� �ملوسيقى “�لتسجيال<“ 1تقوp �آللة �ملوسيقية �1توماتيكيا* بعمل �يع ضبوطا< �للوحة �ملناسبة لتجعلك تعز° بذلك �لنموg  �ملوسيقي.
يمكن تكوين تسجيل جديد بو�سطة حترير �لتسجيل �ملختا9 حاليا* (صفحة ١١١).

  بيانا< (تسجيال<) معني� �ملوسيقى هي ليست نفس بيانا< �الغنية 1ال يمكن عزفها.

.MUSIC FINDER pشاشة عر ��ضغط �لز$ [MUSIC FINDER] الستدعا  ١

.ALL 5!الختيا$ جد  TAB [ ][ �ضغط �ال�$�$ [  ٢
&تو0 جدALL J1 ع) �لتسجيال< �ملضبوطة مسبقا*.  

�خc �لتسجيل �ملطلو¦ بو�سطة �ستع51 �نو�4 �لبحث �ال$بعة �لتالية.  ٣
الختيا$ تسجيل، �ضغط �ال�$�$ [▼▲3]/[▼▲2].

يمكنك �يضا* �ختيا9 �لتسجيل �ملطلو� بو�سطة �ستعJR �لقر± DATA ENTRY، بعد gلك �ضغط �لز9 [ENTER] للتنفيذ.  •  
بحث �لتسجيال�  •  

ز بوظيفة بحث مالئمة جتعلك تدخل عنو�� �غنية �1 كلمة 6ليلية − 1فو�9* يتم �ستدعاz �يع �لتسجيال< �لتي تطابق  معني� �ملوسيقى �يضا* ²ه�   
مقيا¢ بحثك (صفحة ١٠٨)

MUSIC &تو0 عنو�� �الغنية �1 نوs �ملوسيقى �لتي تصف كل تسجيل، جتعلك جتد بسهولة نموg  �ملوسيقى �ملطلو�.  •

Nتيب �ألبجدcالسفل خال5 �الغنية حسب �ل !� Eلقفز الع�  
عند تصنيف �لتسجيال< بو�سطة عنو�� �الغنية، �ستعمل �لز9 [▼▲1] للقفز الع) �1 السفل خالJ �الغا| حسب   

.J1لتسجيل �ال� M� rتيب �ألبجد0. �ضغط �ال9�93 [▼▲] بنفس �لوقت لتحريك �ملؤZل�
هذ� هو �لنموVI �ملضبوX مسبقاM �ملعنيZ للتسجيل.  STYLE  •

Nتيب �ألبجدcالسفل خال5 �لنمو�3 حسب �ل !� Eلقفز الع�  
 VI9السفل خال\ �لن 
عند تصنيف �لتسجيال بو�سطة �سم �لنموVI، �ستعمل �لز/ [▼▲5]/[▼▲4] للقفز الع^ �  

.\
حسب �ل�تيب �ألبجد�. �ضغط �الQ/�/ [▼▲] بنفس �لوقت لتحريك �ملؤb� c �لتسجيل �ال
هذ� هي �شا/- �لوقت �ملسجلة لكل تسجيل.  BEAT  •

هذ� هو ضبط �/جة jعة �لعز% �ملعنيZ لكل تسجيل.  TEMPO  •
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�عز� عE لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية.  ٤
الحظ �نه تم تغيf ضبوطا< �للوحة �1توماتيكيا* لتالئم نوs �ملوسيقى للتسجيل �ملختا9.

قفل >$جة ¬عة �لعز�  •  
جتعلك 1ظيفة قفل 96جة «عة �لعز° �� تتجنب تغيf 96جة «عة �لعز° �ثناz �لعز° عند �ختيا9 تسجيل �خر. لتشغيل 1ظيفة قفل 96جة «عة    

�لعز°، �ضغط �لز9 (TEMPO LOCK) [I] �6خل شاشة عر� معني� �ملوسيقى.
قفل �لقياسا�  •  

يمكنك عمل ”قفل“ لقياسا< معينة (مثاJ، مؤثر، نقطة فصل، �لخ.) لتجعلها قابلة لالختيا9 فقط بو�سطة ضو�بط �للوحة (صفحة ١٣٣).   

�ستدعا� ضبوطا� �للوحة لتالئم �لنمو�3 (xموعة �لضبط)
تستدعي 1ظيفة ²موعة �لضبط �ملالئمة �1توماتيكيا* ضبوطا< �للوحة �ملناسبة �كثر (9قم �لصو<، �لخ.) للنموg  �ملختا9 حاليا*.

�خc �لنمو�3 �ملطلو¦ �لذN تريد �A تستدعي له ضبوطا� �للوحة من جد!PRESET”/“USER” 5“ عE شاشة   ١
عرp �ختيا$ �لنمو�3.

1ظيفة ²موعة �لضبط فعالة للنgR  �6خل جدPRESET”/“USER” J1“. ال يمكن �ستعJR 1ظيفة ²موعة �لضبط للنgR  �ملحفوظة ع)    
.“USER” J1ملطلو� �6خل جد�  g1ظيفة ²موعة �لضبط، �حفظ �لنمو JRالستع .USB جها3 �لتخزين

.[7 ▲] (REPERTOIRE) $ضغط �لز�  ٢
يتم �لبحث عن ضبوطا< �للوحة �لتي تالئم �لنموg  حتت �الختيا9 حسب ²موعة �لتسجيل ملعني� �ملوسيقى. يتم عر� جدJ1 نتائج 

�لبحث ع) شاشة عر� ”SEARCH 2“ ملعني� �ملوسيقى.
     تنبيه

عندما يتم مسبقاM عرm نتيجة بحث �لتسجيل ��خل شاشة عرSEARCH 2” m“، يتم فقد� �لنتيجة �لتي تم بحثها.

�ضغط �ال�$�$ [▼▲ 3]−[▼▲ 2] الختيا$ ضبوطا� �للوحة �ملطلوبة.  ٣
تصنيف �لتسجيال�

�ضغط �لز9 (SORT BY) [F] لتصنيف �لتسجيال<.
MUSIC................. يتم تصنيف �لتسجيل بو�سطة عنو�� �الغنية.  •

. gيتم تصنيف �لتسجيل بو�سطة �سم �لنمو ..................STYLE  •

.sيتم تصنيف �لتسجيل بو�سطة �اليقا ...................BEAT  •

TEMPO................ يتم تصنيف �لتسجيل بو�سطة 96جة «عة �لعز°.  •

تغيV ترتيب �لتسجيال�
.(U3تصاعد0 �1 تنا) >ترتيب �لتسجيال fلتغي [G] (SORT ORDER) 9ضغط �لز�
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�لغنا� بمصاحبة عز� �الغنية (كر�!!كه) �! ">��� �خلا³ بك
��3 كانت �الغنية �ملختا$� متتلك بيانا� كل�1 �الغنية، يمكنك عرp كل�1 �الغنية >�خل شاشة �لعرp بو�سطة تشغيل �الغنية. غني 

 .pشاشة �لعر Eمشاهد� كل�1 �الغنية ع ��الغنية �ثنا

�لغنا� مع شاشة عرp كل�1 �الغنية
حاJ1 �لغناz �ثناz تشغيل �غنية حتتو0 ع) بيانا< كلR< �الغنية

�خc �غنية (صفحة ٣٦).  ١
�ضغط �لز$ [LYRICS] لعرp كل�1 �الغنية.  ٢

�ضغط �لز$ SONG [  ] (PLAY/PAUSE) لبد� �لعز�.  ٣
غني �ثناz متابعة كلR< �الغنية ع) شاشة �لعر�. يتغ�f لو� كلR< �الغنية �ثناz تشغيل �الغنية.

�ضغط �لز$ SONG [ ■ ] (STOP) اليقا� �لعز�.  ٤
��عندما تكوA كل�1 �الغا� غV قابلة للقر�  •  

 �g� ،([FUNCTION] → [B] SONG SETTING) �6خل شاشة عر� ضبط �الغنية “U16“ M� الغنية� >Rضبوطا< لغة كل fتغي M�  يمكن �� حتتا   
كانت كلR< �الغنية خاطئة �1 غf قابلة للقر�qz. يمكن حفظ هذ� �لضبط كجزz من بيانا< �الغنية (صفحة ١٦٢).

تغيV كل�1 �الغنية  •  
يمكنك تغيf كلR< �الغا| حسب �لطلب (صفحة ١٦٦).   
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!ظائف مالئمة للكر�!!كه
 صفحة ٣٤تعديل >$جة ¬عة �لعز�

 �نظر باالسفل.�لتحويل

�لتحويل 
يمكنك �ستعJR هذ� لتعديل مفتا� �الغنية ��g كا� عاU �1 منخفض جد�*.

.TRANSPOSE [+] 9حتويل مفتا� �الغنية الع) ...................... �ضغط �لز  •

.TRANSPOSE [–] 9حتويل مفتا� �الغنية السفل ...................... �ضغط �لز  •

�عاq6 ضبط �لتحويل ........................ �ضغط �الTRANSPOSE [+][–]9�93 مع بعض بنفس �لوقت.  •

!ظائف مالئمة للغنا� بمصاحبة ">��� �خلا³ بك
تغيV �ملفتا¡ (حتويل)

. مثاJ،  بيانا< �الغنية موجوq6 ع) F 1لكنك تشعر  يمكنك مطابقة  كال من �الغنية z�6H1} ع) لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية ع) مفتا� معني�
باال9تيا� �كثر بالغناz ع) D، �1نت معتا6 عز° قسم لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية ع) C، ملطابقة �ملفاتيح، �ضبط �لتحويل �لرئي� ع) ”0“ 

1حتويل لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية ع) ”2“ 1حتويل �الغنية ع) ”3-“. هذ� jلب قسم لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية �ع) 1بيانا< �الغنية �سفل مفتا� 
�لغناz �لذ0 تريد-.

�ستدعي شاشة عرp �لتشغيل.  ١
[FUNCTION] → [D] CONTROLLER → TAB [  ][  ] KEYBOARD/PANEL→ [B] TRANSPOSE ASSIGN  

�ضغط �لز$ [▼▲ 5]/[▼▲ 4] الختيا$ نو4 �لتحويل �ملطلو¦.  ٢
�النو�s �لتالية متوفرq. �خZ �لنوs �الكثر مالzمة لغرضك.  

KEYBOARD ●
حتويل طبقة صو< �صو�< لوحة �ملفاتيح �ملعز1فة 1عز° �لنموg  (يتم �لتحكم بو�سطة ما تعزفه �6خل قسم �لنغمة �ملوسيقية للوحة 

�ملفاتيح �ملوسيقية).
SONG ●

J طبقة صو< عز° �الغنية. &و�
MASTER ●

J طبقة �لصو< عموما* لآللة �ملوسيقية. &و�

�ضغط �لز$ [+]/[–] TRANSPOSE للتحويل.  ٣
يمكنك ضبط �لقيم بخطو�< مقد�9ها نصف نغمة.  

العاq6 ضبط قيمة �لتحويل، �ضغط �ال9�93 [–][+] معا بنفس �لوقت.  

Vختيا$ نو4 �لتأث�   
يمكنك �ختيا9 نوs �لتأثf �6خل لوحة مز  �ملفاتيح �ملوسيقية (صفحة ٨٨).   
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.TRANSPOSE pالغال® شاشة عر [EXIT] $ضغط �لز�  ٤

ضبط �لسلم �ل�قي
جتعلك ميزq ضبط �لسلم خفض طبقا< �لصو< بمقد�9 ٥٠ سنت لتكوين �لسلم �ل'قي �خلا± بك. يمكن �زين لغاية ستة ضبوطا< 

سلم الستدعاzهم (�gكرq �لسلم)  فو�9* كلR حتتاجهم.
من �جل �لتفاصيل حوJ توليف �لسلم، �نظر صفحة ٩٩.  

تقوd ��$�$ [SCALE SETTING] بتقليد !�حد� من �لنغ�1 �لث1نية للوحة �ملفاتيح �ملوسيقية (B �� C). �ضغط �لز$   ١
�ملطابق للمفتا¡ �لذN تريد خفض طبقة صوته (ي´� �لز$). �ضغط مر� �خر2 للرجو4 �� طبقة �لصو� �لعا>ية.

يتم حفظ ضبوطا� �لسلم �لتي ضبطتها بو�سطة !ظيفة �3كر� �لسلم.  ٢
�ثناz �لضغط 1متابعة �لضغط ع) �لز9 [MEMORY]، �ضغط �حد �الSCALE MEMORY 9�93. يمكنك �ستدعاz �لضبوطا< 

�ملحفوظة بو�سطة ضغط �لز9 �ملناسب � �0 1قت.

للمحافظة ع) ضبوطا< �لسلم �ملحفوظة حتى بعد فصل �لطاقة �لكهربائية، تأكد من حفظ �لضبوطا< كملف (صفحة ١٠١).  •  
�6خل شاشة عر� SCALE TUNE، يمكنك �ختيا9 نمط �لسلم �ملطلو� بg � Rلك �لسال¼ �ل'قية 1تكوين �لسال¼ �خلاصة بك بو�سطة توليف نوتا<   •  

�لسلم بدقة (صفحة ٩٩).

�ال9�93 �ملتعلقة بالسلم
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ªلتشغيل �السا�
ªلتشغيل �السا�

�للغة �ملختاq9 هنا مستعملة �يضا* للعديد 
من “�لرسائل“ ̄تعر� �ثناz عمليا< 

�لتشغيل.

�ختيا$ لغة �لرسالة
يمكنك �ختيا�9للغة �ملطلوبة لرسائل شاشة �لعر�.

�ستدعي شاشة عرp �لتشغيل.  ١
[FUNCTION] → [J] UTILITY → TAB [  ][ ] OWNER

�ستعمل �ال�$�$ (LANGUAGE) [▼▲5]/[▼▲4] الختيا$ �للغة.  ٢
�ضغط �لز$ [EXIT] للرجو4 �� شاشة �لعرp �لسابقة.  ٣

pلرسائل �ملعر!ضة >�خل شاشة �لعر�
تظهر �حيانا* 9سالة (حو�9 معلوما< �1 تأكيد) ع) �لشاشة لتسهيل عملية �لتشغيل. عندما تظهر 

�لرسالة، ببساطة �ضغط �لز9 �ملناسب.

� هذ- �ملثاJ، �ضغط �لز9 (YES) [F] لبدz عملية 
�لفو9ما< جلها3 �لتخزين �g) USBكرq فال� 

USB، فلو� 6يسك، �لخ.).
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 — pلشاشا� �لعر N$الختيا$ �لفو�
gلوصو5 �ملبا�

بو�سطة 1ظيفة �لوصوJ �ملباr �ملالئمة، يمكنك فو�9* �ستدعاz شاشة �لعر� �ملطلوبة — بو�سطة فقط 
ضغطة 93 �1حدq �ضافية.

.[DIRECT ACCESS] $ضغط �لز�  ١
تظهر 9سالة �6خل شاشة �لعر� لتنبهك لضغط �لز9 �ملناسب.

�ضغط �لز$ �ملطابق لشاشة عرp �لضبط �ملطلو¦ الستدعا� تلك �لشاشة فو$�}.  ٢
�9جع �M جدJ1 �لبيانا< جلدJ1 شاشا< �لعر� �لتي يمكن �ستدعاzها بو�سطة 1ظيفة 

�لوصوJ �ملباr. جدJ1 �لبيانا< متوفر ع) موقع 1يب rكة Yamaha. (�نظر صفحة ٥.)

مثا5 الستدعا� شاشة عرp !ظيفة �لدليل
.[GUIDE] 9لك �ضغط �لزg بعد ،[DIRECT ACCESS] 9ضغط �لز�

�لرجو4 �� شاشة �لعرp �لرئيسية
�ليك طريقة مالئمة  للرجوM� s شاشة �لعر� �لرئيسية من �0 شاشة عر� �خر�: 

.[EXIT] 9لك �ضغط �لزg بعد ،[DIRECT ACCESS] 9ببساطة �ضغط �لز

gلوصو5 �ملبا� — pلشاشا� �لعر N$الختيا$ �لفو�
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ªلتشغيل �السا�

 pلرئيسية !شاشة عر� pالساسية (شاشة �لعر� pشاشا� �لعر
�ختيا$ �مللف)

يوجد نوعني لشاشة �لعر� �الساسية − شاشة 9ئيسية 1شاشة �ختيا9. �ليك 1rحا< كل قسم شاشة 
.ªعر� 1تشغيلها �السا

شاشة �لعرp �لرئيسية
  gتعر� شاشة �لعر� �لرئيسية ضبوطا< �آللة �ملوسيقية �الساسية �حلالية مثل �لصو< �1لنمو

، لتمكنك من مشاهد�م من خالJ نظرq �1حدq. شاشة �لعر� �لرئيسية هي �لشاشة  �ملختا9ين حاليا*
�لتي تشاهدها عاq6 عندما تعز° لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية. �لرجو4 �� شاشة �لعرp �لرئيسية

�ليك طريقة مالئمة  للرجوM� s شاشة 
�لعر� �لرئيسية من �0 شاشة عر� 

�خر�: ببساطة �ضغط �لز9 
[DIRECT ACCESS]، بعد gلك �ضغط 

.[EXIT] 9لز�

�سم �الغنية !�ملعلوما� �ملتعلقة تعر� �سم �الغنية �1شاq9 �لوقت 961جة «عة �لعز° �ملختاq9 حاليا*. 
 “CHORD” كانت �الغنية حتتو0 بيانا< �لنغمة، سو° يتم عر� �سم �لنغمة �حلالية �6خل قسم �g�

(�نظر بند  باالسفل).
ضغط �لز9 [A] يستدعي شاشة عر� �ختيا9 �الغنية (صفحة ٣٦).

BAR/BEAT/جة ¬عة �لعز�$< تعر� �ما موضع 961جة «عة �لعز° �حلالية لالغنية �1 9قم �لفاصلة �ملوسيقية �1اليقاs �حلاU لعز°  
. gلنمو�

�سم �لنمو�3 !�ملعلوما� �ملتعلقة تعر� �سم �لنموg  �1شاq9 �لوقت 961جة «عة �لعز° �ملختاq9 حاليا*. ضغط �لز9 [C] يستدعي شاشة  
عر� �ختيا9 �لنموg  (صفحة ٤٦).

�سم �لنغمة �حلالية ��g كا� �لز9 [ACMP] مضبو� ع) 1ضع تشغيل، سو° يتم عر� �لنغمة �ملعينة �6خل قسم �لنغمة للوحة  
�ملفاتيح �ملوسيقية.

�سم xموعة توليف �لسلم  
تعر� �gكرq توليف �لسلم �ملختاq9 حاليا*.

�لتحويل تعر� مقد�9 �لتحويل بوحد�< نصف نغمة (صفحة ٥٨). 
�لنغ�1 �لث1µنية تسمح �9�93 [UPPER OCTAVE] لطبقة صو< لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية من �النتقاJ السفل �1 الع)  

بخطو�< نغR< ̄ثRنية. هذ� يبني مقد�9 �لقيمة �لتي �نتقلتها �لنغR< �ل̄ثRنية.
نقطة �لفصل نقا� �لفصل هي مو�ضع معينة (نوتا<) موجوq6 ع) لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية تقسم لوحة �ملفاتيح  

�ملوسيقية �M �قساp منفصلة. يوجد نوعني من نقا� �لفصل: ”S“، �لتي تفصل قسم �لنغمة عن باقي لوحة 
�ملفاتيح �ملوسيقية L” 1“ �لتي تقسم قسم �ليد �لي�� 1قسم �ليد �ليمنى.

تسلسل �لتسجيل تظهر عند تشغيل تسلسل �لتسجيل (صفحة ١٣٤). 

شاشا� �لعرp �الساسية (شاشة �لعرp �لرئيسية !شاشة عرp �ختيا$ �مللف)
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�سم �لصو�  
RIGHT 1 (مبي�نة ع) حافة شاشة �لعر� �ليمنى):  •

�سم �لصو< �ملختا9 حاليا* لقسم RIGHT 1 (صفحة ٧٨).  
Èنة ع) حافة شاشة �لعر� �ليمنى): RIGHT 2 (مبيٍّ  •

�سم �لصو< �ملختا9 حاليا* لقسم RIGHT 2 (صفحة ٧٨).  
LEFT (مبي�نة ع) حافة شاشة �لعر� �ليمنى):  •

�سم �لصو< �ملختا9 حاليا* لقسم LEFT (صفحة ٧٨).  
عند� تكو� 1ظيفة تثبيت �ليسا9 � حالة تشغيل ON، يظهر �لبيا� ”H“ (صفحة ٥٠).
ضغط �حد �ال1 [G] ,[F] 9�93 [H] يستدعي شاشة عر� �ختيا9 �لصو< لكل قسم 

(صفحة ٣١).
�سم xموعة �لز$ �ملتعد> تبني� �سzR ²موعا< �لز9 �ملتعد6 �ملختاq9 (صفحة ١٢٨). ضغط �لز9 [I] يستدعي شاشة عر� �ختيا9  

²موعة �لز9 �ملتعد6 (صفحة ١٢٩).
�سم xموعة �3كر� �لتسجيل تعر� �سم ²موعة �gكرq �لتسجيل �ملختاq9 حاليا*. 

ضغط �لز9 [J] يستدعي شاشة عر� �ختيا9 ²موعة �gكرq �لتسجيل (صفحة ١٣٢).
عندما تكو� 1ظيفة �لتثبيت � حالة تشغيل ON، يظهر �لبيا� ”F“ (صفحة ١٣٤).

تو��A مستو2 �لصو�  .pتعر� تو��3 مستو� �لصو< بني �القسا
�ضبط تو��3 مستو� �لصو< بني �القساp بو�سطة �ستعJR �ال9�93 [▼▲ 8]−[▼▲ 1].

mختيا$ �مللف !�لتشغيل �السا� pترتيب شاشة عر

تظهر شاشة عر� �ختيا9 �مللف عند ضغط �حد �ال9�93 �ملعر1ضة باالسفل. من هنا يمكنك �ختيا9 �الصو�< �1لنgR  �1لبيانا< �الخر�.

شاشا� �لعرp �الساسية (شاشة �لعرp �لرئيسية !شاشة عرp �ختيا$ �مللف)

VOICE ختيا$ صنف� $�$��

SONG SELECT 93

MULTI PAD SELECT $�

STYLE ختيا$ صنف� $�$��

REGIST. BANK $�$��
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ترتيب شاشة عرp �ختيا$ �مللف
ل) �لبيانا� bمشغ) Aمكا  •

ملفا� �لبيانا� !�حلو�فظ  •
�لبيانا< �مل�²ة مسبقا* 1بياناتك �الصلية �خلاصة �فوظة ع) شكل “ملفا<“.  

يمكنك 1ضع �مللفا< �6خل حافظة.  

شاشا� �لعرp �الساسية (شاشة �لعرp �لرئيسية !شاشة عرp �ختيا$ �مللف)

USB
�ملكا� �ملحفو� عليه �لبيانا< 
�ملوجوq6 ع) جها3 �لتخزين 

�g) USBكرq فال� USB، فلو� 

6يسك، �لخ.).
User

�ملكا� �ملحفو� عليه �لبيانا< 
.q9ملسجلة �1 �ملحر�

Preset
� عليه �لبيانا<  �ملكا� �ملخز�

(ضبط مسبق) �مل�²ة مسبقا*.

ل �لفلو� 6يسك،�لخ.، سو° يشا9 �ليه  من �ال� فصاعد�*، �6خل هذ� �لكتي�ب، �0 جها3 �زين USB مثل �gكرq �لفال� USB/مشغ�
.“USB كجها3 �زين”

حافظة

�يقونة �حلافظة
�مللف



شاشة �لعر� هذ- تبني� ملفا< 
�لصو< �6خل �حلافظة. �ملستو� �الع) �لتاU − � هذ- �حلالة، �حلافظة 

− معر1ضة. كل حافظة معر1ضة �6خل شاشة 
�لعر� هذ- حتتو0 �صو�< مصنفة بشكل 

مناسب.
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�لتشغيل �الساm لشاشة عرp �ختيا$ �مللف

.TAB [ �خc �جلد!5 �لذN ¶توN �مللف �ملطلو¦ بو�سطة �ستع51 �ال�$�$ [ ][   ١
�خc �لصفحة �لتي  حتتوN �مللف �ملطلو¦ بو�سطة �ستع51 �ال�$�$ [▲7]−[▲1].  ٢

�خc �مللف. يوجد طريقتني لعمل 3لك.  ٣
.[A]–[J] 9�93ضغط �حد �ال�  •

 [ENTER] 9لك �ضغط �لزg بعد ،DATA ENTRY ±لقر� JRمللف بو�سطة �ستع� Zخ�  •
للتنفيذ.

�ضغط �لز$ [EXIT] للرجو4 �� شاشة �لعرp �لسابقة.  ٤

�ختيا$ ملف Fفو· عE جها� 
.USB لتخزين�

يمكنك �يضا* �ختيا9 ملف �د6 �6خل 
جها3 �لتخزين USB بو�سطة ضغط �لز9 

.[USB]
[USB] → [A] SONG/ [B] STYLE/

[F] VOICE/[G] MULTI PAD→
[A] – [J]

شاشا� �لعرp �الساسية (شاشة �لعرp �لرئيسية !شاشة عرp �ختيا$ �مللف)

¾تلف عد6 �لصفحا< �ملعر1ضة 
�عت�6R* ع) شاشة عر� �ختيا9 

�الصو�</�الغا|/�لنgR . �ضغط 
�لز9 �ملطابق لـ ”... P1 ,P2“ �6خل 

شاشة �لعر�.
عند متابعة �لصفحا< �الخر�، يظهر 

�لزNEXT” 9“، 1للصفحا< �لسابقة، 
.“PREV” 9يظهر �لز

�غال® �حلافظة �حلالية !�ستدعا� �حلافظة �العE مستو2 �لتالية
.[8▲] (UP) 9حلافظة �الع) مستو� �لتالية، �ضغط �لز� zالغال¤ �حلافظة �حلالية �1ستدعا

 PRESET {ختيا$ �لصو� �ملضبو� مسبقا� pشاشة عر Eمثا5 ع
ملفا< �لصو< �ملضبو� مسبقا* PRESET مصنفة �1تو�q �6خل حو�فظ مناسبة.
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تشغيال� �مللف/�حلافظة >�خل شاشة عرp �ختيا$ �مللف
حفظ �مللفا<........................................................................ صفحة ٦٧  •
............................................... صفحة ٦٨ نسخ �مللفا</�حلو�فظ (نسخ 1لصق)   •
.......................................................... صفحة ٦٩ نقل �مللفا< (قطع 1لصق)   •
حذ° �مللفا</�حلو�فظ ............................................................. صفحة ٦٩  •
�عاq6 تسمية �مللفا</�حلو�فظ ....................................................... صفحة ٧٠  •
......... . صفحة ٧٠ �ختيا9 �اليقونا< حسب طلبك للملفا< (معر1ضة ع) يسا9 �سم �مللف)   •
................................................................ صفحة ٧١  qحافظة جديد zنشاN  •
....................................................................  صفحة ٧١ �6خاJ �حلر°1   •

USB جتهيز فو$ما� !سيلة �لتخزين �العالمية
 {f1سيلة �عالمية، يمكن �� تظهر 9سالة لتذك J1 �6خا� USB عند توصيل جها3 �زين

بq91Ä عمل فو9ما< جلها3 �لتخزين/للوسيلة �العالمية. ��g حصل gلك، نفذ �جر�z عملية 
�لفو9ما<.

 تنبيه

 dلوسيلة �العالمية �لتي سو� تقو� A� بيانا� موجو>� سابقا}. تأكد من N� عملية �لفو$ما� بمسح dتقو
بعمل فو$ما� �ا ال حتتوN عE بيانا� مهمة. تابع �الجر�� مع �النتبا:، خصوصا} عند توصيل �لعديد 

.USB من !سائل �لتخزين �العالمية

.[USB TO DEVICE] من �جل عمل فو$ما� >�خل �لطر� USB خل جها� °زين<�  ١
�ستدعي شاشة عرp �لتشغيل.  ٢

[FUNCTION] → [J] UTILITY → TAB [  ][ ] MEDIA  
�ضغط �ال�$�$ [B]/[A] الختيا$ جها� USB ليتم عمل فو$ما� له من جد!5 �جلها�.  ٣

�ضغط �لز$ [H] لعمل فو$ما� للجها�/للوسيلة �العالمية.  ٤

شاشا� �لعرp �الساسية (شاشة �لعرp �لرئيسية !شاشة عرp �ختيا$ �مللف)

 ،USB 2 ،USB 1 سو° يتم عر�
 q�6* ع) عد6 �الجهزRلخ. �عت�

�ملوصولة.
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حفظ �مللفا�
نتها) ع) ملف. جتعلك هذ- �لعملية �� حتفظ بياناتك �الصلية (مثل �الغا| �1الصو�< �لتي كو�

A �غنية �! صو� >�خل شاشة عرVOICE SET !� SONG CREATOR p، �ضغط �$  bتكو A� بعد  ١
.[SAVE] حلفظ� pشاشة عر

تظهر شاشة عر� �ختيا9 �مللف للبيانا< �ملطابقة. تذكر �نه يتم تنفيذ عملية �حلفظ من شاشة 
عر� �ختيا9 �مللف.

سعة (شاشا� عرp جد!5 
�ملستخدd) �لذ�كر� �لد�خلية

سعة �لذ�كرq �لد�خلية لآللة �ملوسيقية 
هي حو�U ٥٦٠ كيلوبايت.

 sتطبق هذ- �لسعة ع) �يع �نو�
�مللفا<، 1تضم ملفا< بيانا< �لصو< 

�1لنموg  �1الغنية �1لتسجيل.

خc �جلد!5 �ملناسب (USB ،USER، �لخ.) �لذN تريد �A حتفظ عليه �لبيانا� بو�سطة �ستع51   ٢
.TAB [ �ال�$�$ [ ][ 

�ضغط �لز$ (SAVE)[▼6] الستدعا� شاشة عرp تسمية �مللف.  ٣

شاشا� �لعرp �الساسية (شاشة �لعرp �لرئيسية !شاشة عرp �ختيا$ �مللف)

�>خل �سم �مللف (صفحة ٧١).  ٤
�ضغط �لز$ (OK)[▲8] حلفظ �مللف.  ٥

��g �69< �� تلغي عملية �حلفظ، �ضغط �لز9 (CANCEL)[▼8]. سو° يتم 1ضع �مللف 
�ملحفو� �1توماتيكا* ع) �ملوضع �ملناسب بني �مللفا< بZتيب Hبجد0.
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تقييد�� �الغا� �ملحمية
يمكن �� تكو� بيانا< �الغا| �ملتوفرq جتا9يا* �مية بحقو¤ ن' ملنع �لنسخ غf �لقانو| �1 

 zRبو�سطة عالما< ع) �جلانب �الي� �لعلو0 الس qrملقصو6. بيانا< �الغا| مؤ� fملسح غ�
�مللف. �لبيانا< �1لتقييد�< �ملتعلقة مفصلة باالسفل.

Prot. 1 ،pملستخد� J1تبني� �الغا| �ملضبوطة مسبقا* �ملحفوظة ع) شاشة عر� جد
²موعة �غا| Disk Orchestra Collection (DOC)، �غا| �لبيانو

Disklavier Piano Soft. هذ- �الغا| ال يمكن نسخها/نقلها/حفظها ع) 

.USB جها3 �لتخزين
Prot. 2 Orig -ال يمكن نسخ هذ .Yamaha كةr تبني� �الغا| �ملصاغة �1ملحمية من قبل

 USER J1شاشة عر� جد M� الغا|. يمكن نقل/حفظ هذ- �الغا| فقط�
.USB 1جها3 �لتخزين

Prot. 2 Edit تأكد من حفظ هذ- �الغا| ع) نفس .q9ملحر� “Prot. 2 Orig” |تبني� �غا
�حلافظة �لتي حتتو0 �غا| ”Prot. 2 Orig“. ال يمكن نسخ هذ- �الغا|. 

يمكن نقل/حفظ هذ- �الغا| فقط �M شاشة عر� جدUSER J1 1جها3 
.USB لتخزين�

“Prot. 2 Edit” ! “Prot. 2 Orig” مالحظة لتشغيل ملف �غنية
تأكد من حفظ �الغنية ”Prot. 2 Edit“ ع) نفس �حلافظة �لتي حتتو0 �غنيتها �الصلية 

”N1 .“Prot. 2 Origال ال يمكن عز° �الغنية ”Prot. 2 Edit“. كذلك، ��g نقلت �غنية 
”Prot. 2 Edit“، تأكد من نقل �غنيتها �الصلية ”M� “Prot. 2 Orig نفس �ملكا� (�حلافظة) 

بنفس �لوقت.

نسخ �مللفا�/�حلو�فظ (نسخ !لصق)
متكنك هذ- �لعملية من نسخ ملف/حافظة 1لصقهم ع) مكا� �خر (�حلافظة).

�ستدعي شاشة �لعرp �لتي حتتوN عE �مللف/�حلافظة �لتي تريد نسخهم.  ١
�ضغط �لز$ (COPY)[▼3] لنسخ �مللف/�حلافظة.  ٢

تظهر نافذq ثانوية لعملية �لنسخ ع) �سفل شاشة �لعر�.

�ضغط �حد �ال�$�$ [J]–[A] �ملطابقة للملف/للحافظة �ملطلوبة.  ٣
اللغاz �الختيا9، �ضغط نفس �لز9 [J]–[A] مرq �خر�.

Ï �ختيا$ ¸يع �مللفا�/�حلو�فظ
�ضغط �لز9 (ALL)[▼6] الختيا9 �يع �مللفا</�حلو�فظ �ملبي�نة ع) شاشة �لعر� �حلالية �لتي 

حتتو0 �لصفحا< �الخر�.
اللغاz �الختيا9، �ضغط �لز9 (ALL OFF)[▼6] مرq �خر�.

�ضغط �لز$ (OK)[▼7] لتأكيد �ختيا$ �مللف/�حلافظة.  ٤
.[8▼](CANCEL) 9عملية �لنسخ، �ضغط �لز zاللغا

�خc جد!5 �جلهة (USB ,USER) �لتي تريد لصق �مللف/�حلافظة عليها، بو�سطة �ستع51 �ال�$�$   ٥
.TAB [  ][  ]

�ضغط �لز$ (PASTE)[▼4] للصق �مللف/�حلافظة.  ٦
تظهر �حلافظة/�مللف �ملنسوخني �1مللصوقني ع) شاشة �لعر� ع) �ملوضع �ملناسب بني 

�مللفا< بZتيب Hبجد0.

شاشا� �لعرp �الساسية (شاشة �لعرp �لرئيسية !شاشة عرp �ختيا$ �مللف)
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نقل �مللفا� (قطع !لصق)
متكنك هذ- �لعملية من قطع ملف 1لصقه ع) مكا� �خر (�حلافظة).

�ستدعي شاشة �لعرp �لتي حتتوN عE �مللف �لذN تريد نقله.  ١
�ضغط �لز$ (CUT)[▼2] لقطع �مللف.  ٢

تظهر نافذq ثانوية لعملية �لقطع ع) �سفل شاشة �لعر�.

حذ� ¸يع بيانا� جها� �لتخزين 
USB فو$�}

 USB عمل فو9ما< جلها3 �لتخزين
بشكل كامل يمسح �يع �لبيانا< 

 USB ع) جها3 �لتخزين q6ملوجو�
(صفحة ٦٦).

�ضغط �حد �ال�$�$ [J]–[A] �ملطابقة للملف �ملطلو¦.  ٣

اللغاz �الختيا9، �ضغط �لز9 [J]–[A] مرq �خر�.
Ï �ختيا$ ¸يع �مللفا�

�ضغط �لز9 (ALL)[▼6] الختيا9 �يع �مللفا< �ملبي�نة ع) شاشة �لعر� �حلالية �لتي حتتو0 
�لصفحا< �الخر�. 

اللغاz �الختيا9، �ضغط �لز9 (ALL OFF)[▼6] مرq �خر�.
�ضغط �لز$ (OK)[▼7] لتأكيد �ختيا$ �مللف.  ٤

.[8▼](CANCEL) 9عملية �لقطع، �ضغط �لز zاللغا
�خc جد!5 �جلهة (USB ،USER) �ملطلو¦ لصق �مللف عليها، بو�سطة �ستع51 �ال�$�$   ٥

.TAB [  ][  ]

�ضغط �لز$ (PASTE)[▼4] للصق �مللف.  ٦
يظهر �مللف �ملنقوJ �1مللصو¤ ع) شاشة �لعر� ع) �ملوضع �ملناسب بني �مللفا< بZتيب 

Hبجد0.

حذ� �مللفا�/�حلو�فظ
متكنك هذ- �لعملية من حذ° ملف/حافظة.

�ستدعي شاشة �لعرp �لتي حتتوN �مللف/�حلافظة �لتي تريد حذفهم.  ١
.[5▼](DELETE) $ضغط �لز�  ٢

تظهر نافذq ثانوية لعملية �حلذ° ع) �سفل شاشة �لعر�.

�ضغط �حد �ال�$�$ [J]–[A] �ملطابقة للملف/للحافظة �ملطلوبة.  ٣
اللغاz �الختيا9، �ضغط �لز9 [J]–[A] مرq �خر�.

Ï �ختيا$ ¸يع �مللفا�/�حلو�فظ
�ضغط �لز9 (ALL)[▼6] الختيا9 �يع �مللفا</�حلو�فظ �ملبي�نة ع) شاشة �لعر� �حلالية �لتي 

حتتو0 �لصفحا< �الخر�.
اللغاz �الختيا9، �ضغط �لز9 (ALL OFF)[▼6] مرq �خر�.

�ضغط �لز$ (OK)[▼7] لتأكيد �ختيا$ �مللف/�حلافظة.  ٤
.[8▼](CANCEL) 9عملية �حلذ°، �ضغط �لز zاللغا

.pشاشة �لعر Eتبع �لتعلي�1 ع�  ٥
............................. حذ° �مللف/�حلافظة YES

....................... حذ° �يع �مللفا</�حلو�فظ  YES ALL
............................. تر} �مللف/�حلافظة كR هي �16 حذ° NO

....................... �لغاz عملية �حلذ° CANCEL

شاشا� �لعرp �الساسية (شاشة �لعرp �لرئيسية !شاشة عرp �ختيا$ �مللف)
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�عا>� تسمية �مللفا�/�حلو�فظ
متكنك هذ- �لعRية من �عاq6 تسمية �مللفا</�حلو�فظ

�ستدعي شاشة �لعرp �لتي حتتوN عE �مللف/�حلافظة �لتي تريد �عا>� تسميتهم.  ١
.[1▼](NAME) $ضغط �لز�  ٢

تظهر نافذq ثانوية لعملية �عاq6 �لتسمية ع) �سفل شاشة �لعر�.

�ضغط �حد �ال�$�$ [J]–[A] �ملطابقة للملف/للحافظة �ملطلوبة.  ٣
�ضغط �لز$ (OK)[▼7] لتأكيد �ختيا$ �مللف/�حلافظة.  ٤

.[8▼](CANCEL) 9لتسمية، �ضغط �لز� q6عملية �عا zاللغا
�>خل �السم (�حلر!�) للملف �! �حلافظة �ملختا$� (صفحة ٧١).  ٥

تظهر �حلافظة/�مللف �ملعا6 تسميتهم ع) شاشة �لعر� ع) �ملوضع �ملناسب بني �مللفا< 
بZتيب Hبجد0.

�ضغط �لز$ (OK)[▲8] ال>خا5 �السم �جلديد فعليا}.  ٦
�ختيا$ �اليقونا� حسب طلبك للملفا� (معر!ضة عE يسا$ �سم 

�مللف).
يمكنك �ختيا9 �اليقونا< حسب طلبك للملفا< (معر1ضة ع) يسا9 �سم �مللف).

.E١-٤ �لعمليا� هي نفسها ك1 % قسم ”�عا>� تسمية �مللفا�/�حلو�فظ“ % �الع
.ICON اليقونة� pشاشة عر ��ضغط �لز$ (ICON)[▼1] الستدعا  ٥

�خc �اليقونة بو�سطة �ستع51 �ال�$�$ [J]–[A] �! �ال�$�$ [▼▲5]−[▼▲3].  ٦
 TAB [  ][  ] 9�93صفحا<. �ضغط �ال qع) عد ICON حتتو0 شاشة عر� �اليقونة

الختيا9 صفحا< »تلفة.
.[8▲](CANCEL) 9لعملية، �ضغط �لز� zاللغا
�ضغط �لز$ (OK)[▲8] لتطبيق �اليقونة �ملختا$�.  ٧

 . �ضغط �لز$ (OK)[▲8] ال>خا5 �السم �جلديد فعليا}  ٨

شاشا� �لعرp �الساسية (شاشة �لعرp �لرئيسية !شاشة عرp �ختيا$ �مللف)
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Bنشا� حافظة جديد�
متكنك هذ- �لعملية من Nنشاz حو�فظ جديدq. يمكن Nنشاz �حلو�فظ 1تسميتها 1ترتيبها كR هو مطلو�، 

مما jعلها �سهل للعثو9 عليها �1ختيا9 بياناتك �الصلية.
�ستدعي صفحة شاشة عرp �ختيا$ �مللف �لتي تريد Bنشا� حافظة جديد� �ا.  ١

�ضغط �لز$ (FOLDER)[▼ 7] الستدعا� شاشة عرp �لتسمية للحافظة �جلديد�.  ٢

�>خل �السم للحافظة �جلديد� (�نظر باالسفل).  ٣
�>خا5 �حلر!�

تعر� لك �لتعليR< �لتالية كيفية �6خاJ �حلر1° � عملية تسمية �مللفا</�حلو�فظ 1متى تدخل 
 p�1ال9قا zRالس� Jلكلمة �لدليلية لوظيفة معني� �ملوسيقى/موقع �لويب. �لطريقة هي نفس طريقة �6خا�

ع) ��اتف �خللو0 �لتقليدj .0ب �� يتم �6خاJ �حلر1° �6خل �لشاشة �ملعر1ضة باالسفل.

ال يمكن عمل حافظة جديدq �6خل 
.PRESET J1جلد�

>الئل �حلافظة لشاشة عرp �جلد!5 
USER

 ،USER J1�6خل شاشة عر� �جلد
يمكن �� حتتو0 6الئل �حلافظة لغاية 
 Ãحلد �الق� U9بع مستويا<. ��ا�
لعد6 �مللفا< �1حلو�فظ �لتي يمكن 
�زينها هو ٣٦٣، 1لكن يمكن �� 
 zRس� J�6* ع) طوRتلف هذ� �عت¾

�مللف. �حلد �القÃ لعد6 �مللفا</
�حلو�فظ �لتي يمكن �زينها � �حلافظة 

�6خل �جلدUSER J1 هو ٢٥٠.

�عت�6R* ع) شاشة عر� �6خاJ �حلر° 
�لتي تعمل �ا، بعض �نو�s �حلر1° ال 

يمكن �6خا�ا.

ال يمكن �6خاJ عالما< �لنصف مقا¢ 
�لتالية السم �مللف/�حلافظة.

 \ / : * ? " < > |

شاشا� �لعرp �الساسية (شاشة �لعرp �لرئيسية !شاشة عرp �ختيا$ �مللف)

غbV نو4 �حلر� بو�سطة ضغط �لز$ [▲ 1].  ١
�النو�4 �لمختلفة �لتالية للحر!� متوفر�:  •   

CASE..... حر1° �ألبجدية (حر1° كبqf، نصف �ملقا¢)، �9قاp (نصف �ملقا¢)، 
عالما< (نصف �ملقا¢)

...... حر1° �ألبجدية (حر1° صغqf، نصف �ملقا¢)، �9قاp (نصف �ملقا¢)،  case
عالما< (نصف �ملقا¢)

�ستعمل �لقرDATA ENTRY ³ لتحريك �ملؤg �� �ملوضع �ملطلو¦.  ٢
�ضغط �ال�$�$ [▼▲6]−[▼▲2] ! [▲7]، �ملطابقة للحر� �لذN تريد �>خاله.  ٣

يمكن �جر�z عملية �6خاJ �حلر1° �1ال9قاp �1لرمو3 بو�سطة حتريك �ملؤr �1 ضغط �حد 
�9�93 �6خاJ �حلر°. بالتنا�1، يمكنك �النتظا9 ملدq قصqf 1سو° يتم �6خاJ �حلر°1 

�1توماتيكيا*.
.٤ qخطو ،Uلقسم �لتا� M� حلر1°، �9جع� J6خا� Jمن �جل �لتفاصيل حو

 �fحر1° »تلفة ع) كل 93، 1تتغ qتم تعيني عد
�حلر1° � كل مرq تضغط �ا �لز9.
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�ضغط �لز$ (OK)[▲8] ال>خا5 �السم �جلديد فعليا} !�لرجو4 �� شاشة �لعرp �لسابقة.  ٤
حذ� �لحر!�  • 

} �ملؤM� r �حلر° �لذ0 تريد حذفه بو�سطة �ستعامل �لقر± DATA ENTRY، ثم  حر�
�ضغط �لز9 (DELETE)[▼7]. حلذ° �يع �حلر1° ع) �لسطر مرq �1حدq، �ضغط 1تابع 

.[7▼](DELETE) 9لضغط ع) �لز�
�>خا5 �لعالما�  • 

 J1جد zضغط �لز9 [▼6] الستدعا� ،rحلر° فعال* بو�سطة حتريك �ملؤ� Jبعد �6خا  ١
�لعالمة.

�ستعمل �لقر± DATA ENTRY لتحريك �ملؤr ع) �لعالمة �ملطلوبة، بعد gلك   ٢
.[8▲](OK) 9ضغط �لز�

dخا5 �ال$قا<�  • 
، �خZ �حد �حلاال< �لتالية: ”ABC” “CASE“ (نصف مقا¢ �حلر1° �ألبجدية  �1ال*

�لكبcase” 1 (f“ (نصف مقا¢ �حلر1° �ألبجدية �لصغqf). بعد gلك، �ضغط 1تابع 
 qلضغط السفل ع) �لز9 �ملناسب، �ال9�93  [▼▲5]–[▼▲2]، [▲6] 1 [▲7]، ملد�

قصqf، �1 �ضغطه بالتتابع لغاية �� يتم �ختيا9 �لرقم �ملطلو�.
�>خا5 �لحر�  • 

} �ملؤM� r �ملوضع �ملطلو�. حر�  ١
�ستعمل نفس �لعملية كR � قسم ”حذ° �حلر1°“ � �الع).  

�ضغط �ال9�93 [▼▲6]–[▼▲2]، �1 [▲7] ال6خاJ �ال9قاp �1لرمو3.  ٢
�ضغط �لز9 (OK)[▲8] ال6خاJ �حلر°1.  ٣

�>خا5 �لمسافة  • 
} �ملؤM� r �ملوضع �ملطلو�. حر�  ١

�ستعمل نفس �لعملية كR � قسم ”حذ° �حلر1°” � �الع).  
�ضغط �لز9 [▼6] الستدعاz جدJ1 �لعالمة.  ٢

تأكد من 1جو6 �ملؤr � بد�ية �ملسافة (فر�Ð) جلدJ1 �لعالمة، ثم �ضغط �لز9   ٣
.[8 ▲](OK)

�ستعا>� �لضبوطا� �ملxyة % �ملصنع
�ستعا>� �لنظاd �ملyمج % �ملصنع

�ثناz متابعة �لضغط ع) �ملفتا� C6 (�ملفتا� �ملوجو6 ع) �قÃ يمني لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية)، �ضبط 
.ON ع) 1ضع �لتشغيل [POWER] ملفتا��

 ٢ qمل'1حة � �خلطو� pعد�6 �لنظاN q6لعملية �ستعا qمتتلك هذ- �لعملية نفس �لنتيجة 1هي طريقة »ت
.Uللقسم �لتا

�ستعا>� �لضبوطا� �ملxyة % �ملصنع بشكل مستقل بو�سطة 
�لبند

�ستدعي شاشة عرp �لتشغيل.  ١
[FUNCTION] → [J] UTILITY → TAB [  ][  ] SYSTEM RESET  

   تنبيه
هذ: �لعملية حتذ� ¸يع بياناتك 

�الصلية للبند �ملعني 
 MIDI SETUP ،USER)

EFFECT ،MUSIC FINDER و 
.( FILES&FOLDERS

�ستعا>� �لضبوطا� �ملxyة % �ملصنع
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�خc �لبنو> بو�سطة ضغط �ال�$�$ [▼▲3]−[▼▲1].  ٢
SYSTEM SETUP.ع) ضبوطا< �ملصنع �الصلية pعد�6 �لنظاN >يرجع مقاسا

.pلقياسا< �خلاصة بإعد�6 �لنظا� Jلبيانا< من �جل �لتفاصيل حو� J1جد M� 9جع�
جدJ1 �لبيانا< متوفر � موقع 1يب rكة Yamaha. (�نظر صفحة ٥.)

MIDI SETUP J1ع) شاشة عر� جد q6ملوجو� MIDI �Rلك �نg � Rب MIDI >يرجع ضبوطا
�ملستخدp ع) حالة �ملصنع �الصلية.

USER EFFECT EQ J6معا s�1نو� pملستخد� fتأث sلك �نو�g � Rب pملستخد� fيرجع ضبوطا< تأث
� بو�سطة شاشة عر� لوحة مز  �ملفاتيح �ملوسيقية ع)  �ملستخدp �لرئي� �ملكو�

ضبوطا< �ملصنع �الصلية.
MUSIC FINDER.يرجع بيانا< معني� �ملوسيقى (�يع �لتسجيال<) ع) ضبوطا< �ملصنع �الصلية

FILES&FOLDERS.pملستخد� J1ذ° �يع �مللفا< �1حلو�فظ �ملخز1نة �6خل شاشة عر� جد&
REGIST يمكن �يضا* عمل .q9لتسجيل �حلالية للمجموعة �ملختا� qكر�g >ذ° مؤقتا* ضبوطا&

نفس �حلالة بو�سطة ضبط �لز9 [POWER] ع) 1ضع �لتشغيل ON �ثناz متابعة 
�لضغط ع) �ملفتا� B5 (�ملفتا� B �ملوجو6 ع) �قÃ يمني لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية).

ضع �شا$� عE صند!® �لبند �ملر�> �عا>� ضبطه عE �لضبوطا� �ملxyة % �ملصنع بو�سطة ضغط   ٣
�لز$ [▲4]. 

.�gضبط �ملصنع جلميع �لبنو> �ملؤ Eلتنفيذ عملية �عا> �لضبط ع [D] $ضغط �لز�  ٤

�ستعا>� �لضبوطا� �ملxyة % �ملصنع
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حفظ !�ستدعا� ضبوطاتك �الصلية عE شكل ملف مستقل
للبنو6 � �السفل، يمكنك حفظ ضبوطاتك �الصلية ع) شكل ملف مستقل الستدعاzها � �ملستقبل.

�عمل ¸يع �لضبوطا� �ملطلوبة عE �آللة �ملوسيقية.  ١
�ستدعي شاشة عرp �لتشغيل.  ٢

[FUNCTION] → [J] UTILITY → TAB [  ][  ] SYSTEM RESET  
�ضغط �حد �ال�$�$ [I]–[F] الستدعا� شاشة �لعرp �ملتعلقة حلفظ بياناتك.  ٣

SYSTEM SETUP مثل q6يتم �لتعامل مع �لقياسا< �ملضبوطة ع) شاشا< �لعر� �ملتعد
 J1جد M� مستقل. �9جع pعد�6 نظاN ع) شكل ملف [FUNCTION] → UTILITY

�لبيانا< من �جل �لتفاصيل عن �لقياسا< �خلاصة بإعد�6 �لنظاp. جدJ1 �لبيانا< 
متوفر ع) موقع 1يب rكة Yamaha. (�نظر صفحة ٥)

MIDI SETUP J1ع) شاشة عر� جد MIDI �Rلتي حتتو0 �ن� MIDI >يتم �لتعامل مع ضبوطا
�ملستخدp ع) شكل ملف مستقل.

USER EFFECT J6معا s�1نو� pملستخد� fتأث sلتي حتتو0 �نو�� pملستخد� fيتم �لتعامل مع ضبوطا< تأث
� بو�سطة شاشا< عر� لوحة مز  �ملفاتيح �ملوسيقية ع)  EQ �ملستخدp �لرئي� �ملكو�

شكل ملف مستقل.
MUSIC FINDER نه ملعني� �ملوسيقى ع) شكل يتم �لتعامل مع �يع �لتسجيال< �ملضبوطة مسبقا* �1ملكو�

ملف مستقل.

.TAB [ �خc �حد �جلد�!5 (!�حد غV جد!PRESET 5) بو�سطة ضغط �ال�$�$ [ ][   ٤
الحظ �� �مللف �6خل شاشة عر� �جلدPRESET J1 هو ملف �لضبوطا< �مل�²ة � �ملصنع. 

��g �خZته، سو° يتم �ستعاq6 �لضبوطا< �مل�²ة � �ملصنع للبند �ملعني. (هذ� مثل نفس 
�لنتيجة ع) صفحة ٧٢ ”�ستعاq6 �لضبوطا< �مل�²ة � �ملصنع بشكل مستقل بو�سطة �لبند“.)

�حفظ ملفك (صفحة ٦٧).  ٥
الستدعا� ملفك، �خc �جلد!5 !�لصفحة �لتي حفظت �مللف عليها (نفس �جلد!5 !�لصفحة ك1 هو   ٦

Fد> % �خلطو� ٤)، ثم �ضغط �لز$ [J]–[A] �ملطابق.

�ستعا>� �لضبوطا� �ملxyة % �ملصنع
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نسخ �ملعلوما� �حتياطيا}
 Yamaha كةr ¹حد ممكن، تو Ãمن �جل تأمني �لبيانا< باق

بأ� تقوp بنسخ 1حفظ معلوماتك �ملهمة ع) جها3 �زين USB. هذ� 
 qحصل تلف بالذ�كر �g� R6} بنسخة �حتياطية �6عمة في �الجر�z يز�1

�لد�خلية.
�لبيانا� �لتي يمكن حفظها

�الغنية*، �لنموg ، �لز9 �ملتعد6، ²موعة �gكرq �لتسجيل،   ١
²موعة �gكرq �لسلم �1لصو<.

p1ملف �لنظا MIDI نمط ،**fتسجيل معني� �ملوسيقى، �لتأث  ٢
�الغا| �ملحمية (تلك �لتي يوجد عليها �لبيا�   *

”Prot.1/Prot.2“ ع) �ع) يسا9 �سم �مللف) ال يمكن 
حفظها.

 “Prot.2” لك، �الغا| �لتي يوجد عليها �لبيا�g مع  
يمكن نقلها (عملية �لقطع �1للصق) ��g Mكرq �لفال� 

.USB
:Àحتتو0 بيانا< �ملؤثر ما ي  **

- �لبينا< �ملحرq9 �1 �ملحفوظة �6خل لوحة مز  �ملفاتيح   
.“EFFECT/EQ” ملوسيقية�

�يع �لبيانا< �ملد9جة � �لبند ١ 1 ٢ � �الع).  ٣
¾تلف Nجر�z �لنسخ �الحتياطي النو�s �لبيانا< � �لبنو6 ١،   

٢ ٣1  � �الع).

Bجر�� �لنسخ �الحتياطي
�الغنية، �لنمو�3، �لز$ �ملتعد>، xموعة �3كر� �لتسجيل،   ١

xموعة �3كر� �لسلم !بيانا� �لصو�.

�>خل/�!صل جها� �لتخزين USB �لد�عم (�جلهة �ملر�> �لنسخ   ١
عليها).

�ستدعي شاشة �لعرp �لتي حتتوN �مللف �ملطلو¦ نسخه.  ٢
�الغنية:

.SONG [SELECT] 9ضغط �لز�
�لنمو�3:

.STYLE 9�93� ضغط �حد�
�لز$ �ملتعد>:

.MULTI PAD CONTROL [SELECT] 9ضغط �لز�
xموعة �3كر� �لتسجيل:

�ضغط �الREGIST BANK [+] 9�93 1 [–] معا* بنفس 
�لوقت.

xموعة �3كر� �لسلم:
.[E] 9ستدعي شاشة �لعر� �لرئيسية ثم �ضغط �لز�

�لصو�:
.VOICE 9�93� ضغط �حد�

.TAB [  ][  ] $�$بو�سطة �ستع51 �ال� USER 5!جلد� cخ�  ٣
�ضغط �لز$ (COPY)[▼3] لنسخ �مللف/�حلافظة.  ٤

تظهر �لنافذq �لثانوية لعملية �لنسخ ع) �سفل شاشة 
�لعر�.

نة  b[▼6] الختيا$ ¸يع �مللفا�/�حلو�فظ �ملبي(ALL) $ضغط �لز�  ٥
عE شاشة �لعرp �حلالية !¸يع �لصفحا� �الخر2.

اللغاz �الختيا9، �ضغط �لز9 (ALL OFF)[▼6] مرq �خر�.
�ضغط �لز$ (OK)[▼7] لتأكيد �ختيا$ �مللف/�حلافظة.  ٦

.[8▼](CANCEL) 9عملية �لنسخ، �ضغط �لز zاللغا
�خc جهة جد!USB 5 �لتى سو� يتم نسخ �مللف/�حلافظة   ٧

.TAB [  ][  ] $�$عليها، بو�سطة �ستع٠51 �ال�

�ضغط �لز$ (PASTE)[▼4] للصق �مللف/�حلافظة.  ٨
��3 ظهر� $سالة تبنيb �نه ال يمكن نسخ �لبيانا�

�الغا| �ملحمية (تلك �لتي يوجد عليها �لبيا� 
”Prot.1/Prot.2“ ع) �ع) يسا9 �سzR �مللف) �تو�q �6خل 
�مللفا< �ملنسوخة. هذ- �الغا| �ملحمية ال يمكن نسخها. مع 
gلك، �الغا| �لتي يوجد عليها �لبيا� ”Prot.2“ يمكن نقلها 

.USB لفال�� qكر�g M� (عملية �لقطع �1للصق)

dبيانا� �لنظا! MIDI نمط ،Vملوسيقى، �لتأث� bتسجيل معني  ٢

�>خل/�!صل جها� �لتخزين USB �لد�عم (�جلهة �ملر�> �لنسخ   ١
عليها).

�ستدعي شاشة عرp �لتشغيل.  ٢
[FUNCTION] → [J] UTILITY → TAB [  ][  ]  

SYSTEM RESET

�ضغط �حد �ال�$�$ [I]–[F] الستدعا� شاشة �لعرp �ملتعلقة   ٣
حلفظ بياناتك.

�خc جد!USB 5 �ملناسب �لذN تريد �A حتفظ عليه �لبيانا�   ٤
.TAB [  ][  ] $�$بو�سطة �ستع51 �ال�

�حفظ بياناتك (صفحة ٦٧).  ٥

نسخ �ملعلوما� �حتياطيا}
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ªلتشغيل �السا�

¸يع �لبيانا� �ملد$جة % �لبند ١ ! ٢  ٣

�>خل/�!صل جها� �لتخزين USB �لد�عم (�جلهة �ملر�> �لنسخ   ١
عليها).

�ستدعي شاشة عرp �لتشغيل.  ٢
[FUNCTION] → [J] UTILITY → TAB [  ][  ] OWNER  

�ضغط �لز$ (BACKUP) [D] حلفظ �لبيانا� عE جها�   ٣
.USB لتخزين�

 qخلطو� � [E](RESTORE) 9لبيانا<، �ضغط �لز� q6الستعا
٣ باالع).

.q6عملية �لنسخ �الحتياطي/�الستعا p6قائق المتا qيتطلب عد  •  
ال يمكن �ستعاq6 بيانا< �لنسخ �الحتياطي �لتي ¼ يتم تكوينها ع)   •  

.PSR-OR700 ملو6يل�
    تنبيه

�نقل �الغا� �ملحمية �ملحفوظة �� شاشة عرp �ملستخدUSER d قبل 
�الستعا>�. ��3 � يتم نقل �الغا�، تقوd �لعملية بحذ� �لبيانا�.

نسخ �ملعلوما� �حتياطيا}
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�ستعJR 1تكوين 1حترير �الصو�<

مرجع لصفحا� �لدليل �ل�يع
................................................................ صفحة ٣٠ عز� �الصو�� 
عز° �الصو�< �ملضبوطة مسبقا* ............................................... صفحة ٣٠
�ستعJR عجلة 96جة طبقة �لصو< .............................................  صفحة ٣٣
.............................................  صفحة ٣٤ �ستعJR عجلة تغيf طبقة �لصو< 
..............................................................  صفحة ٣٤  p1نوZمل� JRستع�
............................................................  صفحة ٥٣ �ملؤثر�� �لصوتية 

خصائص �لصو�
نوs �لصو< 1خصائصة �لتعريفية مبي�نة فو¤ �سم �لصو< �ملضبو� مسبقا.

MegaVoice يتم عزفها من لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية. �¦ا مصممة �صو�� �� MegaVoice >ليس �ملقصو6 باصو�
بشكل 9ئي� لالستعJR مع بيانا< تسلسل MIDI �ملسجلة ( مثل �الغا| �1لنgR ). لقد تم 

.MegaVoice >�1لبا± كاصو� q9تكوين بعض �صو�< �لقيثا
ما يمي�ز �صو�< MegaVoice هو �ستع�Rا حتويل �ل�عة. تستعمل �الصو�< �لعا6ية �يضا* 

حتويل �ل�عة − جلعل جوq6 �لصو< 1�/1 مستو� �لصو< حسب قوq �1 خفة �لطريقة 
�لتي تعز° �ا. هذ� jعل صو< �صو�< �آللة �ملوسيقية يبد1 �صÀ 1طبيعي. مع gلك، مع 

. �صو�< MegaVoice، كل مد� «عة (قيا¢ قوq عزفك) يمتلك صو< »تلف متاما*
مثاJ، &تو0 صو< Mega guitar ع) �ساليب z�6H متعدq6. � �آلال< �ملوسيقية �لتقليدية، 
يتم �ستدعاz �الصو�< �ملختلفة �لتي متتلك هذ- �الصو�< بو�سطة MIDI 1تعز° بالتو�فق 

للحصوJ ع) �لتأثf �ملطلو�. مع gلك، �ال� مع �صو�< MegaVoice يمكن عز° 
نغمة قيثاq9 مقنعة بو�سطة فقط صو< مستقل، باستعJR قيم «عة معي�نة لعز° �الصو�< 

�ملطلوبة.
بسبب طبيعة تعقيد هذ- �الصو�< �1ل�عا< �لدقيقة �ملطلوبة لعز° �الصو�<، فهي ليست 
مصممة للعز° من لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية. فهي، مع gلك، مفيدq جد�* 1مالئمة عند تكوين 

بيانا< MIDI − خصوصا* عندما تريد جتن�ب �ستعJR عدq �صو�< »تلفة فقط لقسم �لة 
موسيقية مستقلة.

�الصو�� �حلية
Live! 

تم �ختبا9 �صو�< عينا< �آللة �ملوسيقية �لصوتية هذ- بصو< �لستfيو، النتا  صو< فعال* 
غني �1صÀ − مzÀ بجو من �الحاطة �لصوتية.

�الصو�� ��ا>ئة 
Cool!

هذ- �الصو�< تستوU ع) �لZكيبا< �لديناميكية �1لفو�9¤ �لدقيقة �لبا9عة لآلال< �ملوسيقية 
�لكهربائية − يعو6 �لفضل � gلك �M �لكم �لكبf للذ�كرq �1ل�²ة �ملتطوq9 جد�*.

�الصو�� �لعذبة 
Sweet!

تستفيد �صو�< �آللة �ملوسيقية �لصوتية هذ- �يضا* من تقنية Yamaha �ملتطوq9 − 1تتميز 
بصو< مفصل بصو9 ¦ائية 1طبيعية، سو° تكو� ع) ثقة تامة من �نك تعز° بشكل حقيقي!

�صو�� �لطبو5 
Drums

تم تعيني �لعديد من �صو�< �لطبل �1لنقر ع) مفاتيح خاصة، بحيث متكنك من عز° 
�الصو�< من لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية.

�صو��
SFX 

تم تعيني �لعديد من �صو�< �لتأثf �خلاصة ع) مفاتيح خاصة، بحيث متكنك من عز° 
�الصو�< من لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية.

�صو�� �أل$غن 
!�لفلو� 

Organ Flutes!

jعلك صو< �أل9غن �الصÀ تستعمل ضبط �لصو< لتعديل �لعديد من �صو�< �أل9غن 
�لقدمية 1تكوين �صو�< �أل9غن �خلاصة بك. �نظر صفحة ٩٦ للتفاصيل.

MegaVoices تو�فقية �صو��
�صو�< MegaVoices غf متو�فقة 

مع �ملو6يال< �الخر�. �0 بيانا< 
�غنية/نموg  كونتها ع) �ملو6يل 
PSR-OR700 باستعJR �صو�< 

MegaVoices سو° لن تعز° بشكل 

صحيح عندما يتم عزفها ع) �ال< 
موسيقية �خر�.
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عز� �الصو�� �ملختلفة معا} بنفس �لوقت
تتميز لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية �ملو6يل PSR-OR700 بوظائف متعدz�6H1 q6 مريح غf �ملتوفرq بسهولة 

ع) �لة موسيقية صوتية. متكنك من عز° �صو�< »تلفة متعدq6 معا* بطبقة �1حدq، �1 عز° صو< 
�1حد بيد} �لي�� �ثناz عز° صو< »تلف (�1 حتى صوتني بطبقتني!) بيد} �ليمنى.

�قساd لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية (يمني ١، يمني ٢، يسا$)
يمكن تعيني �الصو�< بشكل مستقل ع) كل قسم من لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية: يمني ١، يمني ٢ 1 

يسا9). يمكنك توحيد هذ- �القساp بو�سطة �ستعJR �الPART ON/OFF 9�93 لتكوين صو< غني 
بأz�6 موحد.

توحيد�� قسم لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية

عز� صو� مستقل (قسم يمني ١)  
يمكنك عز° صو< مستقل ع) كامل مد� لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية. يستعمل هذ� لألz�6 �لعا06 

⎯ مثاJ، مع صو< �لبيانو.

تعديل تو��A مستو2 �لصو� بني 
dالقسا�

�ضبط تو��3 مستو� �لصو< 
بني �القساp �6خل شاشة عر� 

BALANCE (صفحة ٤١).

حتديد نقطة �لفصل (�حلدb بني مد2 
�ليد �ليمنى !�ليد �لي�2)

�نظر صفحة ١٠٧.

عز� �الصو�� �ملختلفة معا} بنفس �لوقت

عز� صوتني معا} بنفس �لوقت (�قساd يمني ١ ! ٢)  
يمكنك تقليد صو< حلن ثنائي �1 ضم� صوتني متشا�ني لتكوين صو< كثيف �كثر.

�9جع �M صفحة ٧٩ لتشغيال< �ختيا9 �لصو< للقسم يمني ٢.
عز� �صو�� »تلفة بيد� �لي�2 !يد� �ليمنى (�قساd يمني ١ !يسا$)  

يمكنك عز° �صو�< »تلفة باليد �ليسا9 �1ليد �ليمني. مثاJ، حاJ1 عز° صو< �لبا± بيد} 
�لي�� 1عز° صو< �لبيانو بيد} �ليمنى.

�9جع �M صفحة ٨٠ لتشغيال< �ختيا9 �لصو< للقسم �ليسا9.
عز� ثالثة �صو�� »تلفة بيد� �لي�2 !يد� �ليمنى (�قساd يمني ٢،١ ! يسا$)  

يمكنك توحيد هذ- �القساp �لثالثة لتكوين صو< غني بأz�6 موحد.

قسم يمني ١

قسم يمني ١

قسم يمني ١

قسم يمني ١
قسم يمني ٢

قسم يمني ٢

قسم يسا9

قسم يسا9
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عز� صوتني معا} بنفس �لوقت (�قساd يمني ١ !٢)
يمكنك عز° صوتني معا* بنفس �لوقت بو�سطة �القساp يمني ١ ٢1. 

.PART ON/OFF [RIGHT 1] $تأكد من تشغيل �لز  ١
�ضغط �لز$ PART ON/OFF [RIGHT 2] لتشغيله.  ٢

�ضغط �حد ��$�$ �لصو� VOICE الستدعا� شاشة عرp �ختيا$ �لصو� للقسم يمني ٢.  ٣

.PRESET pالختيا$ شاشة عر TAB [  ] $ضغط �لز�  ٤

�ضغط �حد �ال�$�$ [J]–[A] الختيا$ صو�.  ٥
�عز� عE لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية.   ٦

�ضغط �لز$ PART ON/OFF [RIGHT 2] مر� �خر2 اليقا� تشغيله.  ٧

للقسم �ملختا9، �سم �لصو< �ملختا9 
حاليا* ̄مؤr (شاشة عر� عك�) 

�6خل شاشة �لعر� �لرئيسية.

�ختيا$ �صو�� �القساd يمني ١ ! ٢ 
ب�عة

يمكنك ب�عة �ختيا9 �صو�< �لقسم 
يمني ١ 1 ٢، فقط من �9�93 �لصو<. 
�ضغط 1تابع �لضغط ع) 93 صو< 
�1حد، بعد gلك �ضغط 93 �خر. يتم 
�1توماتيكيا* ضبط صو< �لز9 �لذ0 

تم ضغطه �1ال* لقسم يمني ١، بينR يتم 
ضبط صو< �لز9 �لذ0 تم ضغطة ثانيا* 

لقسم يمني ٢.

حتويل تشغيل/�يقا� تشغيل �لقسم 
يمني ٢ بالد!�سة �لقدمية

يمكنك �ستعJR �16سة قدمية لتحويل 
تشغيل/�يقا° تشغيل �لقسم يمني ٢ 

(عندما يتم تعيني �لقسم يمني ٢ بشكل 
مناسب؛ صفحة ١٦٨). هذ� مفيد 

لتشغيل �1يقا° تشغيل �لقسم يمني ٢ 
بينR �نت تعز°.

عز� �الصو�� �ملختلفة معا} بنفس �لوقت



٨٠PSR-OR700 كتي�ب �ملالك

�ستعJR 1تكوين 1حترير �الصو�<

عز� �صو�� »تلفة بيد� �لي�2 !يد� �ليمنى (�قساd يمني ١ 
! يسا$)

يمكنك عز° �صو�< »تلفة باليد �ليسا9 �1ليد �ليمني (�قساp يمني ١ 1يسا9).
.PART ON/OFF [RIGHT 1] $تأكد من تشغيل �لز  ١

�ضغط �لز$ PART ON/OFF [LEFT] لتشغيله.  ٢

�ضغط �حد ��$�$ �لصو� VOICE الستدعا� شاشة عرp �ختيا$ �لصو� للقسم �ليسا$.  ٣

.PRESET pالختيا$ شاشة عر TAB [  ] $ضغط �لز�  ٤

�ضغط �حد �ال�$�$ [J]–[A] الختيا$ صو�.  ٥
�عز� عE لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية.   ٦

�ضغط �لز$ PART ON/OFF [LEFT] مر� �خر2 اليقا� تشغيله.  ٧

للقسم �ملختا9، �سم �لصو< �ملختا9 
حاليا* ̄مؤr (شاشة عر� عك�) 

�6خل شاشة �لعر� �لرئيسية.

حتويل تشغيل/�يقا� تشغيل �لقسم 
�ليسا$ بالد!�سة �لقدمية

يمكنك �ستعJR �16سة قدمية لتحويل 
تشغيل/�يقا° تشغيل �لقسم �ليسا9 

(عندما يتم تعيني �لقسم �ليسا9 بشكل 
مناسب؛ صفحة ١٦٨). هذ� مفيد 

لتشغيل �1يقا° تشغيل �لقسم �ليسا9 
بينR �نت تعز°.

حتديد نقطة �لفصل (�حلدb بني مد2 
�ليد �ليمنى !�ليد �لي�2)

�نظر صفحة ١٠٧.

عز� �الصو�� �ملختلفة معا} بنفس �لوقت
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تغيV طبقة �لصو�

�لتحويل
. (>Rبمقد�9 �نصا° نغ) طبقة صو< لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية الع) �1 السفل J حو�

��لتحويل �ثنا� �أل>�  •
يمكنك بسهولة ضبط حتويل صو< �آللة �ملوسيقية عموما* بو�سطة ضغط �ال9�93  

.TRANSPOSE [–]/[+]

��لتحويل قبل �أل>�  •
غ�f ضبوطا< �لتحويل �6خل شاشة عر� MIXING CONSOLE. يمكنك ضبط حتويل 

طبقة صو< لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية (KBD) �1 عز° �الغنية (SONG) �1 صو< �آللة �ملوسيقية 
.Uع) �لتو� (MASTER) *عموما

�ستدعي شاشة عرp �لتشغيل.  ١
[MIXING CONSOLE] → TAB [  ][  ] TUNE

�ستعمل �ال�$�$ [▼▲3]–[▼▲1] لضبط �لتحويل.  ٢
 

توليف طبقة �لصو� بدقة لعموd �آللة �ملوسيقية
يمكنك توليف طبقة �لصو< بدقة لعموp �آللة �ملوسيقية − هذ- �لوظيفة مفيدq عندما تعز° ع) �ملو6يل 

.CD بمصاحبة �آلال< �ملوسيقية �الخر� �1 موسيقى �السطو�نة �ملد²ة PSR-OR700

�ستدعي شاشة عرp �لتشغيل.  ١
[FUNCTION] → [A] MASTER TUNE/SCALE TUNE → TAB [  ][  ] MASTER TUNE

�ستعمل �ال�$�$ [▼▲5]/[▼▲4] لضبط �لتوليف.  ٢
�ضغط �ال9�93 ٤ �1 ٥ للز9 [▲] 1 [▼] معا* بنفس �لوقت العاq6 ضبط �لقيمة ع) ضبط 

�ملصنع ٤٤٠٫٠ هرتز.

يرجى مالحظة �� 1ظيفة �لتوليف ال 
تؤثر ع) �صو�< ²موعة �لطبل �1 

.SFX ²موعة

Hz (هرتز):

تشf 1حد �لقيا¢ هذ- �M تر66 �لصو< 
�ا موجة  �g1متثل عد6 �ملر�< �لتي تتذ

�لصو< � �لثانية.

تغيV طبقة �لصو�
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�ستعJR 1تكوين 1حترير �الصو�<

 Vصو� �لنغمة �ملوسيقية لتأث ��لغا
��ا$مو�

هذ� يلغي صو< �لنغمة �ملوسيقية 
�ملعز1فة �6خل مد� �لنغمة �ملوسيقية 
للوحة �ملفاتيح �ملوسيقية — 1جتعلك 

تسمع فقط تأثf ��ا9مو|. �ضبط 
[ACMP] ع) تشغيل، �ضبط 

 Zع) �اليقا°، �1خ [SYNC START]

“�يقا°“ لقيا¢ �يقا° �لعز° �ملر�فق.

�ختيا$ نو4 ��ا$مو�/�لصد2
يمكنك �ختيا9 تأثf ��ا9مو|/�لصد� �ملطلو� من بني �النو�s �ملتنوعة.

.[Harmony/Echo] $ل �لز bشغ  ١
�ستدعي شاشة عرp �لتشغيل.  ٢

[FUNCTION] → [H] HARMONY/ECHO

�ستعمل �ال�$�$  [▼▲3]–[▼▲1] الختيا$ نو4 ��ا$مو�/�لصد2.  ٣
�ستعمل �ال�$�$ [▼▲8]–[▼▲4] الختيا$ ضبوطا� ها$مو�/صد2 متعد>� (صفحة ٨٣).  ٤

�تلف �لضبوطا< �ملتوفرq حسب نوs ��ا9مو|/�لصد�.

�نو�4 ��ا$مو�/�لصد2
تقسم �نو�s ��ا9مو|/�لصد� �M �ملجموعا< �لتالية، حسب �لتأثf �خلا± �ملطبق.

• �نو�4 ��ا$مو�
عندما يتم �ختيا9 �حد �نو�s ��ا9مو|، يطب�ق تأثf ��ا9مو| ع) �لنوتا< �ملعز1فة �6خل قسم �ليد 

�نو�4 ��ا$مو�
تطب�ق هذ- �النو�s تأثf ��ا9مو| ع) 

�لنوتا< �ملعز1فة �6خل قسم �ليد �ليمنى 
للوحة �ملفاتيح �ملوسيقية حسب �لنغمة 

�ملوسيقية �ملحدq6 �6خل قسم �ليد �لي�� 
للوحة �ملفاتيح �ملوسيقية. (الحظ �� 

ضبوطا< ”١+٥“ 1”�لنغR< �ل̄ثRنية“ ال 
تتأثر بالنغمة �ملوسيقية.)

نو4 �لتعيني �ملتعد>
يطب�ق هذ� �لنوs تأثf خا± ع) 
�لنغR< �ملوسيقية �ملعز1فة �6خل 

قسم �ليد �ليمنى للوحة �ملفاتيح 
�ملوسيقية.

�نو�4 �لصد2
تطب�ق هذ- �النو�s مؤثر�< 

�لصد� ع) �لنوتا< �ملعز1فة 
�6خل قسم �ليد �ليمنى للوحة 
�ملفاتيح �ملوسيقية  بنفس نقطة 

�لفصل 96جة «عة �لعز° 
�ملضبوطة حاليا*.

�ختيا$ نو4 ��ا$مو�/�لصد2
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�ليمنى للوحة �ملفاتيح �ملوسيقية حسب �لنوs �ملختا9 � �الع) �1لنغمة �ملوسيقية �ملحدq6 �6خل قسم 
�لنغمة �ملوسيقية للوحة �ملفاتيح �ملوسيقية �ملبني� باالسفل.

●  نو4 �لتعيني �ملتعد>
يقوp تأثf �لتعيني �ملتعد6 �1توماتيكيا* بتعني �لنوتا< �ملعز1فة معا* بنفس �لوقت �6خل قسم �ليد �ليمنى 

للوحة �ملفاتيح �ملوسيقية لفصل �ال9�16 �ملوسيقية (�الصو�<). jب تشغيل كال* من �لقسم 
[RIGHT 1] 1 �لقسم [RIGHT 2] للوحة �ملفاتيح �ملوسيقية عند �ستعJR تأثf �لتعيني �ملتعد6. يتم 

تعيني �الصو�< �ليمني ١ 1 �ليمني ٢ بالتنا�1 ع) �لنوتا<  بالZتيب �لذ0 تعز° به.

●  �نو�4 �لصد2
عندما يتم �ختيا9 �حد �نو�s �لصد�، يتم تطبيق �لتأثf �ملطابق (صد�، �هتز�3، �9تعا�) ع) �لنوتة 

�ملعز1فة �6خل قسم �ليد �ليمنى للوحة �ملفاتيح �ملوسيقية بنفس �لوقت مع 96جة «عة �لعز° 
�ملضبوطة حاليا*، بغض �لنظر عن حالة تشغيل/�يقا° تشغيل [ACMP] �1لقسم LEFT. تذكر �� 

�ال9تعا� يشتغل عندما تضغط السفل نوتتني معا* بنفس �لوقت ع) لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية (�خر 
.Uتم ضغط �كثر من نوتتني)، 1تعز° هاتني �لنوتتني ع) �لتو� �g� نوتتني

ضبوطا� ��ا$مو�/�لصد2
VOLUME >لتعيني �ملتعد6“. فهو &د6 مستو� نوتا�” zباستثنا sهذ� �لقيا¢ متوفر جلميع �النو�

��ا9مو|/�لصد� �لتى تم توليدها بو�سطة تأثf ��ا9مو|/�لصد�.
SPEED � sهذ� �لقيا¢ متوفر فقط عندما يتم �ختيا9 �لصد� �1 �الهتز�3 �1 �ال9تعا� �6خل �لنو

�الع). فهو &د6 «عة مؤثر�< �لصد� �1الهتز�3 �1ال9تعا�.
ASSIGN علك حتد6 قسم لوحةj لتعيني �ملتعد6“. هذ��” zباستثنا sهذ� �لقيا¢ متوفر جلميع �النو�

�ملفاتيح �ملوسيقية عن طريق حتديد نوتا< ��ا9مو|/�لصد� �لتي سو° يصد9 صو�ا.
CHORD NOTE ONLY (ا9مو|. عندما يكو� مضبو� ع�� sهذ� �لقيا¢ متوفر عندما يتم �ختيا9 �حد �نو�

�لتشغيل ”ON“، يتم تطبيق تأثf ��ا9مو| فقط ع) �لنوتة (�ملعز1فة �6خل قسم �ليد 
�ليمنى للوحة �ملفاتيح �ملوسيقية) �لتي �ص �لنغمة �ملوسيقية �ملعز1فة �6خل قسم �لنغمة 

�ملوسيقية للوحة �ملفاتيح �ملوسيقية.
TOUCH LIMIT لتعيني �ملتعد6“. فهو &د6 �قل قيمة لل�عة�” zباستثنا sهذ� �لقيا¢ متوفر جلميع �النو�

�لتي سو° تصد9 عليها نوتة ��ا9مو|. هذ� يمكنك من تطبيق ��ا9مو| بشكل �ختيا09 
بو�سطة قوq عزفك، مما يمكنك من تكوين تأكيد نغR< موسيقية �g< ها9مو| �6خل 

�للحن. يتم تطبيق تأثf ��ا9مو| عندما تعز° �ملفتا� بقوq (فو¤ قيمة �لضبط).

�ختيا$ نو4 ��ا$مو�/�لصد2

نقطة �لفصل

قسم �لنغمة �ملوسيقية لعز° �لنموg  1تأثf ��ا9مو|

نقطة �لفصل
( gللنمو)

نقطة �لفصل
(لصو< لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية)

قسم �لنغمة �ملوسيقية 
 f1تأث  gلعز° �لنمو

��ا9مو|

صو< يسا9 �صو�<
يمني ١
يمني ٢

�صو�<
يمني ١
يمني ٢

صو< يسا9 1قسم 
 fلنغمة �ملوسيقية لتأث�

��ا9مو|

نقطة �لفصل
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حترير مستو2 �لصو� !�لتو��A �لنغمي 
(MIXING CONSOLE)

تقدp لك لوحة مز  �ملفاتيح �ملوسيقية حتكم حدª ع) �1جها< �قساp لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية 
1قنو�< �الغنية/�لنموg ، تتضمن تو��3 مستو� �لصو< 1نغR< �الصو�< �ملميزq. متكنك من 

تعديل مستويا< �ملو�ضع �1لستfيو (�لة �لنفخ) لكل صو< لضبط �لتو��3 بصوq9 �لستfيو بافضل ما 
يمكن، 1جتعلك تضبط كيف يتم تطبيق �ملؤثر�<.

mالسا� ��إلجر�

.MIXING CONSOLE pشاشة عر ��ضغط �لز$ [MIXING CONSOLE] الستدعا  ١

�ستعمل �ال�$�$ [  ][  ] TAB الستدعا� شاشة عرp �لضبط �ملتعلقة.  ٢
من �جل �ملعلوما< حوJ �لقياسا< �ملتوفرq، �نظر قسم “�لبنو6 �لقابلة للتعديل (�لقياسا<) 

�6خل شاشا< عر� MIXING CONSOLE“ �ملوجو6 ع) صفحة ٨٥.
 pشاشة عر ��ضغط �لز$ [MIXING CONSOLE] بالتتابع الستدعا  ٣

MIXING CONSOLE لالقساd �ملتعلقة.
 pفعليا} من عد� شاشا� عر MIXING CONSOLE pشاشا� عر A bتتكو

 pتتعاقب شاشا� عر .pشاشة �لعر Eع� Eع bقسم »تلفة. �سم �لقسم مبني
MIXING CONSOLE بني �لتا�:

 ← SONG CH 1-8 شاشة ← STYLE PART شاشة ← PANEL PART شاشة
SONG CH 9-16 شاشة

�ضغط �حد �ال�$�$ [J]–[A] الختيا$ �لقيا& �ملطلو¦.  ٤
�ستعمل �ال�$�$ [▼▲ 8]–[▼▲ 1] لضبط �لقيمة.  ٥

dحو5 �القسا
�نظر باالسفل.

ضبط ¸يع �القساd عE نفس 
�لقيمة فو$�}

حاملا �تا9 �لقيا¢ � �خلطوq ٤، يمكنك 
 pيع �القسا� M� فو�9* ضبط نفس �لقيمة
�الخر�. لعمل هذ�، معا* بنفس �لوقت 
�ضغط 1تابع �لضغط السفل ع) �حد 

�ال9�93 [J]–[A]، �1ستعمل �ال9�93 
.DATA ENTRY ±[8]–[1] �1 قر

(MIXING CONSOLE) لنغمي� Aحترير مستو2 �لصو� !�لتو��
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 RHY2 qيمكن فقط تعيني �لقنا  •
 STYLE PART �6خل شاشة عر�
الصو�< ²موعة �لطبل �1صو�< 

.SFX ²موعة
عند عز° بيانا< �غنية GM، يمكن   •

فقط �ستعJR �لقناq ١٠ (�6خل 
SONG CH 9-16) لصو< 

²موعة �لطبل.

�حفظ ضبوطا� MIXING CONSOLE �خلاصة بك.  ٦
PANEL PART pحفظ ضبوطا� شاشة عر�  •

لهم ع) �gكرq �لتسجيل (صفحة ١٣١). سج�
STYLE PART pحفظ ضبوطا� شاشة عر�  •

. gحفظهم ع) شكل بيانا< نمو�
�ستدعي شاشة عر� �لتشغيل.  ١

[FUNCTION] → [F] DIGITAL REC MENU  
.STYLE CREATOR شاشة عر� zالستدعا [B] 9ضغط �لز�  ٢

.RECORD الغال¤ شاشة عر� [EXIT] 9ضغط �لز�  ٣
�ضغط �لز9 [SAVE] [I] الستدعاz شاشة عر� �ختيا9 �لنموg  حلفظ بياناتك، بعد   ٤

gلك �حفظها (صفحة ٦٧).
SONG CH 1-8/9-16 pحفظ ضبوطا� شاشة عر  •

ل �لضبوطا< �ملحرq9 كجزz من بيانا< �الغنية (SET UP)، بعد gلك �حفظ  �1ال* سج�
�الغنية.

�نظر SONG CREATOR ← شاشة �r ← CHANNEL بند SETUP �ملوجو6 ع) 
صفحة ١٦٢.

dحو5 �القسا

PANEL PART

�6خل شاشة عر� PANEL PART لشاشة MIXING CONSOLE، يمكنك بشكل منفصل 
 1 (LEFT 1 RIGHT 2 ،RIGHT 1) لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية pتعديل تو��3 �ملستو� بني �قسا
MULTI PAD 1 STYLE 1 SONG.  تركيبا< �لقسم هي نفس تلك �لتي تظهر �6خل شاشة 

.[BALANCE] لعر� عندما تضغط 93 �للوحة�
STYLE PART

� �لنموg  من ث�R قنو�< منفصلة. هنا يمكنك تعديل تو��3 �ملستو� بني هذ- �لث�R قنو�<  يتكو�
�1 �القساp. تركيبا< �لقسم هذ- هي نفس تلك �لتي تظهر �6خل شاشة �لعر� عندما تضغط 93 

.STYLE شاشة عر� zالستدعا [CHANNEL ON/OFF] للوحة�
SONG CH 1-8/9-16

� �الغنية من ستة ع' قناq منفصلة. هنا يمكنك تعديل تو��3 �ملستو� بني هذ- �لستة ع'  تتكو�
قناq �1 قسم. تركيبا< �لقسم هذ- هي نفس تلك �لتي تظهر �6خل شاشة �لعر� عندما تضغط 93 

.SONG شاشة عر� zالستدعا [CHANNEL ON/OFF] للوحة�

 pلبنو> (�لقياسا�) �لقابلة للتعديل >�خل شاشا� عر�
MIXING CONSOLE

.MIXING CONSOLE �6خل شاشا< عر� qتغطي �ل'1حا< �لتالية �لبنو6 (�لقياسا<) �ملتوفر
VOL/VOICE

SONG AUTO REVOICE.نظر صفحة ٨٧�
VOICE ، gقنو�< �لنمو zختيا9 �الصو�< لكل قسم. عندما يتم �ستدعا� q6يمكنك من �عا

 zعندما يتم �ستدعا .pال يمكن �ختيا9 �صو�< �أل9غن �1لفلو< 1ال �صو�< �ملستخد
.pقنو�< �الغنية، ال يمكن �ختيا9 �صو�< �ملستخد

PANPOT.(qلقنا�) يو للقسم �ملختا9fد6 موضع �لست&
VOLUME.p1يعطيك حتكم 6قيق ع) تو��3 �يع �القسا ،qد6 مستو� كل قسم �1 قنا&

(MIXING CONSOLE) لنغمي� Aحترير مستو2 �لصو� !�لتو��
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FILTER

HARMONIC CONTENT.لرنني (صفحة ٩٤) لكل قسم� fيمكنك من تعديل تأث
BRIGHTNESS.(صفحة ٩٤) لصو< لكل قسم بو�سطة تعديل تر66 �لقطع� zد6 صفا&

TUNE

PORTAMENTO TIME سلس � طبقة Uمقطع �نتقا � �النتقاJ �لتدj9ي من نغمة �M �خر� هي 1ظيفة تكو�
�لصو< من �لنوتة �الM� M1 �لنوتة �لتالية �ملعز1فة ع) لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية. &د6 

1قت �النتقاJ �لتدj9ي من نغمة �M �خر� 1قت �ملقطع �النتقاU لطبقة �لصو<. �لقيم 
�الع) تؤM� 06 1قت �طوJ لتغf طبقة �لصو<. ضبط هذ- �لوظيفة ع) ”٠“ يؤ�6 
�M عدp �لتأثf. هذ� �لقيا¢ متوفر عندما يكو� قسم لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية �ملختا9 

مضبو� ع) �لصو< �الحا06 (صفحة ٩٣).
PITCH BEND RANGE لكل قسم للوحة �ملفاتيح �ملوسيقية >Rبمقد�9 �نصا° نغ PITCH BEND د6 مد�&

(عندما يتم تعيني �16سة قدمية �ذ- �لوظيفة).
OCTAVE.نية لكل قسم للوحة �ملفاتيح �ملوسيقيةR̄ث >Rطبقة �لصو< بمقد�9 نغ fد6 مد� تغي&
TUNING.د6 طبقة �لصو< لكل قسم للوحة �ملفاتيح �ملوسيقية&

TRANSPOSE °1 عز� (KEYBOARD) يمكنك من ضبط حتويل طبقة صو< لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية
.Uع) �لتو� (MASTER) *1 صو< �آللة �ملوسيقية عموما� (SONG) الغنية�

EFFECT

TYPE fلتأث� sملطلو� (صفحة ٨٨). بعد حترير �لقياسا< �ملتنوعة لنو� fلتأث� sنو Zخ�
.Àص� fملطلو�، يمكنك حفظه كتأث�

REVERB.qمقد�9 صو< �لصد� لكل قسم �1 قنا J يعد�
CHORUS.qمقد�9 صو< �لكو9¢ لكل قسم �1 قنا J يعد�

DSP.qلكل قسم �1 قنا DSP >مقد�9 صو J يعد�

EQ (5<ملعا�)
TYPE ((صفحة ٩٠). هذ� يؤثر ع z�6ملوسيقى 1بيئة �أل� sملطلو� ليناسب نو� EQ sنو Zخ�

صو< �آللة �ملوسيقية عموما*.
EDIT.(صفحة ٩١) EQ لتحرير

EQ HIGH.ملخفف/�ملعز3 لكل قسم� Uلعا� EQ ¤د6 تر66 �ملركز لنطا&
EQ LOW.ملنخفض �ملخفف/�ملعز3 لكل قسم� EQ ¤د6 تر66 �ملركز لنطا&
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�عا>� صو� �الغنية تلقائيا}
جتعلك هذ- �مليزq تستعمل �صو�< �آللة �ملوسيقية �g< �جلوq6 �لعالية باقÃ فائدq مع بيانا< �الغنية 

نه ع) �ال< موسيقية  XG - �ملتو�فقة. عندما تعز° �0 بيانا< �غنية XG متوفرq جتا9يا* �1 �غنية مكو�
نه بشكل خا±  �خر�، يمكنك �ستعJR �عاq6 �لصو< تلقائيا* لتعيني �1توماتيكيا* �الصو�< �ملكو�

للمو6يل PSR-OR700 (�صو�< حية !Live، ها6ئة !Cool، �لخ.) بدال* من �صو�< GX التقليدية 
.sلنفس �لنو

 cصفحة ٨٤. % �خلطو� ٢، �خ Eملوجو> ع� “mالسا� �نفس �لعملية ك1 % قسم ”�إلجر�  ١-٣
.VOL/VOICE 5!جد

.AUTO REVOICE SETUP pشاشة عر ��ضغط �لز$ [G](SETUP) الستدعا  ٤
�ستعمل �ال�$�$ [▼▲3]–[▼▲1] الختيا$ �لصو� ليتم �ستبد�له.  ٥

�ستعمل �ال�$�$ [▼▲ 6]–[▼▲ 4] الختيا$ �لصو� الستبد�XG 5 �ملختا$ % �خلطو� ٥.  ٦
يتوفر عدq ضبوطا< »تلفة العاq6 �لصو< بو�سطة �ستعJR �ال9�93 [J]/[I]/[F]، من �جل 

.q�1حد qا بشكل مالئم بخطو� Fلصو< �ملو� q6ضبوطا< �عا zستدعا�
يستبدJ �يع �صو�< XG �لقابلة لالستبد�J باصو�< �ملو6يل   :ALL REVOICE

�g PSR-OR700< �جلوq6 �لعالية.
�ا �ملالئمة لعز° �الغنية. Fفقط �الصو�< �ملو Jيستبد  :BASIC REVOICE

ترجع �يع �الصو�< �M �صو�< XG �الصلية.  :ALL NO REVOICE

�ضغط �لز$  (OK)[▲ 8] لتطبيق ضبوطا� �عا>� �لصو�.  ٧
.[8 ▼](CANCEL) 9لصو<، �ضغط �لز� q6عملية �عا zاللغا

>�خل شاشة عرp جد!VOL/VOICE 5، �ضغط �لز$ [F] لضبط !ظيفة   ٨
.ON لتشغيل� Eع SONG AUTO REVOICE
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٨٨PSR-OR700 كتي�ب �ملالك

�ستعJR 1تكوين 1حترير �الصو�<

:DSP
 q9تعني معالج (�1 معاجلة) �الشا

 q91تعزيز �شا fبتغي DSP pلرقمية. يقو�
�لصو< �6خل �ملجاJ �لرقمي لتكوين 

مد� �1سع من �ملؤثر�<.

Vنو4 �لتأث

Vختيا$ نو4 �لتأث� 

 cصفحة ٨٤. % �خلطو� ٢، �خ Eملوجو> ع� “mالسا� �نفس �لعملية ك1 % قسم ”�إلجر�  ١-٣
.EFFECT 5!جلد�

.Vختيا$ نو4 �لتأث� pشاشة عر ��ضغط �لز$ [F] (TYPE) الستدعا  ٤

.BLOCK Vموعة �لتأثx $ستعمل �ال�$�$ [▼▲2]/[▼▲1] الختيا�  ٥

Vموعة �لتأثxVلقابلة للتأث� dالقسا�Vخصائص �لتأث
REVERBpمثل �لعز° �6خل قاعة حفال< موسيقية �يع �القسا zÓ�6 ينتج �يط

�1 نا06 موسيقى �جلا3.
CHORUSpمع �يع �القسا pقسا� q1كأنه يتم عز° عد “z(ينتج صو< غني ”ممت

بعض بنفس �لوقت.
DSP1STYLE PART

SONG CHANNEL 1–16
باالضافة �M �نو�s �لصد� �1لكو9¢، متتلك �اللة 

�ملوسيقية مؤثر�< DSP خاصة، �1لتي تضم� مؤثر�< 
�ضافية تستعمل عاq6 ال9�16 موسيقية �دq6، مثل �صو�< 

�لتشويه �لصاخبة �1 �الهتز��3<.
DSP2
DSP3
DSP4

RIGHT 1 ,RIGHT 2 ,LEFT,
SONG CHANNEL 1–16

�0 ²موعا< DSP غf مستعملة يتم تعيينها �1توماتيكيا* 
لالقساp �ملناسبة (�لقنو�<) كR هو مطلو�.

.Vتطبق عليها �لتأث A� لتي تريد� dستعمل �ال�$�$ [▼▲ 4]/[▼▲ 3] الختيا$ �القسا�  ٦
.CATEGORY Vستعمل �ال�$�$ [▼▲ 6]/[▼▲ 5] الختيا$ صنف �لتأث�  ٧
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.TYPE Vستعمل �ال�$�$ [▼▲8]/[▼▲7] الختيا$ نو4 �لتأث�  ٨
��g �69< �� حتر9 قياسا< �لتأثg� ،fهب �M �لعملية �لتالية.

Vحترير !حفظ �لتأث ■

.Vلتحرير قياسا� �لتأث pشاشة �لعر ��ضغط �لز$ [F](PARAMETER) الستدعا  ٩

١٠ ��3 �خ�c �حد xموعا� �لتأثDSP V ٢–٤ % �خلطو� ٥:
. �fيمكنك حترير قياسا�ا �لقياسية 1كذلك قياسها �ملتغ

.[E] 9ضغط �لز� ، �fالختيا9 قياسها �ملتغ .[B] 9للقياسا<، �ضغط �لز ªلقيا� sالختيا9 �لنو

١١ �خc �حد �لقياسا� �لتي تريد حتريرها بو�سطة �ستع51 �ال�$�$ [▼▲5]/[▼▲4].
�تلف �لقياسا< �ملتوفرq حسب نوs �لتأثf �ملختا9.

١٢ �ضبط قيمة �لقيا& �ملختا$ بو�سطة �ستع51 [▼▲7]/[▼▲6].
��3 �خx �cموعة �لتأثDSP1 !� CHORUS !� REVERB V % �خلطو� ٥:

�ضبط مستو� ترجيع �لتأثf بو�سطة ضغط �لز9 [▼▲8].
.Dالص� �Vحلفظ تأث pشاشة �لعر �١٣ �ضغط �لز$ [I](SAVE) الستدعا

 Vموعة �لتأثx $عا>� �ختيا�
!�لصنف !�لنو4

�ستعمل �ال9�93 [▼▲3]-[▼▲1]. 
يتم عر� ترتيب �لتأثf �ملعا6 �ختيا9- 
� �ع) صند1¤ �جلانب �ليسا�69خل 

شاشة �لعر�.

:Vمستو2 ترجيع �لتأث
&د6 مستو� �1 مقد�9 �لتأثf �ملطبق.

هذ� مضبو� جلميع �القساp �1 �لقنو�<.
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٩٠PSR-OR700 كتي�ب �ملالك

�ستعJR 1تكوين 1حترير �الصو�<

١٤ �ستعمل �ال�$�$ [▼▲6]–[▼▲3] الختيا$ �جلهة �لتي تريد حفظ �لتأثV عليها.
.fلعد6 �ملؤثر�< �لتي يمكن حفظها حسب ²موعة �لتأث Ãتلف �حلد �الق¾

١٥ �ضغط �لز$ (SAVE)[I] حلفظ �لتأثV (صفحة ٦٧).
.٨ qخلطو� � Rك zستعمل نفس �إلجر�� ،�عند �ستدعاz �لتأثf �ملحفو

EQ (�ملعا>5)
�ملعاJ6 (يسمى �يضا* ”EQ“) هو معالج صو< يقوp بتقسيم طيف �لM� 66Z نطاقا< متعدq6 يمكن 

تعزيزها �1 قطعها كR يتطلب لتكييف �ستجابة �ل66Z عموما*. عاq6 يستعمل �ملعاJ6 لتصحيح �لصو< 
من �لسRعا< ليتالئم مع �لطبيعة �خلاصة للغرفة. مثاJ، يمكنك قطع  بعض تر�66< �ملد� �ملنخفض 

عند �لعز° �6خل �ماكن كبqf يكو� فيها �لصو< عاU ”��دير“، �1 تعزيز �ل�66Z< �لعالية �6خل 
�لغر° �1الماكن �ملغلقة �لتي يكو� فيها �لصو< نسبيا* ”غf حيو0“ 1خاU من �لصد�. متتلك �آللة 

 fلد9جة. مع هذ- �لوظيفة، يمكن �ضافة ضبط نغمة تأث� Uلنطا¤ عا� ªاÔ 9قمي EQ J6ملوسيقية معا�
¦ائية �M خر  �لتك �ملوسيقية. يمكنك �ختيا9 �حد ضبوطا< EQ �خلمس �ملضبوطة مسبقا* �6خل شاشة 

عر� EQ. يمكنك حتى تكوين ضبوطا< EQ حسب طلبك بو�سطة تعديل نطاقا< �ل66Z، 1حفظ 
.EQ لرئي�� pملستخد� J6لضبوطا< ع) �حد نوعي معا�

(MIXING CONSOLE) لنغمي� Aحترير مستو2 �لصو� !�لتو��

q63يا

→ ٥ نطاقا<

(“Q” 1� “يسمى �يضا* ”�لشكل) 66Zعر� نطا¤ �ل

 Freq (66Zل�)

LOW   LOW MID    MID   HIG MID  HIGH
EQ1         EQ2         EQ3      EQ4         EQ5

 �خc نوEQ 4 مضبو� مسبقا}

نفس �لعملية ك1 % قسم “�إلجر�� �الساm“ �ملوجو> عE صفحة ٨٤. % �خلطو� ٢، �خc جد!5   ١-٣
.EQ

�ستعمل �ال�$�$ [B]/[A] الختيا$ نوEQ 4 ليناسب ">��� (نموF !� �3يط موسيقي).  ٤

0



٩١ PSR-OR700 كتي�ب �ملالك

و�<
الص

رير �
 1حت

وين
1تك

 JR
ستع

�

��g �69< �� حتر9 قياسا< g� ،EQهب �M �لعملية �لتالية.

 حترير !حفظ EQ �ملختا$

.MASTER EQ EDIT pشاشة عر ��ضغط �لز$ [F](EDIT) الستدعا  ٥

�ستعمل �ال�$�$ [B]/[A] الختيا$ نوEQ 4 مضبو� مسبقا}.  ٦

�ستعمل �ال�$�$ [▼▲7]−[▼▲3] لتعزيز �! قطع كل نطا® من �لنطاقا� �خلمس.  ٧
�ستعمل �لز9 [▼▲8] لتعزيز �1 قطع �يع �لنطاقا< �خلمس معا* بنفس �لوقت.

�ضبط Q (عرp نطا® �لc>>) ! FREQ (تر>> �ملركز) للنطا® �ملختا$ % �خلطو� ٧.  ٨
(“Q” !� “يسمى �يضا} ”�لشكل) <<نطا® �لتر pعر  •

�ستعمل �لز9 [▼▲1]. كلR كانت قيمة Q �ع)، يكو� عر� نطا¤ �ل66Z �ضيق.

FREQ (تر>> �لمركز)  •
�ستعمل �لز9 [▼▲2]. ¾تلف مد� FREQ �ملتوفر لكل نطا¤.

�ضغط �لز$ [H] �! [I] (STORE ١ �! ٢) حلفظ نوEQ 4 �ملحر$ (صفحة ٦٧).  ٩
يمكن تكوين 1حفظ لغاية نوعني من EQ. عند �ستدعاz نوEQ s �ملحفو�، �ستعمل نفس 

.٦ qخلطو� � Rك zإلجر��
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�ستعJR 1تكوين 1حترير �الصو�<

ORGAN FLUTES حترير �صو��
�تلف طريقة �لتحرير الصو�< 
ORGAN FLUTES باملقا9نة مع 

 >Rالصو�< �الخر�. من �جل �لتعلي�
 FLUTES >حترير �صو� Jحو

ORGAN، �نظر صفحة ٩٦.

   تنبيه
 A!صو� �خر بد  �c�3 �خ�
حفظ �لضبوطا�، سو� يتم 

فقد�� �لضبوطا�. ��3 �$>� 
°زين �لضبوطا� هنا، تأكد من 

حفظ �لضبوطا� عE شكل صو� 
مستخدd قبل �ختيا$ صو� �خر �! 

فصل �لطاقة �لكهربائية.

تكوين �لصو� — ضبط �لصو�

تكوين �لصو� — ضبط �لصو�
يمتلك �ملو6يل PSR-OR700 ميزq ضبط صو< متكنك من تكوين �صو�تك �خلاصة بو�سطة حترير 

� صو<، يمكنك حفظه كصو< مستخدp ع)  بعض �لقياسا< لالصو�< �ملوجوq6. عندما تكو�
 ORGAN FLUTES >ملستقبل. �تلف طريقة �لتحرير الصو�� � zلالستدعا USER/(USB)

1لالصو�< �الخر�.

mالسا� ��إلجر�

�خc �لصو� �ملطلو¦ (غV صو� �أل$غن !�لفلو�) (صفحة ٣١).  ١
.VOICE SET pشاشة عر ��ضغط �لز$ (VOICE SET)[▲ 6] الستدعا  ٢

�ستعمل �ال�$�$ [  ][  ] TAB الستدعا� شاشة عرp �لضبط �ملتعلقة.  ٣
من �جل �ملعلوما< حوJ �لقياسا< �ملتوفرq، �نظر قسم ”�لقياسا< �لقابلة للتحرير �6خل 

شاشا< عر� VOICE SET“ �ملوجو6 ع) صفحة ٩٣.

حسب �ل¹!$�، �ستعمل �ال�$�$ [B]/[A] الختيا$ �لبند (�لقيا&) ليتم حترير:.  ٤
�ستعمل �ال�$�$ [▼▲ 8]–[▼▲ 1] لتحرير �لصو�.  ٥

�ضغط �لز$ (COMPARE)[D] ملقا$نه ملقا$نة صو� �لصو� �ملحر$ مع �لصو� غV �ملحر$.  ٦
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�تلف �لقياسا< �ملتوفرq �عت�6R* ع) 
�لصو<.

يغbV �� منحنى �ل�عة حسب 
حساسية �للمس.

TOUCH SENSE DEPTH
يتغM� �f منحنى �ل�عة حسب عمق 
�ل�عة ( مع ضبط �ملو��3 ع) ٦٤).

TOUCH SENSE OFFSET
يغM� �f منحنى �ل�عة حسب مو��3 

�ل�عة ( مع ضبط �لعمق ع) ٦٤).

تكوين �لصو� — ضبط �لصو�

�ضغط �لز$ (SAVE)[I] حلفظ صوتك �ملحر$ (صفحة ٦٧).  ٧
VOICE SET pلقياسا� �لقابلة للتحرير >�خل شاشا� عر�

يغطي �لقسم �لتاU بالتفصيل �لقياسا< �لقابلة للتحرير �ملضبوطة �6خل شاشا< �لعر� �مل'1حة � 
�خلطوq ٣ لقسم ”�إلجر�z �الساª“ �ملوجو6 ع) صفحة ٩٢. قياسا< ضبط �لصو< مرتبة �Ô Mس 
شاشا< عر� »لتفة. �لقياسا< م'1حة � كل شاشة عر� بشكل منفصل باالسفل. 1هذ- �يضا* 

̄تعامل كجزz من قياسا< ضبط �لصو< (صفحة ٩٨)، �لتي يتم �ستدعاzها �1توماتيكيا* عند �ختيا9 
�لصو<.

COMMON

VOLUME.Uمستو� �لصو< للصو< �ملحر9 �حلا J يعد�
TOUCH SENSE q9حساسية �للمس (حساسية �ل�عة)، �1 كيفية �ستجابة مستو� �لصو< بصو J يعد�

عظيمة لقوq عزفك.
DEPTH

 qلصو< � �الستجابة لقو� qمستو� قو fد6 حساسية �ل�عة، �1 مقد�9 تغي&
عزفك (�ل�عة).

OFFSET

.Àل�عة �لفع� fد6 �ملقد�9 �لذ0 به يتم تعديل �ل�عا< �ملستقبلة لتأث&
PART OCTAVE.نيةR̄ث >Rنية للصو< �ملحر9 الع) �1 السفل بمقد�9 نغRل̄ث� >Rينقل مد� �لنغ

 R2/R1 ¢يكو� قيا ،RIGHT 1-2  pلصو< �ملحر9 كأ0 قسم من �قسا� JRعند �ستع
متوفر؛ عند �ستعJR �لصو< �ملحر9 كقسم LEFT، يكو� قيا¢ LEFT متوفر.

MONO/POLY *يتم عز° �لصو< �ملحر9 بصو< �حا06 �1 صو< متعد6. يمكن �يضا �g� Rد6 في&
عمل هذ� �لضبط من �لزVOICE CONTROL “MONO” 9 �ملوجو6 ع) �للوحة 

(صفحة ٥٣).
PORTAMENTO TIME خر� عند ضبط �لصو< �ملحر9 ع) 1ضع� M� ي من نغمةj9لتد� Jيضبط 1قت �النتقا

”MONO“ � �الع).

   !قت �النتقا5 �لتد$9ي من نغمة �� �خر2:
&د6 1قت �النتقاJ �لتدj9ي من نغمة �M �خر� 1قت �ملقطع �النتقاU لطبقة �لصو<.

� مقطع �نتقاU سلس � طبقة  �النتقاJ �لتدj9ي من نغمة �M �خر� هي 1ظيفة تكو�
�لصو< من �لنوتة �الM� M1 �لنوتة �لتالية �ملعز1فة ع) لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية.

CONTROLLER
MODULATION

يمكن �ستعJR عجلة MODULATION لتغيf �لقياسا< باالسفل 1كذلك طبقة �لصو< (�9تعا�). 
�ا �لد�1سة �لقدمية كل من �لقياسا< �لتالية. �fهنا، يمكنك ضبط �لد9جة �لتي تغ

FILTER ا �لد�1سة �لقدمية تر66 قطع �ملرشح. من �جل �لتفاصيل� �fد6 �لد9جة �لتي تغ&
حوJ �ملرشح، �نظر صفحة ٩٤.

AMPLITUDE.(>مستو� �لصو) ¤ا �لد�1سة �لقدمية �لنطا� �fد6 �لد9جة �لتي تغ&
LFO PMOD.ال9تعا�� fا �لد�1سة �لقدمية طبقة �لصو< �1 تأث� �fد6 �لد9جة �لتي تغ&
LFO FMOD >صو fطبقة صو< �ملرشح �1 تأث fا �لد�1سة �لقدمية تغي� �fد6 �لد9جة �لتي تغ&

.(wah) -�1
LFO AMOD.3الهتز�� fا �لد�1سة �لقدمية �لنطا¤ �1 تأث� �fد6 �لد9جة �لتي تغ&

127

127

64

64
0

64

127

0
12764

�ل�عة �لفعلية 
ملول�د �لنغمة

�لعمق (مرتني) 
١٢٧ = �لعمق (عا06) 

٦٤ =

�لعمق 
(نصف) 

٣٢ =
�لعمق = ٠

�ل�عة �ملستقبلة («عة 
تشغيل �ملفتا� �لفعلية)

�ل�عة �لفعلية ملول�د �لنغمة
�ملو��3= (٦٤+) ٩٦ �ملو��3= ١٢٧ 

(+١٢٧)
�ملو��3= ٦٤ 

(عا06) 
�ملو��3= ٣٢ 

 (-٦٤)

�ل�عة �ملستقبلة 
(«عة تشغيل 
�ملفتا� �لفعلية)

�ملو��3=٠ (١٢٧-) 

يعتمد ع) 
�ملو��3 

١٢٧

٦٤

١٢٧٦٤

١٢٧

٦٤

١٢٧٦٤
يعتمد ع) 

�ملو��3 
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SOUND

FILTER  ●
. حتد6  �ملرشح هو �ملعالج �لذ0 يغ�f نغمة �لصو< �1 �للحن بو�سطة �ما حجز �1 مترير مد� تر66 معني�

�لقياسا< � �السفل خصائص �لصو< عموما* بو�سطة تعزيز �1 قطع مد� تر66 �د6. باالضافة 
�M جعل �لصو< �ما �كثر 1ضو� �1 9قة، يمكن �ستعJR �ملرشح النتا  مؤثر�< شبيهة باالصو�< 

�إللك1Zنية �الصطناعية.
BRIGHTNESS (66 �ملؤثر للمرشح (�نظر �لرسم �لتخطيطي). �لقيم �العZد6 تر66 قطع �1 مد� �ل&

تعطي نتيجة صو< �كثر 1ضو�.

HARMONIC CONTENT (الع� � BRIGHTNESS 66 �لقطع (�لرنني)، �ملضبو� �6خلZد6 �لتوكيد �ملعطى ل&
(�نظر �لرسم �لتخطيطي). �لقيم �الع) تعطي نتيجة تأثf ملحوظة �كثر.

EG  ●
حتد6 ضبوطا< EG (مول�د �لغال°) كيفية تغيf مستو� �لصو< حسب «عة �لوقت. هذ� يمكنك 
من �نتا  عدq خصائص صو< آلال< �ملوسيقى �لصوتية �لطبيعية — مثل �لزياq6 �ل�يعة �1لتال� 

�لتدj9ي الصو�< �لة �لنقر، �1 �لتحرير �ملطوJ لنغمة �لبيانو �ملثبتة.
ATTACK كانت Rحد ملستو�- بعد عز° �ملفتا�. كل Ãا �لصو< �ق�&د6 كيفية �ل�عة �لتي يصل 

.s»� ل�عة� q6لقيمة �قل، تكو� 3يا�
DECAY ا �لصو< ملستو�- �لثابت (مستو� �قل قليال* من �حلد�&د6 كيفية �ل�عة �لتي يصل 

.s»� يj9كانت �لقيمة �قل، يكو� �لتال� �لتد Rكل .(Ãالق�
RELEASE كانت �لقيمة Rيا* بعد حترير �ملفتا�. كلj9ا �لصو< تد�&د6 كيفية �ل�عة �لتي يتالشى 

.s»� يj9قل، يكو� �لتال� �لتد�

تكوين �لصو� — ضبط �لصو�

مستو� �لصو<

هذ- �ل�66Z< ”متر9“ �ل66Z (طبقة �لصو<)مد� �لقطع
بو�سطة �ملرشح.

تر>> �لقطع 

مستو� �لصو<
�لرنني

�ل66Z (طبقة �لصو<)

�ملستو�
مستو0 �لتثبيت

q6لزيا� �لتال� 
تدj9ي

تشغيل �ملفتا¡�يقا� �ملفتا¡

�لتحرير�لوقت
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�ال$تعا�:
تأثf �ال9تعا�، صو< �الهتز�9 �ملنتج 

بو�سطة تعديل طبقة صو< �لصو< 
بشكل منتظم.

VIBRATO  ●

DEPTH.9تعا� ملحوظة �كثر� fال9تعا�. �لضبوطا< �الع) تعطي نتيجة تأث� fتأث qد6 قو&
SPEED.ال9تعا�� fد6 «عة تاث&
DELAY ال9تعا�. �لضبوطا< �الع) تزيد� fتأث zبني عز° مفتا� 1بد Êد6 مقد�9 �لوقت �ملنق&

تأخf بدz �ال9تعا�.

EFFECT/EQ

REVERB DEPTH/CHORUS DEPTH/DSP DEPTH .١
REVERB DEPTH.(صفحة ٨٨) عمق �لصد� Jد يع�

CHORUS DEPTH.(صفحة ٨٨) ¢عمق �لكو9 Jد يع�
DSP DEPTH.(صفحة ٨٨) DSP عمق Jد يع�

��g �69< �عاq6 �ختيا9 نوDSP s، يمكنك عمل gلك �6خل قائمة DSP �مل'1حة باالسفل.
DSP ON/OFF.DSP د6 تشغيل �1 �يقا° تشغيل&

يمكن �يضا* عمل هذ� �لضبط من �لزVOICE CONTROL “DSP” 9 �ملوجو6 ع) �للوحة 
(صفحة ٥٣).

PANEL SUSTAIN  VOICE CONTROL 9د6 مستو� �لثبا< �ملطبق ع) �لصو< �ملحر9 عند تشغيل �لز&
[SUSTAIN] �ملوجو6 ع) �للوحة (صفحة ٥٣).

DSP .٢
DSP TYPE.بعد �ختيا9 �لصنف sنو Zخ� .DSP fتأث sتا9 صنف 1نو¾

VARIATION .DSP sين لكل نوfيتم تز1يد تغي
.- �f1ضبط قيم �لقيا¢ �ملتغ VARIATION هنا، يمكنك حترير حالة تشغيل/�يقا° تشغيل

ON/OFF

�لتعيينا< �مل�²ة � �ملصنع مضبوطة ع) �يقا° تشغيل �لتغي�f< جلميع �الصو�< (تم 
 >�fهنا، يتم تعيني تغي VARIATION ON >Zخ� �g� .(لقياسية� DSP >�fتعيني تغي

تأثDSP f للصو<. يمكن تعديل قيمة قيا¢ �لتغي�f< �6خل قائمة VALUE �مل'1حة 
 “DSP VARI.” VOICE CONTROL 9باالسفل. يمكن �يضا* عمل هذ� �لضبط من �لز

اJ فقط عندما يكو� �لز9 [DSP] � حالة  �ملوجو6 ع) �للوحة (صفحة ٥٣). هذ� �لز9 فع�
تشغيل. 

PARAMETER

.>�fيعر� قيا¢ �لتغي
VALUE

.DSP >�fقيمة قيا¢ تغي J يعد�

EQ .٣
EQ LOW/HIGH.ملنخفظة �1لعالية� EQ >نطاقا q6هذ- حتد6 تر66 31يا

HARMONY

يضبط ��ا9مو| �القساp يمني ١ 1 ٢ مع بعض. �ضغط �لزPART SELECT [RIGHT 1] 9 قبل �� 
تضبطه.

هذ� يمتلك نفس �لضبوطا< مثل شاشة عر� ”�ختيا9 نوs ��ا9مو|/�لصد�“ �ملوجوq6 ع) صفحة 
.٢ q٨٢ � �خلطو

تكوين �لصو� — ضبط �لصو�

طبقة �لصو<
�ل�عة

�لعمق
fلتأخ�

�لوقت
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تكوين �صو�� �أل$غن !�لفلو� �الصلية �خلاصة بك
يتميز �ملو6يل PSR-OR700 بوجو6 عدq �صو�< 9Hغن 6يناميكية غنية يمكنك �ستدعاzها بو�سطة �لز9 
 JR1يعطيك �يضا* �ال�16< لتكوين �صو�< �أل9غن �خلاصة بك بو�سطة �ستع .[ORGAN FLUTES]

1ظيفة ضبط �لصو<. متاما* كR � �أل9غن �لتقليد0، يمكنك تكوين �الصو�< �خلاصة بك بو�سطة 
تعديل مستويا< قدميا< �لفلو<.

mالسا� ��ألجر�

�خc صو� �أل$غن !�لفلو� ليتم حترير: (صفحة ٣١).  ١
>�خل شاشة عرp �ختيا$ صو� ORGAN FLUTES، �ضغط �لز$   ٢

.VOICE SET [ORGAN FLUTES] pشاشة عر �(FOOTAGE)[▲ 6] الستدعا

�ستعمل �ال�$�$ [  ][  ] TAB الستدعا� شاشة عرp �لضبط �ملتعلقة.  ٣
من �جل �ملعلوما< حوJ �لقياسا< �ملتوفرq، �نظر قسم ”�لقياسا< �لقابلة للتحرير �6خل 

شاشا< عر� VOICE SET [ORGAN FLUTES]“ �ملوجو6 ع) صفحة ٩٧.

��3 �خ�c شاشة عرp جد!EFFECT/EQ 5، �ستعمل �ال�$�$ [B]/[A] الختيا$ �لقيا& ليتم   ٤
حترير:.

تكوين �لصو� — ضبط �لصو�

(عند �ختيا9 شاشة عر� 
(EFFECT/EQ. J1جلد�



٩٧ PSR-OR700 كتي�ب �ملالك

و�<
الص

رير �
 1حت

وين
1تك

 JR
ستع

�

   تنبيه
 A!صو� �خر بد  �c�3 �خ�
حفظ �لضبوطا�، سو� يتم 

فقد�� �لضبوطا�. ��3 �$>� 
°زين �لضبوطا� هنا، تأكد من 

حفظ �لضبوطا� عE شكل صو� 
مستخدd قبل �ختيا$ صو� �خر �! 

فصل �لطاقة �لكهربائية.

�لقدمية:
مصطلح “�لقدمية“ هو مرجع لتوليد 

صو< �أل9غنا< �g< �النبو� 
�لتقليدية، �لتي يتم �ا �نتا  �لصو< 

بو�سطة �نابيب �g< �طو�J »تلفة 
.(pلقد� qبوحد)

�ستعمل �ال�$�$ [D]–[A], [H]–[F] ! [▼▲8]–[▼▲1] لتحرير �لصو�.  ٥
�ضغط �لز$ (SAVE)[I] حلفظ صو� ORGAN FLUTES �ملحر$ (صفحة ٦٧).  ٦

 pلقياسا� �لقابلة للتحرير >�خل شاشا� عر�
VOICE SET [ORGAN FLUTES]

يغطي �لقسم �لتاU بالتفصيل �لقياسا< �لقابلة للتحرير �ملضبوطة �6خل شاشا< �لعر� �مل'1حة 
� �خلطوq ٣ لقسم ”�إلجر�z �الساª“. قياسا< �أل9غن �1لفلو< مرتبة �M ثال¥ صفحا< »تلفة. 

�لقياسا< م'1حة � كل صفحة بشكل منفصل باالسفل. 1هذ- �يضا* ̄تعامل كجزz من قياسا< ضبط 
�لصو< (صفحة ٩٨)، �لتي يتم �ستدعاzها �1توماتيكيا*  عند �ختيا9 �لصو<.

FOOTAGE ,VOLUME/ATTACK (�لقياسا� �ملشcكة)

ORGAN TYPE.توليد نغمة �أل9غن ليتم تقليدها: �مو�  جيبية �1 كالسيكية sد6 نو&
ROTARY SP SPEED عةRس fلبطيئة �1ل�يعة عند �ختيا9 تأث� q9�1عة �لدRبالتعاقب بني «عا< �لس Jيتحو

q9�16 لأل9غن �1لفلو< (�نظر قياسا< EFFECT/EQ” DSP TYPE“ �ملوجوq6 ع) 
صفحة ٩٥)، 1يكو� تأثf صو< DSP (صفحة ٩٥) � حالة تشغيل (يتملك هذ� 

.(VARIATION ON/OFF >صو fقيا¢ تأث fلقيا¢ نفس تأث�
VIBRATO ON/OFF °1 �يقا� ON ال9تعا� الصو�< �أل9غن �1لفلو< ع) تشغيل� fبالتعاقب تأث J &و�

.OFF تشغيل
VIBRATO DEPTH ٣ 1� (متوسط) يضبط عمق �ال9تعا� ع) �حد �ملستويا< �لثالثة: ١ (منخفض) �1 ٢

.(Uعا)

FOOTAGE

�0 قيا¢ قدمي (’16 �1 ’1/3 5) يشتعل مع �لز9 [▼▲1] يمكن حتويلة بو�سطة ضغط ’1/3 5 → ←’16
.[D] 9لز�

&د6 �لصو< �الساª لأل9غن �1لفلو<. كلR كا� �النبو� �طوJ، تكو� طبقة ’1 –’16
�لصو< �قل. �ذ�، &د6 ضبط ’16 تركيب ن�q �لصو< �القل، بينR &د6 ’1 تركيب 

ن�q �لصو< �الع). كلR كانت قيمة �لضبط �ع)، يكو� مستو� �لصو< �ك� للقدمية 
 qصو�< �أل9غن �ملميز� � �ملطابقة. مز  مستويا< صو< متنوعة للقدمية jعلك �� تكو�

�خلاصة بك.
 

تكوين �لصو� — ضبط �لصو�
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�يقا� تشغيل �الختيا$ �ال!توماتيكي لضبوطا� �لصو� (�ملؤثر��، �لخ.)
 ،VOICE SET كل صو< مرتبط بضبوطا< �لقيا¢ �خلاصة به �ملبي�نة �6خل شاشا< عر�

تتضمن �ملؤثر�< �1ملعاEQ J6. عاq6 يتم �ستدعاz هذ- �لضبوطا< �1توماتيكيا* عند �ختيا9 
صو<. مع gلك، يمكنك �يضا* �يقا° تشغيل هذ- �مليزq بو�سطة عملية �لتشغيل تعليم �لعر� 

كR هو م'�1 باالسفل.
مثا�g� ،J �69< تغيf �لصو< مع �الحتفا� بنفس تأثf ��ا9مو|، �ضبط قيا¢ 

HARMONY/ECHO 6ليل عز° �الصابع OFF (�6خل شاشة �لعر� �ملوضحة باالسفل).
يمكنك ضبط هذ- �لضبوطا< بشكل مستقل بو�سطة قسم لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية ²1موعة 

�لقيا¢.
�ستدعي شاشة عرp �لتشغيل.  ١

[FUNCTION] → [E] REGIST.SEQUENCE/FREEZE/VOICE SET → TAB[  ][  ]VOICE SET

�ستعمل �ال�$�$ [B]/[A] الختيا$ قسم لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية.  ٢
�ستعمل �ال�$�$ [▼▲7]–[▼▲4] لتشغيل/اليقا� تشغيل �الستدعا� �ال!توماتيكي للضبوطا�   ٣

(OFF !� ON) بشكل مستقل لكل xموعة قيا&.
�9جع �M جدJ1 �لبيانا< جلدJ1 �لقياسا< �ملحتو�q �6خل كل ²موعة قيا¢.

جدJ1 �لبيانا< متوفر ع) موقم 1يب rكة Yamaha. (�نظر صفحة ٥.)

VOLUME/ATTACK

VOL يكو� مستو� ،Jكا� �خلط �لبيا| �طو Rمستو� صو< �أل9غن �1لفلو< عموما*. كل J يعد�
�لصو< �ك�.

RESP �1لتحرير (صفحة ٩٤) للصو<، يزيد �1 يقلل 1قت �ستجابة q6يؤثر ع) كال من قسم �لزيا
�لزياq6 �1لتحرير �الU1، �عت�6R* ع) ضو�بط FOOTAGE. كلR كانت �لقيمة �ع)، تكو� 

.z�1لتحرير �بطى q6لزيا�
VIBRATO SPEED ال9تعا� �ملسيطر عليها بو�سطة تشغيل/�يقا° تشغيل �ال9تعا� 1عمق� fد6 «عة تأث&

�ال9تعا� ع) �لصفحة �لسابقة.
MODE.EACH 1 FIRST :بني �لوضعني MODE تا9 �لضابط¾

� �لوضع FIRST، يتم تطبيق �لزياq6 فقط ع) �لنوتا< �الM1 �ملعز1فة �1ملثبتة معا* بنفس 
�لوقت؛ �ثناz تثبيت �لنوتا< �الM1، �0 نوتا< معز1فة فيR بعد ال يتم تطبيق �لزياq6 عليها. 

� 1ضع EACH، يتم تطبيق �لزياq6 بالتسا01 ع) �يع �لنوتا<.
هذ- حتد6 مستو� صو< �لزياq6 لصو< ORGAN FLUTE. تزيد �1 تقلل �لضو�بط تتوقف ‘2,‘2/3 2 ,‘4

�لنgR  ’4 ’2/3-2 1 ’2 مستو� صو< �لزياq6 �لتضاJz �لتدj9ي �ملطابقة. كلR كا� �خلط 
�لبيا| �طوJ، يكو� مستو� صو< �لزياq6 �ك�.

LENG q61 �ق بعد �لزيا� Jي �طوj9فو�9* تال� تد � يؤثر ع) قسم 3ياq6 �لصو< بحيث يكو�
.Jي �طوj9يكو� �لتال� �لتد ،Jكا� �خلط �لبيا| �طو Rال1لية. كل�

تكوين �لصو� — ضبط �لصو�

EFFECT/EQ

نفس �لقياسا< كR � شاشة عر� جدVOICE SET “EFFECT/EQ” J1 �مل'1حة ع) صفحة ٩٥.
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 q6لسال¼ �ل'قية ببساطة 1سهولة من 9فع �1 خفض طبقا< �لصو< للنوتا< �ملحد� qمتكنك ميز
ين �لسال¼ �خلاصة بك. يمكنك تغيf ضبوطا< �لسلم � �0 1قت − حتى عندما تكو� تعز°.  1تكو�

يمكن �زين لغاية ستة ضبوطا< سلم الستدعاzهم فو�9* كلR حتتاجهم.

�ستعJR �لسال¼ �ل'قية — ضبط �لسلم/توليف �لسلم/�gكرq �لسلم

سو° تضيىz �1 �تفي �ضاqz �ال9�93 
[SCALE SETTING] حسب بيانا< 

عز° �الغنية.
ال متتلك 1ظيفة ضبط �لسلم تأثf ع) 
.SFX صو�< ²موعة �لطبل/²موعة�

ضبط �لسلم �ل�قي 
— ضبط �لسلم

.(B M� C) نية للوحة �ملفاتيح �ملوسيقيةRلث� >Rمن �لنغ qبتقليد �1حد [SCALE SETTING] 9�93� pتقو
 ،[SCALE SETTING] 9�93� ضبط �لسلم � �0 1قت بو�سطة ضغط �حد fيمكنك بسهولة تغي

�ملوجوq6 ع) �جلانب �ليسا9 من �للوحة.
J ميزq ضبط �لسلم للنوتة �ملحدq6 بني تشغيل �1يقا° تشغيل. ضغط كل 93 &و�

تؤثر ميزq ضبط �لسلم ع) �يع �لنوتا< �لتي متتلك نفس �سم �لنوتة �6خل �يع �لنغR< �ل̄ثRنية. 
عند �لضبط ع) �لتشغيل (يzÊ �لز9 �ملختا9)، يمكنك عز° لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية بالسلم �ل'قي 

�ملختا9.
ضبط �لسلم لكل نوتة هو �ملناسبة �كثر سنت. يمكنك �يضا* تعديل توليف �لسلم بوحد�< مقد�9ها 

.SCALE TUNE �6خل شاشة عر� (OTS توصيل)

توليف �لسلم
يمكنك �ختيا9 سال¼ متنوعة للعز° بتوليفا< �خر (خطوq ٤)، سجلها.

�ستدعي شاشة عرp �لتشغيل.   ١
[FUNCTION] → [A] MASTER TUNE/SCALE TUNE → TAB[  ][  ] SCALE TUNE

�خc �لقسم �ملطلو¦ �لذN تريد ضبط سلمه بو�سطة �ستع51 �ال�$�$   ٢
.[6▲▼]/[7▲▼]

ضع �شاq9 �6خل �لصند1¤ بو�سطة ضغط �لز9 [▲8].
�ستعمل �ال�$�$ [B]/[A] الختيا$ �لسلم �ملطلو¦.  ٣

�لتوليف لكل نوتة للسلم �ملختا9 حاليا* مبي�نة � �لرسم �لتوضيحي للوحة �ملفاتيح �ملوسيقية ع) 
�ع) يمني شاشة �لعر�.

يمكنك �يضا* �ستدعاz شاشة عر� 
SCALE TUNE بو�سطة ضغط �لز9 

.[SCALE TUNE]
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غbV �لضبوطا� �لتالية ك1 يتطلب.  ٤
(TUNE)  توليف �لنوتا� �لخاصة للوحة �لمفاتيح �لموسيقية  •

�ضغط �لز$ [▼▲3] الختيا$ �لنوتة للتوليف.  ١
�ستعمل �ال�$�$ [▼▲5]/[▼▲4] لضبط �لتوليف بالسنتا�.  ٢

تحديد �لنوتة �الساسية لكل سلم  •
�ضغط �لز9 [▼▲2] الختيا9 �لنوتة �الساسية.

عند تغيf �لنوتة �الساسية، يتم حتويل طبقة صو< لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية، 1لكن مع 
�الحتفا� بعالقة طبقة �لصو< �الصلية بني �لنوتا<.

�نو�4 �لسلم �ملضبوطة مسبقا}
EQUAL

TEMPERAMENT
مد� طبقة �لصو< لكل نغمة ̄ثRنية مقسم بالتساM� 01 �ثنى ع' قسم، مع كل نصف 
 � pبالتسا01 � طبقة �لصو<. هذ� هو �كثر توليف مستعمل بشكل عا qمتباعد qخطو

.pملوسيقى هذ- �اليا�
BAYAT/RAST.ستعمل هذ- �لتوليفا< عند عز° موسيقى عربية�

PURE MAJOR
PURE MINOR

حتفظ هذ- �لتوليفا< �لفو�صل �حلسابية �لنظرية لكل سلم، خصوصا* للنغR< �ملوسيقية 
�لثالثية (جذ9، فاصل ثالث، فاصل خامس). يمكنك سsR هذ� بافضل ما يمكن � �غا| 

��ا9مو| �لفعلية − مثل غناz �جلوقا< �1لغناz بد�16H �1< موسيقية.
PYTHAGOREAN سيةRتم �بتكا9 �لسلم من قبل �لفيلسو° �ليونا| 1تم تكوينة من سلسلة من �لفو�صل �خل

�ملتكاملة، �لتي 1حد< �M نغمة ̄ثRنية مستقلة. �لفاصل �لثالث � هذ� �لتوليف يوقف �لعز° 
، 1لكن �لفاصل �لر�بع �1خلامس �يل 1مناسب  1يبدH �لعز° من �لبد�ية غf مستقر قليال*

لبعض �ال9�16 �ملوسيقية. 
MEAN-TONE مة، بو�سطة جعل �لفاصل �لثالت �لرئي�zتم تكوين هذ� �لسلم كتحسني ع) �لسلم بمال

�كثر ”تو�فق بالنغم“. هذ� �السلو� كا� شائع خصوصا* من �لقر� �لسا6¢ ع' �M �لقر� 
�لثامن ع'. 1قد كا� هاندJ من بني �الخرين �لذين �ستعملو� هذ� �السلو�.

WERCKMEISTER
KIRNBERGER

jمع �لسلم �ملركب �نظمة Kirnberger 1 Werckmeister، �1لتي كانت هي حتسينا< ع) 
سال¼ �لنغمة �ملتوسطة �لفيثاغو9ية. �مليزq �لرئيسية �ذ� �لسلم هي �نه كل مفتا� يمتلك صفته 
 Â1بتهوفن، 1حتى � �لوقت �حلا Vع با � *�fلسلم كا� مستعمل كث� .qخلاصة �لفريد�

.q9ملوسيقية ع) �لقيثا� >Rلتقسي� z�6H يستعمل بشكل متكر9 عند

قيم �لتوليف للسال� �ملضبوطة مسبقا} (نوتة �السا&: C) (بوحد� �لسنت)

CC#DEbEFF#GAbABbB

 EQUAL
TEMPERAMENT

000000000000

Bayat00-50.0000000-50.000

Rast0000-50.0000000-50.0

PURE MAJOR0-29.73.915.6-14.1-2.3-9.42.3-27.3-15.618.0-11.7

PURE MINOR033.63.915.6-14.1-2.331.32.314.1-15.618.0-11.7

PYTHAGOREAN014.13.9-6.37.8-2.311.72.315.66.3-3.910.2

MEAN-TONE0-24.2-7.010.2-14.13.1-20.3-3.1-27.3-10.27.0-17.2

WERCKMEISTER0-10.2-7.8-6.3-10.2-2.3-11.7-3.9-7.8-11.7-3.9-7.8

KIRNBERGER0-10.2-7.0-6.3-14.1-2.3-10.2-3.1-7.8-10.2-3.9-11.7

* �6خل �لعر�، تم عر� �لقيم �لتقريبية.

�لسنت:
� �ملصطلحا< �ملوسيقية ”�لسنت“ هو 

١/١٠٠ من نصف �لنغمة. (١٠٠ 
(.qسنت تسا01 نصف نغمة �1حد

�ستدعا� �لسلم �ملطلو¦ فو$�}
 qكر�g (ل �لسلم �ملطلو� ع سج�

 SCALE بند fلتسجيل. تأكد من تأش�
عند �لتسجيل (صفحة ١٣١).

توليف �لسلم
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حفظ ضبط �لسلم 
— �3كر� �لسلم

يتم حفظ ضبوطا< �لسلم �لتي تضبطها (باستعJR �ال9�93 [SCALE SETTING] �1 �6خل شاشة 
عر� SCALE TUNE) بو�سطة 1ظيفة �gكرq �لسلم. يمكن �زين لغاية ستة ضبوطا< سلم 

الستدعاzهم فو�9* كلR حتتاجهم.

 !� [SCALE SETTING] $�$ضبط ضبوطا� �لسلم ك1 هو مطلو¦ باستع51 �ال��  ١
.SCALE TUNE pخل شاشة عر�<

 SCALE MEMORY $�$ضغط �حد �ال�� ،[MEMORY] $لز� Eمتابعة �لضغط ع ��ثنا  ٢
.[1]–[6]

سو° يSCALE MEMORY 93 zÊ �ملطابق. يتم مسح �0 بيانا< كانت موجوq6 بالسابق 
.qبالضبوطا< �جلديد J�6خل �ملكا� �ملختا9 1تستبد

حفظ ضبوطاتك للسلم
يتم حفظ ضبوطا< �لسلم �ملحفوظة ع) �الSCALE MEMORY [1]–[6] 9�93 ع) شكل ملف 

مستقل.

يتم �الشاM� q9 �يع �لضبوطا< �ملحفوظة ع) 
�ال9�93 [6]–[1] ع) �¦ا ”²موعة“. يمكن حفظ 
�ملجموعا< ع) ”USB” 1� “USER“ ع) شكل 

ملفا< ²موعة توليف �لسلم.

.SCALE TUNE BANK $ختيا� pشاشة عر ��ضغط �لز$ [E] الستدعا  ١

حفظ ضبط �لسلم — �3كر� �لسلم

ضبوطا< �لسلم �ملحفوظة هنا �1لتي 
سو° يتم فقد�¦ا عند فصل �لطاقة 

�لكهربائية، Nال ��g قمت باجر�z عملية 
.(Uنظر �لقسم �لتا�) حلفظ�

حو5 حالة �ملصبا¡:
�يقا° .... ال يوجد بيانا< مسجلة، �1 

. ليست »تاq9 حاليا*
 q9لبيانا< مسجلة، 1»تا� ... تشغيل 

حاليا*.

 [DIRECT ACCESS] 9ضغط �لز�
�1لز9 [EXIT] الستدعاz شاشة �لعر� 

.MAIN

xموعة x٤موعة ٤
xموعة x٣موعة ٣

xموعة x٢موعة ٢
xموعة x١موعة ١
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�حفظ �لضبوطا� �لتي عملتها عE �ال�$�$ SCALE MEMORY عE شكل ملف   ٢
xموعة توليف سلم مستقل (صفحة ٦٧).

SCALE TUNE EDIT pشاشة عر
 zRس� .SCALE TUNE EDIT تويا< ²موعة توليف �لسلم �حلالية مد9جة �6خل شاشة�

ضبوطا< �لسلم �ملخز1نة معر1ضة �6خل شاشة �لعر�.
من هذ- �لشاشة يمكنك �ختيا9، �سم، �1 حذ° كل ضبوطا< سلم.

.......... �ضغط �ال9�93 [H]–[F] / [C]–[A]. يتم توصيل شاشة عر�  �ختيا9
SCALE TUNE EDIT مع �SCALE MEMORY [1]–[6] 9�93. عندما �تا9 

ضبوطا< �لسلم �6خل شاشة �لعر�، يSCALE MEMORY 93 zÊ �ملطابق.
�سم ............ هذ- �لعملية هي نفس �لعملية � قسم ”�عاq6 تسمية �مللفا</�حلو�فظ“ 

.“ªالسا� z(صفحة ٧٠) � قسم ”�إلجر�
.......... هذ- �لعملية هي نفس �لعملية � قسم ”حذ° �مللفا</�حلو�فظ“ (صفحة ٦٩).  حذ°

.“ªالسا� zقسم ”�إلجر� �
   سو° يتم فقد�< نتيجة عملية �السم/�حلذ° عند فصل �لطاقة �لكهربائية Nال ��g 9جعت �M شاشة عر� 

SCALE TUNE BANK بو�سطة ضغط �لز9 (▲) [8] 1حفظ �لبيانا< (صفحة ٦٧).

�ستدعا� ضبط �لسلم
الستدعاz ضبوطا< �لسلم �ملحفوظة، �خZ �ملجموعة �ملطلوبة �6خل شاشة عر� 

SCALE TUNE BANK (صفحة ٩٩). �ضغط SCALE MEMORY [1]–[6] 93 �ملناسب �لذ0 
حفظت عليه �لضبط. سو° يSCALE MEMORY 93 zÊ �ملناسب.

يمكن �يقا° تشغيل 1ظيفة �gكرq �لسلم بو�سطة ضغط �لزSCALE MEMORY 9 �ملzÊ حاليا*، حتى 
�تفي �الضاqz. سو° يتم �ستعاq6 �حلالة �لوسطى �ملتعا6لة لضبوطا< �لسلم �لد�خلية (ضبوطا< طبقة 

�لصو< جلميع �لنوتا< هي ”٠“).

   ��g ضغطت �لزSCALE MEMORY 9 �لذ0 ال يوجد عليه �z� 0 �فو�، تبقى ضبوطا< �لسلم �حلالية 1ال 
.z� �fيتغ

تظهر شاشة عر� .SCALE TUNE EDIT من �جل �لتفاصيل 
حوJ شاشة �لعر�، �نظر باالسفل.

�ستدعا� ضبط �لسلم
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مرجع لصفحا� �لدليل �ل�يع
عز�  �غنية ”Mary Had a Little Lamb“ مع ميز� �لعز� 

�ملر�فق �لتلقائي ................................................................. صفحة ٤٦
تغيf �لنمط ................................................................. صفحة ٤٨

تعليم كيفية عز° (تعيني) �لنغR< �ملوسيقية لعز° �لنموg  .................. صفحة ٥٠
ضبوطا< �للوحة �ملناسبة للنموg  �ملختا9 

(�لضبط بلمسة �1حدq) ..................................................... صفحة ٥١

�ستعJR 1تكوين 1حترير نgR  �لعز° �ملر�فق �لتلقائي

خصائص �لنمو�3
نوs �لنموg  1خصائصة �لتعريفية مبي�نة فو¤ �سم �لنموg  �ملضبو� مسبقا*.

�cF فة �91ئعة مع قابلية عز° متكاملة. يتبع �لعز° �ملر�فق �لناتجZ� >ترتيبا  gR6 هذ- �لن تز�1
بالضبط �لنغR< �ملوسيقية للعا3°. 1كنتيجة، يتم حتويل تغي�fتك ع) �لنغمة �ملوسيقية 

.qعز° مر�فق موسيقي ينبض باحليا M� *�9�1الحلا� �حليوية فو
6 هذ- �لنgR  �1قعية �كثر 1مساعدq حقيقية بو�سطة �ملز  � �نو�s �لنغمة �ملوسيقية �الصلية جلسة   تز�1

�1لتغي�f<، 1كذلك �لنغR< �اليقاعية مع تغي�f< �لنغمة �ملوسيقية مع �القساp �لرئيسية. تم 
بر²ة هذ- �لنgR  الضافة ”تنوs“ 1ملسة �Zفة ع) z�6H} الغا| معي�نة بانو�s معي�نة. تذكر، مع 

gلك، يمكن �� يكو� من غf �ل091Ä �� تكو� �لنgR  مناسبة — �1 حتى يمكن �� ال تكو� 
، عز°  ها9مونيا* صحيحية — لكل �الغا| 1كل عز° نغمة موسيقية. � بعض �حلاال< مثال*

قطعة موسيقية ثالثية 9ئيسية بسيطة الغنية 9يفية يمكن �� يؤM� 06 ”جا3“ بالنغمة �لسابعة، �1 
عز° نغمة جهqf يمكن �� يؤM� 06 عز° مر�فق غf صحيح �1 غf متوقع.

�ختيا$ نو4 عز� �لنغمة �ملوسيقية باالصابع
يمكن �لتحكم بعز° �لنموg  بو�سطة �لنغR< �ملوسيقية �لتي تعزفها � قسم �لنغمة �ملوسيقية للوحة 

�ملفاتيح �ملوسيقية. يوجد سبعة �نو�s للعز° باالصابع.

�ستدعي شاشة عرp �لتشغيل.   ١
[FUNCTION] → [C] STYLE SETTING/SPLIT POINT/CHORD FINGERING →

 TAB [  ][  ] CHORD FINGERING

�ضغط �ال�$�$ [▼▲3]–[▼▲1] الختيا$ عز� �الصابع.   ٢
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�ستعJR 1تكوين 1حترير نgR  �لعز° �ملر�فق �لتلقائي
عز� فقط قنو�� �يقا4 �لنمو�3

Cm

C

Cm7

C7

SINGLE FINGER عل من �لسهل تكوين عز° مر�فقj
 >Rلنغ� JR0 بو�سطة �ستعZ91كسH
�لرئيسية �1لسابعة �1لثانوية �1لثانوية 

�لسابعة بو�سطة ضغط �حلد �ال6نى 
من عد6 �ملفاتيح ع) قسم �لنغمة 

�ملوسيقية للوحة �ملفاتيح �ملوسيقية. 
 . gمتوفر فقط لعز° �لنمو sهذ� �لنو

تم �ستعJR عز° �لنغمة �ملخت 
باالصابع �مل'�1 ع) �ليسا9:

للنغمة �ملوسيقية �لرئيسية،
�ضغط مفتا� �جلذ9 فقط.

للنغمة �ملوسيقية �لثانوية،
معا* بنفس �لوقت �ضغط مفتا� �جلذ9 

�1ملفتا� �السو6 ع) يسا9-.
للنغمة �ملوسيقية �لسابعة،

معا} بنفس �لوقت �ضغط مفتا¡ 
�جلذ$ !�ملفتا¡ �البيض عE يسا$:.

للنغمة �ملوسيقية �لثانوية �لسابعة،
معا* بنفس �لوقت �ضغط مفتا� �جلذ9 
1كال �ملفتاحني �البيض �1السو6 ع) 

يسا9-.
MULTI FINGER يكتشف �1توماتيكيا* عز° �الصبع �ملستقل �1 6ليل عز° �لنغمة.باالصابع، حتى تتمكن من

�ستعJR �0 نوs من �لعز° باالصابع �16 �حلاجة �M حتويل �نو�s �لعز° باالصابع.
FINGERED ملوسيقية �خلا± بك ع) قسم �لنغمة �ملوسيقية للوحة� >Rعلك تعز° باصابعك �لنغj

�ملفاتيح �ملوسيقية، بينR تقوp �اللة �ملوسيقية بتز1يد �صو�< �اليقاs �1لبا± 1عز° �لنغمة 
 s6ليل �لعز° باالصابع ع) �نو� sنو ° �ملر�فق �أل91كس0Z �6خل �لنموg  �ملختا9. يتعر�

 Yamaha كةr لبيانا< �ملتوفر ع) موقع 1يب� J1ملتنوعة �ملد9جة ع) جد� >Rلنغ�
(صفحة ٥) 1يمكن �jا6- بو�سطة �ستعJR 1ظيفة �ملعلم �خلصو¹ للنغمة (صفحة ٥٠).

FINGERED ON

 BASS

يتقبل نفس �لعز° باالصابع مثل 6ليل �لعز° باالصابع، 1لكن تستعمل �خفض نوتة 
معز1فة �6خل قسم �لنغمة للوحة �ملفاتيح �ملوسيقية كنوتة �لبا±، بحيث جتعلك تعز° 

نغR< موسيقية ”جهqf“ (� 1ضع 6ليل �لعز° باالصابع جذ9 �لنغمة مستعمل �6ئR* كنوتة 
�لبا±).

FULL KEYBOARD ملوسيقية بطريقة تشبه 6ليل� >R�6خل كامل مد� �ملفتا�. يتم �كتشا° �لنغ >Rيكتشف �لنغ
�لعز° باالصابع، حتى ��g فصلت �لنوتا< بني يد} �لي�� 1يد} �ليمنى — مثاJ، عز° 

نوتة با± بيد} �لي�� 1عز° نغمة موسيقية بيد} �ليمنى، �1 بو�سطة عز° نغمة موسيقية 
بيد} �لي�� 1عز° نوتة حلن بيد} �ليمنى.

AI FINGERED ¥نه يمكن عز° �قل من ثال� zنفس �سلو� 6ليل �لعز° باالصابع، باستثنا ªبشكل �سا
، �لخ.). نوتا< لتعيني �لنغR< �ملوسيقية (حسب �لنغمة �ملوسيقية �ملعز1فة سابقا*

AI FULL KEYBOARD *آللة �ملوسيقية �1توماتيكيا� pملتطو9 من �لعز° باالصابع، سو° تقو� sعند تشغيل هذ� �لنو
بتكوين �لعز° �ملر�فق �ملناسب �ثناz عزفك �0 مقطوعة موسيقية ع) �0 مكا� ع) لوحة 
  gلنمو� >Rحتديد نغ Jكال يديك. ال يوجد �6عي للقلق حو JRملفاتيح �ملوسيقية باستع�

�ملوسيقية. ع) �لرغم من �� نوs �لذكاz �الصطناعي AI لعز° كامل لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية 
مصمم ليشتغل مع �لعديد من �الغا|، �ال �نه بعض �لZتيبا< يمكن �� يكو� غf مناسب 

 zعز° كامل لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية، باستثنا sمشابه لنو sهذ� �لنو .qمع هذ- �مليز JRلالستع
�نه يمكن عز° �قل من ثال¥ نوتا< لتعيني �لنغR< �ملوسيقية (حسب �لنغمة �ملوسيقية 
، �لخ.). ال يمكن عز° �لنغR< �ملوسيقية �لتاسعة �1حلا6ية ع' �1لثالثة  �ملعز1فة سابقا*

. gمتوفر فقط لعز° �لنمو sع'. هذ� �لنو

عز� فقط قنو�� �يقا4 �لنمو�3
 .sتعز° �للحن فقط مع مصاحبة �اليقا �� J1حا . gية للنموÖ� الكثر� pهو �حد �القسا sاليقا�

يمكنك عز° �يقاعا< »تلفة لكل نموg . تذكر، مع gلك، ليس �يع �لنgR  حتتو0 قنو�< �يقاعية.

�خc نمو�3 (صفحة ٤٦).   ١
�ضغط �لز$ [ACMP] اليقا� تشغيل �لعز� �ملر�فق �لتلقائي.   ٢

�ضغط �لز$ STYLE CONTROL [START/STOP] لعز� �لقنو�� �اليقاعية.   ٣
بد� �اليقا4 مع �لبد� �ملتز�من
يمكنك �يضا* بدz �اليقاs ببساطة 

بو�سطة �لعز° ع) لوحة �ملفاتيح 
�ملوسيقية، ��g تم تشغيل �لبدz �ملتز�من 

.([SYNC START] 9ل �لز (شغ�

:AI
�لذكاz �الصطناعي
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ضبط !قت �لزيا>� �لتد$9ية/�لتضا�5 �لتد$9ي
يمكنك ضبط 1قت �لزياq6 �لتدj9ية �1لتضاJz �لتدj9ي (�لصفحا< ٤٨، ٤٩).

�ستدعي شاشة عرp �لتشغيل.  ١
[FUNCTION] → [J] UTILITY → TAB [  ][  ] CONFIG 1 → [A] FADE IN/

OUT/HOLD TIME

�ضبط �لقياسا� بو�سطة �ستع51 �ال�$�$ [▼▲5]–[▼▲3].  ٢
، �1 �لذها�  &د6 �لوقت �لذ0 يستغرقه مستو� �لصو< ليز6�6 تدj9يا*

.Ãحلد �الق� M� من �حلد �ال6نى
FADE IN TIME

، �1 �لذها�  &د6 �لوقت �لذ0 يستغرقه مستو� �لصو< ليتضاJz تدj9يا*
من �حلد �لقM� Ã �حلد �ال6نى.

FADE OUT

TIME
&د6 �لوقت �لذ0 يثبت به مستو� �لصو< ع) ٠ بعد �لتضاJz �لتدj9ي. FADE OUT

HOLD TIME

تشغيل/�يقا� تشغيل قنو�� �لنمو�3
&تو0 �لنموg  ع) ث�R قنو�<: RHY1 (�يقاs ١) - PHR2 (مقطع موسيقي ٢). يمكنك 

�ضافة تغي�f< 1تغيf �لشعو9 بالنموg  بو�سطة تشغيل/�يقا° تشغيل �لقنو�< بشكل �ختيا09 
. gعز° �لنمو zثنا�

 pشاشة عر ��ضغط �لز$ [CHANNEL ON/OFF] الستدعا  ١
.CHANNEL ON/OFF

عند عدp �ختيا9 �جلدSTYLE J1، �ضغط �لز9 [CHANNEL ON/OFF] مرq �خر�.  

�ضغط �لز$ STYLE CONTROL [START/STOP] اليقا� �اليقا4.   ٤

عز� �لنغ�1 �ملوسيقية بد$جة ¬عة عز� حر� (بد!A عز� �لنمو�3)
يمكنك عز° نغR< �لعز° �ملر�فق بد�1 عز° �لنموg ، بو�سطة ضبط [ACMP] ع) �لتشغيل 

(�نظر صفحة ١٠٦، �يقا° �لعز° �ملر�فق)، 1[SYNC START] ع) �اليقا°. مثا�g� ،J تم 
�ختياMULTI FINGER 9 (صفحة ١٠٤)، يمكنك �لعز° ب�عتك �خلاصة �ثناz عز° �لنغمة 

�ملوسيقية بو�سطة ضغط قسم �لنغمة للوحة �ملفاتيح �ملوسيقية بأصبع �1حد.

عز� فقط قنو�� �يقا4 �لنمو�3

�ضغط �ال�$�$ [▼8]−[▼1] لتشغيل �! �يقا� تشغيل �لقنو��.  ٢
لالستsR فقط �M �لة موسيقية �1حدq منفرq6، �ضغط 1تابع �لضغط السفل ع) �لز9 �ملناسب   

للقناq لضبط �لقناq ع) 1ضع SOLO. اللغاz 1ضع SOLO، ببساطة �ضغط 93 �لقناq �ملناسب 
مرq �خر�.
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�ستعJR 1تكوين 1حترير نgR  �لعز° �ملر�فق �لتلقائي

�لضبوطا� �ملتعلقة بعز� �لنمو�3
يتملك �ملو6يل PSR-OR700 1ظائف عز° نموg  متنوعة يمكن �لوصوJ �ليها �6خل شاشة �لعر� 

باالسفل.

�ستدعي شاشة عرp �لتشغيل.  ١
   [FUNCTION] → [C] STYLE SETTING/SPLIT POINT/CHORD FINGERING →

TAB[  ][  ] STYLE SETTING

�ستعمل �ال�$�$ [▼▲8]−[▼▲1] لكل ضبط.  ٢

�لضبوطا� �ملتعلقة بعز� �لنمو�3

�لبيانا� �ملسجلة عند تسجيل �غنية
يرجى مالحظة �نه سو° يتم تسجيل 

�لصو< �ملعز1° 1بيانا< �لنغمة 
 ،“STYLE” (ملوسيقية عند �لضبط ع�

1سو° يتم فقط تسجيل بينا< �لنغمة 
 1� “OFF” (ملوسيقية عند �لضبط ع�

.“FIXED”

�يقا� �لعز� �ملر�فق  •
عندما يكو� [ACMP] � حالة تشغيل 1 [SYNC START] � حالة �يقا°، يمكنك عز° 

�لنغR< �ملوسيقية �6خل قسم �لنغمة للوحة �ملفاتيح �ملوسيقية مع �يقا° �لنموg ، 1ال تز�J تسمع 
° ع) �0  نغمة �لعز° �ملر�فق. � هذ- �حلالة — تسمى ”�يقا° �لعز° �ملر�فق“ — يتم �لتعر�

اJ 1يتم عر� جذ9/نوs �لنغمة �ملوسيقية �6خل شاشة �لعر�. عز° باالصابع للنغمة فع�
هنا، يمكنك حتديد في�g� R كانت �لنغمة �ملوسيقية �ملعز1فة �6خل قسم �لنغمة ستعز° �1 ال تعز° 

� حالة �يقا° �لعز° �ملر�فق.

.................... ال يتم عز° �لنغمة �ملوسيقية �ملعز1فة �6خل قسم �لنغمة. OFF
STYLE.................. سو° يتم عز° �لنغمة �ملوسيقية �ملعز1فة �6خل قسم �لنغمة بو�سطة 

�صو�< �لنموg  �ملختا9.
................. سو° يتم عز° �لنغمة �ملوسيقية �ملعز1فة �6خل قسم �لنغمة بو�سطة  FIXED

�لصو< �ملحد6، بغض �لنظر عن �لنموg  �ملختا9.

(Synchro Stop Window) نافذ� �لتوقف �ملتز�من  •
هذ� &د6 طوJ �لوقت �لذ0 يمكن به تثبيت �لنغمة �ملوسيقية قبل �� يتم �لغاz �1توماتيكيا* 1ظيفة 

 fحالة تشغيل 1هذ� مضبو� ع) قيمة غ � [SYNC STOP] 9لتوقف �ملتز�من. عندما يكو� �لز�
 Jطو� qثب�ت نغمة موسيقية ملد �g� 1توماتيكيا* هذ� يلغي 1ظيفة �لتوقف �ملتز�من� ،“OFF” °اليقا�
من �لوقت �ملضبو� هنا. هذ� يعيد ضبط ضابط عز° �لنموg  بشكل مالئم ع) �لوضع �لعا06، 

بحيث jعلك حتر9 �ملفاتيح �1لنموg  ال يز�J يعز°. بكلR< �خر�، ��g حر9< �ملفاتيح �«s من 
�لوقت �ملضبو� هنا، تشتغل 1ظيفة �لتوقف �ملتز�من.

(Style Touch) �3لمس �لنمو  •
 ،“ON” عند ضبط هذ� ع) 1ضع تشغيل . gيشغل/يوقف تشغيل �ستجابة �للمسة لعز° �لنمو

يتغ�f مستو� صو< �لنموg  باالستجابة �M قوq عزفك �6خل قسم �لنغمة �ملوسيقية للوحة 
�ملفاتيح �ملوسيقية.
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(Style Change Behavior) �3لنمو� Vسلو� تغي  •
يوجد ثالثة �نو�s كR هو معر�1 باالسفل.

(Section Set) ضبط �لقسم  
&د6 �لقسم �لد�خÀ �لذ0 يتم �ستدعاz- �1توماتيكيا* عند �ختيا9 نgR  »تلفة (عند �يقا° عز° 
 ��لنموg ). عندما يكو� مضبو� ع) �اليقا° ”OFF“ 1عز° �لنموg  متوقف، يتم �الحتفا

اJ حتى ��g تم �ختيا9 نموg  »تلف. بالقسم �لفع�
عندما يكو� �يا* من �قساMAIN A-D p غf �تو� �6خل بيانا< �لنموg ، يتم �ختيا9 �قر� قسم 

 zملختا9، سو° يتم �ستدعا�  gتو� �6خل �لنمو� fغ MAIN D عندما يكو� ،Jمثا . �1توماتيكيا*
.MAIN C

(Tempo) جة ¬عة �لعز�$<  
هذ� &د6 في�g� R يتم تغيf �1 ال يتم تغيf 96جة «s �لعز° عندما تغ�f �لنgR  �ثناz عز° 

. gلنمو�
HOLD................. يتم �الحتفا� بضبط 96جة «عة عز° �لنموg  �لسابق.

................. تتغ�f 96جة «عة �لعز° �M 96جة «عة �لعز° �لد�خلية �ال1لية  RESET
للنموg  �ملختا9.

(Part On/Off) تشغيل/�يقا� تشغيل �لقسم  
 �fعندما تغ  gلنمو� qحالة تشغيل/�يقا° تشغيل قنا f1 ال يتم تغي� fيتم تغي �g� Rهذ� &د6 في

. gعز° �لنمو zثنا�  gRلن�
  gللنمو  gلنمو� qبحالة تشغيل/�يقا° تشغيل قنا �HOLD.................  يتم �الحتفا

�لسابق.
.................  يتم ضبط �يع قنو�< �لنموg  ع) �لتشغيل. RESET

ضبوطا� نقطة �لفصل
هذ- هي �لضبوطا< (يوجد نقطتي فصل) �لتي تفصل �القساp �ملختلفة للوحة �ملفاتيح �ملوسيقية: 

قسم �لنغمة �ملوسيقية، قسم �جلزLEFT z 1 قسم RIGHT 1 1 2. ضبوطا< نقطتي �لفصل 
(باالسفل) �دq6 ع) شكل �سzR نوتة.
�ستدعي شاشة عرp �لتشغيل.  ١

 [FUNCTION] → [C] STYLE SETTING/SPLIT POINT/CHORD FINGERING →
TAB [  ][  ] SPLIT POINT 

ضبوطا� نقطة �لفصل

�ستعمل �ال�$�$ [H]–[F] لضبط نقطة �لفصل.  ٢
 (pالقسا�) عن �لقسم  gتفصل قسم �لنغمة �ملوسيقية لعز° �لنمو — (S) نقطة �لفصل  •

.(LEFT 1 RIGHT 1, 2) °الصو�< �لعز
.RIGHT 1 - 2 1 LEFT ،°تفصل �لقسمني الصو�< �لعز — (L) نقطة �لفصل  •

يمكن ضبط هذين �لضبطني لنفس �لنوتة (كR � �لضبط �لد�خÀ) �1 لنوتتني »تلفتني كR هو 
مطلو�.



(S+L) نقطة �لفصل

قسم �لنغمة 
�ملوسيقية + صو< 

LEFT

2 1 RIGHT 1 >صو

DATA ENTRY ±9 �لقر �161 [F] (S+L) 9ضغط �لز�

(S) نقطة �لفصل

قسم �لنغمة 
�ملوسيقية  

 RIGHT >صو
2 1 1

(L) نقطة �لفصل

LEFT >صو

.DATA ENTRY ±9 �لقر �161 [G] (L) 91 �لز� [H] (S) 9ضغط �لز�
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�ستعJR 1تكوين 1حترير نgR  �لعز° �ملر�فق �لتلقائي

ضبط نقطة �لفصل (S) !نقطة �لفصل (L) عE نفس �لنوتة

(MIXING CONSOLE) �3لنغمي للنمو� Aحترير مستو2 �لصو� !�لتو��

حتديد نقطة �لفصل بو�سطة �سم 
�لنوتة

�ضغط �ال9�93 [▼▲4]–[▼▲1]. 
يمكنك حتديد نقطة �لفصل للصو< 

1لقسم �لنغمة �ملوسيقية للوحة 
 JRملفاتيح �ملوسيقية بو�سطة �ستع�

STYLE �6خل شاشة �لعر�، 
1يمكنك حتديد نقطة �لفصل 

لالصو�< �لي�� �1ليمنى بو�سطة 
.LEFT JRستع�

ضبط نقطة �لفصل (S) !نقطة �لفصل (L) عE نوتا� »تلفة.

ال يمكن ضبط نقطة �لفصل (L) �قل من نقطة �لفصل (S)، 1ال يمكن ضبط نقطة �لفصل (S) �ع) من 
.(L) نقطة �لفصل

حترير مستو2 �لصو� !�لتو��A �لنغمي للنمو�3 
(MIXING CONSOLE)

يمكنك ضبط �لقياسا< �ملتعلقة باملز  �ملتنوعة للنموg . (�نظر قسم ”�لبنو6 �لقابلة للتعديل 
(�لقياسا<) �6خل شاشا< عر� MIXING CONSOLE“ �ملوجو6 ع) صفحة ٨٥). �ستدعي 

شاشة عر� ”STYLE PART“ � �خلطوq ٣ من �الجر�z �الساª �6خل قسم “حترير مستو� �لصو< 
.>Rملوجو6 ع) صفحة ٨٤، �1تبع �لتعلي� “(MIXING CONSOLE) �1لتو��3 �لنغمي

ميز� معنيb �ملوسيقى �ملالئمة
معني� �ملوسيقى (صفحة ٥٥) هي ميزq مالئمة �1لتي تستدعي ضبوطا< �للوحة �مل�²ة مسبقا* 

(لالصو�<، للنgR ، �لخ.) �لتي تطابق �الغنية �1 نوs �ملوسيقى �لتي تريد عزفها. يمكن �لبحث عن 
1حترير تسجيال< معني� �ملوسيقى.

�لبحث >�خل �لتسجيال�
يمكنك �لبحث �6خل �لتسجيال< بو�سطة حتديد �سم �الغنية �1 كلمة 6ليلية، بو�سطة �ستعJR 1ظيفة 

.FAVORITE لبحث ملعني� �ملوسيقى. يمكنك �يضا* حفظ تسجيالتك �ملفضلة �6خل شاشة عر��
.MUSIC FINDER pشاشة عر ��ضغط �لز$ [MUSIC FINDER] الستدعا  ١

.ALL 5!الختيا$ �جلد TAB [  ][  ] $�$ضغط �ال��  ٢
&تو0 جدALL J1 ع) �يع �لتسجيال< �ملضبوطة مسبقا*.
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�ضغط �لز$ (SEARCH 1) [▲6] الستدعا� شاشة عرp �لبحث.  ٣

مسح نو4 �لبحث
ملسح �ملوسيقى/�لكلمة �لدليلية/

�لنموg  �لتي تم �6خا�ا، �ضغط �لز9 
.(CLEAR) [F]/[G]/[H]

�>خا5 عد� كل�1 >ليلية »تلفة
يمكنك �لبحث بعدq كلR< 6ليلية 

 Jتلفة معا* بنفس �لوقت بو�سطة �6خا«
فاصل (فاصلة) بني كل كلمة 6ليلية.

ميز� معنيb �ملوسيقى �ملالئمة

�>خل نو4 �لبحث.  ٤

�بحث بو�سطة عنو�A �الغنية �! نو4 �ملوسيقى (MUSIC) �! �لكلمة �لدليلية  ●
�ضغط �لز$ (KEYWORD) [B]/(MUSIC) [A] الستدعا� شاشة عرp �>خا5 �حلر�.  ١

�>خل عنو�A �الغنية �! نو4 �ملوسيقى �! �لكلمة �لدليلية (صفحة ٧١).  ٢

�بحث بو�سطة �سم �لنمو�3  ●
�ضغط �لز$ (STYLE) [C] الستدعا� شاشة عرp �ختيا$ �لنمو�3.  ١

�ستعمل �ال�$�$ [J]–[A] الختيا$ نمو�3.  ٢
�ضغط �لز$ [EXIT] للرجو4 �� شاشة عرp �لبحث.  ٣

�ضافة نو4 بحث �خر  ●
. gسم �الغنية/�لكلمة �لدليلية/�سم �لنمو� M� بحث �خر باالضافة sيمكنك حتديد نو

BEAT................... �خZ �اليقاs (�شاq9 �لوقت) �لذ0  تريد �ستعRله � z�6H} بو�سطة ضغط 
.ANY Zخ� �g� �6خل �لبحث qتو�� sيع ضبوطا< �اليقا� .[D] 9لز�

 .[E] 9لصفحا< �ملطلو� ضمها �6خل �لبحث بو�سطة ضغط �لز� Zخ� ........ SEARCH AREA
(هذ- تتطابق مع �جلد�J1 ع) �ع) شاشة عر� معني� �ملوسيقى.)

 JRباستع {z�6H � ا�Rضبط مد� 96جة «عة �لعز° �لتي تريد �ستع� ............... TEMPO

.[1▲▼]/[2▲▼] (TEMPO) 9�93ال�
................ �خZ نوs �ملوسيقى �ملطلو� بو�سطة �ستعJR �ال9�93  GENRE

.[5▲▼]/[6▲▼] (GENRE)
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�ضغط �لز$ (START SEARCH) [▲8] لبد� �لبحث.  ٥
تظهر شاشة عر� �لبحث ١، مبي�نة نتائج �لبحث. اللغاz �لبحث، �ضغط �لز9 

.[8▼] (CANCEL)

�لبحث >�خل �نو�4 �ملوسيقى �الخر2 
عندما تريد �لبحث �6خل �نو�s �ملوسيقى �الخر�، �ضغط �لز9 (SEARCH 2) [▼6] �6خل 

شاشة عر� معني� �ملوسيقى. يتم عر� نتيجة �لبحث �6خل شاشة عر� 
.SEARCH 2

تكوين xموعة تسجيال� مفضلة
كR كانت 1ظيفة �لبحث مالئمة � عملية تدقيق 1حتديد �صو�< تسجيال< معني� �ملوسيقى، يمكن 
  gRهذ- �لن zترغب � تكوين ”حافظة“ للتسجيال< �ملفضلة — بحيث يمكنك ب�عة �ستدعا ��

.{z�6H � *�f�1لضبوطا< �لتي تستعملها كث
�خc �لتسجيل �ملطلو¦ من شاشة عرp معنيb �ملوسيقى.  ١

 pالضافة �لتسجيل �ملختا$ �� شاشة عر [H] (ADD TO FAVORITE) $ضغط �لز�  ٢
.FAVORITE

(REPERTOIRE) �3ضبوطا� �للوحة لتالئم �لنمو ��ستدعا
 zتم �جر� �g� ع) نفس نتيجة �لبحث حتى Jيتم �حلصو ، gعند �لبحث بو�سطة �سم �لنمو

�لبحث بو�سطة �ستعJR 1ظيفة ²موعة �لضبط. �نظر صفحة ٥٦ من �جل �لتفاصيل. 

ميز� معنيb �ملوسيقى �ملالئمة

�ستدعي شاشة عرFAVORITE p بو�سطة �ستع51 �ال�$�$ [  ][  ] TAB، !�فحص   ٣
لتشاهد ��3 تم �ضافة �لتسجيل.

FAVORITE pحذ� �لتسجيال� من شاشة عر

.FAVORITE pتريد حذفه من شاشة عر Nلتسجيل �لذ� cخ�  ١
.[H] (DELETE FROM FAVORITE) $ضغط �لز�  ٢
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حترير �لتسجيال�
 qيتم حفظ �لتسجيال< �جلديد . يمكنك تكوين تسجيل جديد بو�سطة حترير �لتسجيل �ملختا9 حاليا*

نة �1توماتيكيا* �6خل �لذ�كرq �لد�خلية. �ملكو�
�خc �لتسجيل �ملطلو¦ ليتم حترير: >�خل شاشة عرp معنيb �ملوسيقى.  ١
�ضغط �لز$ (RECORD EDIT) [▼▲8] الستدعا� شاشة عرp �لتحرير.  ٢

تذكر �� ضبط �اليقاs �ملعموJ هنا هو 
فقط لوظيفة بحث معني� �ملوسيقى؛ 

 Àلفع� sهذ� ال يؤثر ع) ضبط �اليقا
للنموg  نفسه.

ميز� معنيb �ملوسيقى �ملالئمة

   تنبيه
يمكنك �يضا} تغيV �لتسجيل 

�ملضبو� مسبقا} لتكوين !�حد 
جديد. ��3 �$>� �الحتفا· 

 ،Dبالتسجيل �ملضبو� مسبقا} �الص
ل  bالسم !سج� Vتأكد من تغي

�لتسجيل �ملحر$ كتسجيل جديد 
(�نظر �خلطو� ٥، صفحة ١١١).

�حلد �القÃ للتسجيال< هو ١٢٠٠، 
حتتو0 �لتسجيال< �لد�خلية.

حر$ �لتسجيل ك1 هو مطلو¦.  ٣
حترير �سم �الغنية/�لكلمة �لدليلية/�سم �لنمو�3  •

�6خل كل بند بنفس �لطريقة كR عملت �6خل شاشة عر� �لبحث (صفحة ١٠٩).
تغيV >$جة ¬عة �لعز�  •

.[1▲▼] (TEMPO) 9ضغط �لز�
حفظ �لقسم (مقدمة/$ئي±/¯اية)  •

�ستعمل �ال9�93 [▼▲4]/[▼▲2] الختيا9 �لقسم �لذ0 سو° يتم �ستدعاz ضبطه �1توماتيكيا* 
 Hملختا9 ليبد�  gعد�6 �لنموN عندما تريد �� يتم ، عندما يتم �ختيا9 �لتسجيل. هذ� مفيد، مثال*

�1توماتيكيا* مع قسم �ملقدمة.
حترير �لنو4  •

 s[▼▲6][▼▲5]. عند تكوين نو/ (GENRE) 9�93ال� JRملطلو� بو�سطة �ستع� sلنو� Zخ�
جديد، �ضغط �لز9 (GENRE NAME) [▼▲7] 6�1خل �سم �لنوs. (صفحة ٧١)

حذ� �لتسجيل �ملختا$ حاليا}  •
.[I] (DELETE RECORD) 9ضغط �لز�

�لغا� !�يقا� !ظائف �لتحرير   •
.[8▼] (CANCEL) 9ضغط �لز�

 [E] (FAVORITE) $ضغط �لز� ،FAVORITE pال>خا5 �لتسجيل �ملحر$ �� شاشة عر  ٤
.FAVORITE لتشغيل

�>خل �لتحرير�� �لتي عملتها عE �لتسجيل ك1 هو م�!¡ باالسفل.  ٥
تكوين تسجيل جديد  •

�ضغط �لز9 (NEW RECORD) [J]. يتم �ضافة �لتسجيل �M شاشة عر� �g� .ALL �6خلت 
�لتسجيل �M شاشة عر� FAVORITE � �خلطوq ٤ � �الع)، يتم �ضافة �لتسجيل �M كال* من 

.FAVORITE 1شاشة عر� ALL شاشة عر�
مسح �لتسجيل �ملوجو>  •

�ضغط �لز�g� .[8▲] (OK) 9 ضبطت �لتسجيل ع) شكل مفضل � �خلطو ٤ � �الع)، يتم 
�ضافة �لتسجيل �M شاشة عر� FAVORITE، عندما حتر9 �لتسجيل �6خل شاشة عر� 

FAVORITE، يتم مسح �لتسجيل.
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حفظ �لتسجيل
نة  تتعامل ميزq معني� �ملوسيقى مع �يع �لتسجيال< �لتي حتتو0 �لضبوطا< �ملسبقة �1لتسجيال< �ملكو�

�ضافيا* ع) شكل ملف مستقل. تذكر �� �لتسجيال< �خلاصة (Nعد��6< �للوحة) ال يمكن �لتعامل معها 
ع) شكل ملفا< منفصلة.

�ستدعي شاشة عرp �حلفظ.  ١
[MUSIC FINDER] → TAB [  ][  ] ALL→ [7▲▼] (FILES)

.(USER/USB) حفظ Aالختيا$ مكا TAB [  ][  ] $�$ضغط �ال��  ٢
�ضغط �لز$ [▼6] حلفظ �مللف (صفحة ٦٧).  ٣

�يع �لتسجيال< �فوظة معا* ع) شكل ملف مستقل.

ميز� معنيb �ملوسيقى �ملالئمة
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USER/USB Eملوسيقى �ملحفوظة ع� bتسجيال� معني ��ستدعا
الستدعاz تسجيال< معني� �ملوسيقى �لتي حفظتها ع) USER/USB، �تبع �لتعليR< باالسفل.

.[MUSIC FINDER] pستدعي شاشة عر�  ١
[MUSIC FINDER] → TAB [  ][  ] ALL

�ضغط �لز$ (FILES) [▼▲7] لفتح شاشة عرp �ختيا$ �مللف ملعنيb �ملوسيقى.  ٢
.USER/USB $الختيا TAB [  ][  ] $�$ستعمل �ال��  ٣

�ضغط �ال�$�$ [J]–[A] الختيا$ ملف معنيb �ملوسيقى �ملطلو¦.  ٤
عند �ختيا9 �مللف، ̄تعر� 9سالة حسب �تو� �مللف. �ضغط �لز9 �ملطلو�.

REPLACE  •
 Jيتم حذ° �يع تسجيال< معني� �ملوسيقى �حلالية �6خل �آللة �ملوسيقية 1تستبد

بتسجيال< �مللف �ملختا9.
APPEND  •

يتم �ضافة �لتسجيال< �لتي تم �ستدعاzها �M �لتسجيال< �حلالية �6خل �آللة �ملوسيقية.
نفذ �لعملية الستدعاz ملف معني� �ملوسيقى. �خCANCEL” Z“ اليقا° تنفيذ هذ- �لعملية.

�ستعا>� بيانا� معنيb �ملوسيقى
يمكنك �ستعاq6 معني� �ملوسيقى لآللة 

�ملوسيقية ع) ضبوطا< �ملصنع �الصلية 
(صفحة ٧٢).

ميز� معنيb �ملوسيقى �ملالئمة

   تنبيه
�ختيا$ ”REPLACE“ �!توماتيكيا} 

¶ذ� ¸يع تسجيالتك �الصلية 
من �لذ�كر� �لد�خلية !يستبد�ا 

ببيانا� معنيb �ملوسيقى �ملضبوطة 
% �ملصنع.



�لنمو�3
يتوفر �9بع �ضافا< �لقسم

»تلفة.

qلقنا�

Rhythm 1
Rhythm 2
Bass
Chord 1
Chord 2
Pad
Phrase 1
Phrase 2

Rhythm 1
Rhythm 2
Bass
Chord 1
Chord 2
Pad
Phrase 1
Phrase 2

Rhythm 1
Rhythm 2
Bass
Chord 1
Chord 2
Pad
Phrase 1
Phrase 2

Rhythm 1

Rhythm 2

Bass

Chord 1

Chord 2

Pad

Phrase 1

Phrase 2

60´s Rock1

70´s 8Beat Cool8Beat
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A �لنمو�3 bمكو
يمكنك تكوين نgR  خاصة بك — تسجيلها بنفسك �1 بو�سطة توحيد بيانا< �لنموg  �لد�خلية. 

نة. يمكن حترير �لنgR  �ملكو�

تركيب �لنمو�3
 � تتكو� �لنgR  من Ôسة ع' قسم »تلف 1كل قسم يمتلك ث�R قنو�< منفصلة. مع ميزq مكو�

�لنموg ، يمكنك تكوين نموg  بو�سطة تسجيل �لقنو�< بشكل منفصل، �1 بو�سطة �ست6�f بيانا< 
.q6الخر� �ملوجو�  gRلنمط من �لن�

A �لنمو�3 bمكو

تكوين نمو�3
يمكنك �ستعJR �حد� �لطر¤ �ملختلفة �لثال¥ �مل'1حة باالسفل لتكوين نموg . يمكن �يضا* حترير 

نه (صفحة ١٢٠). �لنgR  �ملكو�

�لتسجيل بالوقت �حلقيقي  �نظر صفحة ١١٥  
  gببساطة بو�سطة عز° �آللة �ملوسيقية. يمكنك �ختيا9 �لنمو  gل �لنمو جتعلك هذ- �لطريقة تسج�

�لد�خÀ �لذ0 يتطابق بشكل قريب جد�* مع صوq9 �لنموg  �لذ0 تريد تكوينه ثم بعد gلك �عد تسجيل 
�قساp �لنموg  كR هو مطلو�، �1 يمكنك تكوين نموg  جديد من �لبد�ية.

تسجيل �خلطو�  �نظر صفحة ١١٨  
هذ- �لطريقة تشبة عملية كتابة �الشا�9< �ملوسيقة ع) 91قة، ال¦ا تسمح لك بإ6خاJ كل نوتة �1 بشكل 

خا±، 1حتديد طو�ا.
 Jع) �اللة �ملوسيقية، النه يمكنك �6خا pعز° �القسا M� �16 �حلاجة  gهذ- تسمح لك بتكوين نمو

كل نتيجة يد1يا*.

جتميع �لنمو�3  �نظر صفحة ١١٩  
� نgR  مركبة بو�سطة توحيد �ن�R متنوعة من �لنgR  �ملضبوطة مسبقا*  جتعلك هذ- �مليزq �ملالئمة �� تكو�

�لد�خلية. مثا�g� ،J �69< تكوين نموg  ٨-beat خا± بك �صÀ، يمكن �� تأخذ �ن�R �اليقاs من 
نموs 8Beat”  g’70“، �1ستعمل نمط صو< �لبا± من ”s Rock1’60“ �1ستو69 �ن�R �لنغمة من 

نموCool8Beat”  g“ — توحيد �لعنا× �ملتنوعة لتكوين نموg  �1حد.
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احذف البيانات قبل التسجيل.
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(BASIC) لتسجيل بالوقت �حلقيقي�
� نموg  مستقل بو�سطة تسجيل �لقنو�< �خلاصة �1حدq بعد �1حدq، باستعJR �لتسجيل بالوقت  كو�

�حلقيقي.

خصائص �لتسجيل بالوقت �حلقيقي
�لتسجيل �حللقي  •

يكر9 عز° �لنموg  �ن�R �اليقاs لعدq مو�3ين بشكل ”حلقي“، �1يضا* يتم عمل تسجيل 
�لنموg  باستعJR �حللقا<. مثا�g� ،J بدH< �لتسجيل بميز�نني قسم 9ئي�، يتم تسجيل �مليز�نني 
بشكل متكر9. سو° يتم عز° �لنوتا< �لتي تسجلها من �لتكر�9 �لتاU (حلقي)، بحيث جتعلك 

تسجل �ثناz سsR �ملو�6 �ملسجلة مسبقا*.

�ضافة تسجيل  •
تقوp هذ- �لطريقة بتسجيل �ملو�6 �جلديدq ع) قناq حتتو0 مسبقا* بيانا< مسجلة، بد�1 حذ° 
 JRعند �ستع zال يتم حذ° �لبيانا< �ملسجلة، باستثنا ، gلبيانا< �الصلية. � تسجيل �لنمو�

1ظائف مثل مسح �اليقاs (صفحة ١١٧) �1حلذ° (صفحة ١١٦). مثا�g� ،J بدH< �لتسجيل 
بميز�نني قسم 9ئي� MAIN، يتم تكر�9 �مليز�نني عدq مر�<. سو° يتم عز° �لنوتا< �لتي 

تسجلها من �لتكر�9 �لتاU، بحيث جتعلك تضيف مو�6 جديدM� q �حللقة �ثناz سsR �ملو�6 �ملسجلة 
مسبقا*.

عند تكوين نموg  �عت�6R* ع) �لنموg  �لد�خÀ �ملوجو6، يتم تطبيق �لتسجيال< �ملضافة فقط 
ع) قنو�< �اليقاs. جلميع �لقنو�< �الخر� (ما عد� �اليقاs)، �حذ° �لبيانا< �الصلية قبل 

�لتسجيل.

عند �ستع51 �لتسجيل بالوقت �حلقيقي �عت1>�} عE �لن�31 �لد�خلية:

 BASS-PHR2 >عند تسجيل قنو�
�عت�6R* ع) �لنموg  �لد�خÀ، �حذ° 

�لبيانا< �الصلية قبل �لتسجيل. ال 
يمكن �ضافة �لتسجيل ع) قنو�< 

.BASS-PHR2

A �لنمو�3 bمكو

 RECORD عندما �تفي شاشة عر�
(بيا� �لقناq) من �سفل قسم شاشة 

عر� STYLE CREATOR، يمكنك 
 q6العا [F] (REC CH) 9ضغط �لز

عرضها.

�خc �لنمو�3 �ملطلو¦ ليكوA �سا& للتسجيل/للتحرير (صفحة ٤٦).  ١
عند تكوين نموg  جديد من �لبد�ية، �ضغط �لز9 ( NEW SYTLE) [C] من شاشة �لعر� 

�ملعر1ضة � �خلطوq ٥ باالسفل.
�ستدعي شاشة عرp �لتشغيل.  ٢

 [FUNCTION] → [F] DIGITAL REC MENU

A �لنمو�3. bمكو pشاشة عر ��ضغط �لز$ [B] الستدعا  ٣
 pشاشة عر ��ستعمل �ال�$�$ [  ][  ] TAB، بعد 3لك �خc �جلد!BASIC 5 الستدعا  ٤

.RECORD

.[EXIT] $لخ. بو�سطة ضغط �لز� ،dالختيا$ �القسا pستدعي شاشة �لعر�  ٥
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�ستعمل �ال�$�$ [▼▲4]/[▼▲3] الختيا$ �لقسم (صفحة ١١٤) �ملطلو¦ تسجيله.  ٦
A �لنمو�3 bمكو

حتديد �القساd من ��$�$ �للوحة
يمكنك حتديد �القساp �ملطلو� 

تسجيلها بو�سطة �ستعJR �9�93 �لقسم 
 ،[INTRO]/[MAIN]/[ENDING])

�لخ.) �ملوجوq6 ع) �للوحة. ضغط �حد 
�9�93 �لقسم يستدعي شاشة عر� 

SECTION. غ�f �القساp بو�سطة 

�ستعJR �ال9�93 [▼▲7]/[▼▲6] 
1نفذ �الختيا9 بو�سطة ضغط �لز9 

.[8▲]

 INTRO/4 ال يمكن تحديد االقسام
ENDING/4 مع ضوابط اللوحة.

 �كتم صو� قنو�� Fد>� �ثنا
�لتسجيل

�1قف تشغيل �لقنو�< �ملطلوبة بو�سطة 
ضغط �ال9�93 [▼8]–[▼1].

�الصو�� �لقابلة ��تسجيل
:RHY1 قنا� •

�0 �صو�< قابلة للتسجيل ماعد� 
�صو�< �أل9غن �1لفلو<.

:RHY2 قنا� •
فقط ²موعا< �لطبل/SFX قابلة 

للتسجيل.
:BASS-PHR2 قنو�� •

�0 �صو�< قابلة للتسجيل ما عد� 
�صو�< �أل9غن �1لفلو< ²1موعا< 
�لطبل/SFX. ( يمكن �ختيا9 �صو�< 

�أل9غن �1لفلو< �ملضبوطة مسبقا* فقط 
LCD ع) شاشة �لعر�

�ستعمل �ال�$�$ [▼▲6]/[▼▲5] لتحديد طو5 (عد> �ملو��ين) �لقسم �ملختا$.  ٧
.[D] (EXECUTE) 9ملحد6 للقسم �ملختا9 بو�سطة ضغط �لز� J6خل فعليا* �لطو�

حد> �لقنا� �ملطلو¦ تسجيلها بو�سطة �لضغط !متابعة �لضغط السفل معا} بنفس   ٨
�لوقت عE �لز$ (REC CH) [F] !ضغط �لز$ �ملرقم �ملناسب، [▼8]–[▼1].

اللغاz �الختيا9، �ضغط �لز9 �ملرقم �ملناسب [▼8]–[▼1] مرq �خر�.

 cختيا$ �لصو� بو�سطة �ستع51 �ال�$�$ [▲8]–[▲1] !�خ� pستدعي شاشة عر�  ٩
�لصو� �ملطلو¦ لقنو�� �لتسجيل �ملطابقة.

�ضغط �لز9 [EXIT] للرجوM� s شاشة �لعر� �لسابقة.
 [J] (DELETE) $لز� E١٠ حلذ� �لقنا�، معا} بنفس �لوقت �ضغط !تابع �لضغط السفل ع

!�ضغط �لز$ �ملرقم �ملناسب، [▲8]–[▲1].
يمكنك �لغاz �حلذ° بو�سطة ضغط نفس �لز9 �ملرقم مرq �خر�، قبل حترير �صبعك عن �لز9 

.[J]
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قو�عد تسجيل �لقنو�� غV �اليقاعية
 PHRASE 1 BASS >عند تسجيل قنو� CM7 لسلم� >Rستعمل فقط نغ�  •

.(B 1 A ,G ,E ,D ,C ،يعنى)
 PAD 1 CHORD >لنغمة �ملوسيقية عند تسجيل قنو�� >Rستعمل فقط نغ�  •

.(B 1 ,G ,E ,C ،يعني)

باستعJR �لبيانا< �ملسجلة هنا، يتم حتويل �لعز° �ملر�فق �لتلقائي (عز° �لنموg ) بشكل 
مناسب �عت�6R* ع) تغي�f< �لنغمة �ملوسيقية �لتي تعملها �ثناz�6H z}. �لنغمة �ملوسيقية �لتي تشكل 

 Jمثا � Rك) CM7 (السا¢ لتحويل �لنوتة هذ- تسمى نغمة �ملصد9، 1هي مضبوطة �6خليا* ع�
�لرسم �لتوضيحي � �الع)). يمكنك تغيf نغمة �ملصد9 (جذ9ها 1نوعها) من شاشة عر� 

 CM7 نغمة �ملصد9 من ضبط �fع) صفحة ١٢٤. تذكر �نه عندما تغ q6ملوجو� PARAMETER
�ا. من �جل  Fنوتا< �لنغمة �1لنوتا< �ملو fنغمة �خر�، سو° يتم �يضا* تغي M� Àلد�خ�

�ا، �نظر صفحة ١٢٥. Fنوتا< �لنغمة �1لنوتا< �ملو Jلتفاصيل حو�

.[START/STOP] �3١١ �بد" �لتسجيل بو�سطة ضغط �$ ضابط �لنمو
يبدH عز° �لقسم �ملحد6. ال� نمط �لعز° �ملر�فق يعز° بشكل متكر9 حلقي، يمكنك تسجيل 

�الصو�< �خلاصة �1حد بعد �1حد، �1الستM� sR �الصو�< �لسابقة �ثناz عزفها. من �جل 
�ملزيد من �ملعلوما< حوJ �لتسجيل ع) قنو�< غf قنو�< �اليقاs (RHY 1,2)، �9جع �M قسم 

”قو�عد تسجيل �لقنو�< غf �اليقاعية“ (�نظر باالسفل).
 E١٢ ملتابعة �لتسجيل مع قنا� �خر2، معا} بنفس �لوقت �ضغط !تابع �لضغط السفل ع

�لز$ (REC CH) [F] !�ضغط �لز$ �ملناسب [▼8]–[▼1] لتحديد �لقنا�، بعد 3لك �عز� 
عE لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية.

١٣ �!قف �لتسجيل بو�سطة ضغط �$ [START/STOP] ضابط �لنمو�3.
.[EXIT] $لخ. بو�سطة ضغط �لز� ،dالختيا$ �القسا p١٤ �ستدعي شاشة �لعر

١٥ �ضغط �لز$ (SAVE) [I] الستدعا� شاشة عرp �ختيا$ �لنمو�3 حلفظ بياناتك.
�حفظ �لبيانا< �6خل شاشة عر� �ختيا9 �لنموg  (صفحة ٦٧).

A �لنمو�3 bمكو

حذ� قنا� �اليقا4 �ملسجلة 
(RHY 1,2)

حلذ° صو< �د6 لآللة �ملوسيقية، معا* 
بنفس �لوقت �ضغط 1تابع �لضغط ع) 

 [E]  (RHY CLEAR)9لز�
(من شاشة �لعر� �ملعر�1 عليها 

�لقنو�< �ملسجلة) �1ضغط �ملفتا� 
�ملناسب.

يمكن �ستعJR �0 نغمة موسيقية �1 
 INTRO pتسلسل نغمة موسيقية القسا

.ENDING 1

تغيV نغمة �ملصد$ �ملوسيقية 
��g �69< تسجيل �لنمط مع نغمة 

 ،CM7 fمصد9 موسيقية �خر� غ
 1 PLAY ROOT >ضبط قياسا�

PLAY CHORD �ملوجوq6 ع) صفحة 

PARAMETER (صفحة ١٢٤) قبل 

�لتسجيل.

   تنبيه
سو� يتم فقد�A �لنمو�3 �ملسجل 

� �� نمو�3 �خر �! فصلت  bV�3 غ�
�لطاقة �لكهربائية بد!A تنفيذ عملية 

�حلفظ (صفحة ٦٧).

C R C C R C

C = نوتا< �لنغمة �ملوسيقية

�ا Fلنوتا< �ملو� = C ,R
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(EDIT) تسجيل �خلطو�
�ل'� هنا يطبق عندما �تا9 �جلدEDIT J1 � �خلطوq ٤ لقسم ”�لتسجيل بالوقت �حلقيقي“ 

(صفحة ١١٥).

A �لنمو�3 bمكو

�6خل شاشة عر� EDIT، يمكنك تسجيل �لنوتا< بوقت 6قيق مئة باملئة. �جر�z تسجيل �خلطوq هذ� 
هو �ساسا* نفس �الجر�z لتسجيل �الغنية (صفحة ١٤٨)، باستثناz �لنقا� �ملد9جة باالسفل:

� �لنموg ، ال يمكن  � �الغنية، يمكن تغيf موضع �شاq9 �لنهاية بحرية؛ �6خل مكو� �6خل مكو�  •
 �g� ،J1توماتيكيا*، حسب �لقسم �ملختا9. مثا�  gلنمو� Jها. هذ� بسبب �نه يتم تثبيت طوfتغي

نت نموg  �عت�6R* ع) قسم لطوJ �9بع مو�3ين، يتم ضبط موضع �شاq9 �لنهاية �1توماتيكيا* ع)  كو�
.qها �6خل شاشة عر� تسجيل �خلطوfاية �مليز�� �لر�بع، 1ال يمكن تغي¦

� �الغنية ١-١٦؛ مع gلك، ال  يمكن تغيf قنو�< �لتسجيل �6خل شاشة عر� جدJ1 مكو�  •
.BASIC J1لتسجيل �6خل شاشة عر� جد� qقنا Zخ� . gلنمو� � يمكن تغيfهم �6خل مكو�

� �لنموg  ، يمكن �6خاJ بيانا< �لقناq 1يمكن حترير �لبيانا< �خلاصة بالنظاp (حذ°  �6خل مكو�  •
 Jلك، ال يمكن �6خاg مع .[F] 91 نسخ �1 نقل). يمكنك �لتحويل بني �الثنني بو�سطة ضغط �لز�

.pالغنية �1لبيانا< �خلاصة بالنظا� >Rلنغمة �ملوسيقية 1كل�



شاشة عر� �لقسم

يبني� �لقنو�< �لتي تقر9 �لقسم.

١١٩ PSR-OR700 كتي�ب �ملالك

قائي
 �لتل

ر�فق
° �مل

�لعز
  g

Rر ن
حتري

ن 1
كوي

J 1ت
Rستع

�

(ASSEMBLY) �3جتميع �لنمو
  gR(قنو�<) متنوعة من �لن �Rخا± بو�سطة مز  �ن  gبتكوين نمو  gيسمح لك جتميع �لنمو

.q6لد�خلية �ملوجو�
�خc �لنمو�3 �الساm، بعد 3لك �ستدعي شاشة �لعرp لتجميع �لنمو�3.  ١
خطو�< �لعملية هي نفس �خلطو�< ١-٤ �6خل قسم ”�لتسجيل بالوقت �حلقيقي“ 

.ASSEMBLY J1جلد� Z٤، �خ q(صفحة ١١٥). � �خلطو
�خc �لقسم �ملطلو¦ (مقدمة، $ئي±، ¯اية، �لخ.) لنمو3جك �جلديد.  ٢

�ستدعي شاشة عر� SECTION بو�سطة ضغط �حد �9�93 �لقسم 
([ENDING]/[MAIN]/[INTRO]، �لخ.) �ملوجوq6 ع) �للوحة. غ�f �لقسم كR هو مطلو� 

.[8▲] (OK) 9ال9�93 [▼▲7]/[▼▲6] 1نفذ �لعملية بو�سطة ضغط �لز� JRبو�سطة �ستع

A �لنمو�3 bمكو

ال يمكنك �ختيا9
 SECTION INTRO 4/ENDING 4
مباqr بو�سطة عملية تشغيل �للوحة.

   تنبيه
سو� يتم فقد�A �لنمو�3 �ملسجل 

� �� نمو�3 �خر �! فصلت  bV�3 غ�
�لطاقة �لكهربائية بد!A تنفيذ عملية 

�حلفظ (صفحة ٦٧).

�خc �لقنا� �لتي تريد �ستبد�5 �لنمط �ا باستع51 �ال�$�$ [D]–[A] ! [I]–[F]. �ستدعي   ٣
شاشة عرp �ختيا$ �لنمو�3 بو�سطة ضغط نفس �لز$ مر� �خر2. �خc �لنمو�3 

�لذN ¶توN �لنمط �لذN تريد �ستبد�له >�خل شاشة عرp �ختيا$ �لنمو�3.
. gبعد �ختيا9 �لنمو [EXIT] 9لشاشة �لسابقة، �ضغط �لز� M� sللرجو

�خc �لقسم �ملطلو¦ للنمو�3 �ملستو$> �جلديد (�ملختا$ % �خلطو� ٣ باالعE) بو�سطة   ٤
.[2▲▼]/[3▲▼] (SECTION) $�$ستع51 �ال��

�خc �لقنا� �ملطلوبة للقسم (�ملختا$ % �خلطو� ٤ باالعE) بو�سطة �ستع51 �ال�$�$   ٥
.[4▲▼]/[5▲▼] (CHANNEL)

كر$ �خلطو�� ٣-٥ % �العE الستبد�5 �ن�1 �لقنو�� �الخر2.  
�ضغط �لز$ (SAVE) [J] الستدعا� شاشة عرp �ختيا$ �لنمو�3، !�حفظ بياناتك من   ٦

شاشة �لعرp (صفحة ٦٧).
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عز� �لنمو�3 �ثنا� جتميع �لنمو�3
�ثناz جتميعك لنموg ، يمكنك عز° �لنموg  �1ختيا9 طريقة �لعز°. �ستعمل �ال9�93 

(PLAY TYPE) [▼▲7]/[▼▲6] �6خل شاشة عر� جتميع �لنموg  الختيا9 طريقة �لعز°.

SOLO •
 .ASSEMBLY J1�6خل شاشة عر� �جلد q9ملختا� qيكتم صو< �يع �لقنو�< 1لكن ما عد� �لقنا

يتم عز° �0 قنو�< مضبوطة ع) �لتشغيل ON �6خل شاشة �لعر� RECORD �ملوجوq6 ع) 
�لصفحة BASIC معا* بنفس �لوقت.

ON •
يعز° �لقناq �ملختاq9 �6خل شاشة عر� �جلدASSEMBLY J1. يتم عز° �0 قنو�< مضبوطة ع) 

�z� 0 غf �اليقا° OFF �6خل شاشة �لعر� RECORD �ملوجوq6 ع) �لصفحة BASIC معا* 
بنفس �لوقت.

OFF •
.ASSEMBLY J1�6خل شاشة عر� �جلد q9ملختا� qيكتم صو< �لقنا

A bحترير �لنمو�3 �ملكو

 1�/1 qلتسجيل بالوقت �حلقيقي، تسجيل �خلطو� JRنته بو�سطة �ستع يمكنك حترير �لنموg  �لذ0 كو�
. gجتميع �لنمو

�لتشغيل �الساm لتحرير �لن�31

�خc نمو�3 مطلو¦ حترير:.  ١
�ستدعي شاشة عرp �لتشغيل.  ٢

[FUNCTION] → [F] DIGITAL REC MENU

.[B] $لنمو�3/�لتحرير بو�سطة ضغط �لز� A bمكو pستدعي شاشة عر�  ٣
�ضغط �ال�$�$ [  ][  ] TAB الختيا$ جد!5.  ٤

تغيير �لشعو$ �اليقاعي (GROOVE)  �نظر صفحة ١٢١  •
تعطيك هذ- �مليز�< �ملتعدq6 ��16< متنوعة شاملة لتغيf �لشعو9 �اليقاعي لنموgجك 

.� �ملكو�
تحرير �لبيانا� لكل قنا� (CHANNEL)  �نظر صفحة ١٢٣  •

متكنك ميز�< �لتحرير من حذ° �لبيانا< كR هو مطلو� 1تطبيق ضبوطا< كم� �لتقسيم 
. g�6خل بيانا< �لنمو qلكل قنا

عمل ضبوطا� فو$ما� ملف �لنمو�3 (PARAMETER)  �نظر صفحة ١٢٤  •
�، يمكنك �� تقر9 كيف سو° يتم حتويل �لنوتا< 1كيفية  من �جل عز° نموgجك �ملكو�

عزفها للعز° �ملر�فق عند تغيf �لنغR< �ملوسيقية �6خل قسم �لنغمة للوحة �ملفاتيح 
�ملوسيقية.

حر$ �لنمو�3 �ملختا$.  ٥

اختيار ملف محفوظ على جهاز 
USB التخزين

يمكنك �يضا* �ختيا9 ملف �د6 �6خل 
جها3 �لتخزين USB بو�سطة ضغط 

.[USB] 9لز�
[USB] → [B] STYLE → [A]– [J]

A �لنمو�3 bمكو



١٢١ PSR-OR700 كتي�ب �ملالك

قائي
 �لتل

ر�فق
° �مل

�لعز
  g

Rر ن
حتري

ن 1
كوي

J 1ت
Rستع

�

(GROOVE) لشعو$ �اليقاعي� Vتغي
يطبق �ل'� هنا عندما �تا9 �جلدGROOVE J1 � �خلطوq ٤ لقسم ”�لتشغيل �الساª لتحرير 

�لنgR “ (صفحة ١٢٠).
�ضغط �لز$ [B]/[A] الختيا$ قائمة �لتحرير (صفحة ١٢٢).   ١

A �لنمو�3 bمكو

   تنبيه
سو� يتم فقد�A �لنمو�3 �ملحر$ 

� �� نمو�3 �خر �! فصلت  bV�3 غ�
�لطاقة �لكهربائية بد!A تنفيذ عملية 

�حلفظ. (صفحة ٦٧).

�ستعمل �ال�$�$ [▼▲8]–[▼▲1] لتحرير �لبيانا�.   ٢
من �جل �لتفاصيل حوJ �لقياسا< �لقابلة للتحرير، �نظر صفحة ١٢٢.

.pال>خا5 �لتحرير�� فعليا} لكل شاشة عر [D] (EXECUTE) $ضغط �لز�   ٣
بعد �� تنتهي �لعملية، يمكنك تنفيذ �لنسخة 1هذ� �لز9 يغUNDO” M� �f“، بحيث jعلك 

تستعيد �لبيانا< �الصلية ��g ¼ تكن �9ضيا* عن �لنتائج �اليقاعية �1 �لتغي�f< بصو< �ملوسيقى. 
1ظيفة �ل�Zجع عن �خلطوq متتلك فقط مستو� �1حد؛ يمكن �ل�Zجع فقط عن خطوq �لعملية 

�لسابقة.
�ضغط �لز$ (SAVE) [I] الستدعا� شاشة عرp �ختيا$ �لنمو�3 حلفظ بياناتك.   ٤

�حفظ �لبيانا< �6خل شاشة عر� �ختيا9 �لنموg  (صفحة ٦٧).



١٢٢PSR-OR700 كتي�ب �ملالك

�ستعJR 1تكوين 1حترير نgR  �لعز° �ملر�فق �لتلقائي

DYNAMICS  
. gلنوتا< معي�نة � عز° �لنمو (ملوسيقية� >R1 تأكيد �لنغ�) >ل�عة/مستو� �لصو� �fهذ� يغ

تطبق ضبوطا< تغي�f< صو< �ملوسيقى ع) كل قناq �1 �يع �لقنو�< للنموg  �ملختا9.
CHANNEL.بصو< �ملوسيقى >�f(�لقسم) �ملطلوبة �لتي سيطبق عليها �لتغي qتا9 �لقنا¾

ACCENT TYPE (pالقسا�) خر�، �0 نوتا< � �لقسم� >Rملوسيقية �ملطبقة — بكل� >Rتأكيد �لنغ sد6 نو&
تم تأكيدها مع ضبوطا< تغي�f< صو< �ملوسيقى.

STRENGTH كانت R(� �الع)). كل q9ملوسيقية �ملختا� >Rتأكيد �لنغ sتطبيق نو qد6 كيف ستكو� قو&
�لقيمة �ع)، يكو� �لتأثf �قو�.

EXPAND/COMP. >بصو >�fيوسع �1 يضغط مد� قيم �ل�عة. �لقيم �الع) من ١٠٠% توسع مد� �لتغي
�ملوسيقى، بينR �لقيم �القل من ١٠٠% تضغطها.

BOOST/CUT 3لقيم فو¤ ١٠٠% تعز� .q9ملختا� qيعز3 �1 يقطع �يع قيم �ل�عة �6خل �لقسم/�لقنا
، بينR �لقيم �القل من ١٠٠% �فضها. �ل�عة عموما*

GROOVE 
هذ� jعلك تضيف �يقاs «يع سوينغ للموسيقى �1 تغيf ”�لشعو9“ لاليقاs بو�سطة عمل نقال< 

  gيتم تطبيق �لضبوطا< �اليقاعية ع) �يع �لقنو�< للنمو . gبا9عة � توقيت (�لساعة) �لنمو
�ملختا9.

ORIGINAL BEAT 9تم �ختيا �g� ،خر�� >Rد6 �اليقاعا< �لتي مطلو� تطبيق �لتوقيت �اليقاعي عليها. بكل&
”8Beat“، يتم تطبيق �لتوقيت �اليقاعي ع) �لنوتا< �لثامنة؛ ��g تم �ختيا12Beat” 9“، يتم 

تطبيق �لتوقيت �اليقاعي ع) �لنوتة �لثامنة �لثالثية.
BEAT CONVERTER M� ((الع� � ORIGINAL BEAT ¢�6خل قيا q6ملحد�) >فعليا* توقيت �اليقاعا �fيغ

 1 “8Beat” (مضبو� ع ORIGINAL BEAT عندما يكو� ،Jمثا .q9لقيمة �ملختا�
 M� مضبو� ع) ”12“، �يع �لنوتا< �لثامنة �6خل �لقسم تنتقل  BEAT CONVERTER

J �اليقا16B” 1 “16A” s“ �لذ0 يظهر عندما يكو�  توقيت نوتة ثامنة ثالثية. �و�
ORIGINAL BEAT مضبو� ع) ”12Beat“ هي تغي�f< ع) ضبط �لنوتة �لسا6سة ع' 

�الساسية.
SWING ¢�6* ع) قياRيع سوينغ“ بو�سطة نقل توقيت �اليقاعا< �خللفية، �عت» sينتج شعو9 ”�يقا

 “8Beat” هي ORIGINAL BEAT كانت قيمة �g� ،Jالع). مثا� � ORIGINAL BEAT

سو° يقوp �اليقاs �ل�يع سوينغ بشكل �ختيا09 بتأخf �اليقاعا< �لثانية �1لر�بعة 
 M� “A” يع سوينغ. �لضبوطا< من» s�1لسا6سة �1لثامنة لكل ميز�� لتكوين شعو9 �يقا

 sالكثر 6قة 1يكو� �يقا� “A” sل�يع سوينغ، 1يكو� �يقا� sتنتج 96جا< »تلفة لاليقا “E”

”E“ �الكثر مالحظة.

FINE “PUSH” >ملطلو� تطبيقها ع) �لقسم �ملختا9. تتسبب ضبوطا� “�Rالن�” sتا9 �يقا¾
بعز° بعض �اليقاعا< مبكر�*، بينR تؤخر ضبوطا< ”HEAVY“ توقيت بعض �اليقاعا<. 

حتد6 �لضبوطا< �ملرقمة (٢، ٣، ٤، ٥) �0 �يقاعا< مطلو� �� تتأثر. �يع �اليقاعا< 
1لغاية �اليقاs �ملحد6 – 1لكن ال حتتو0 �اليقاs �الJ1 – سو° يتم عزفها مبكر�* �1 يتم 

 “A” sيع �حلاال<، �نو�� � .(*كا� ”٣“ »تا�9 �g� ،اليقاعا< �لثانية �1لثالثة� ،Jمثا) هاfتأخ
تنتج تأثf باقل حد، �نوB” s“ تنتج تأثf متوسط، �1نو�C” s“ تنتج تأثf باقص حد.

A �لنمو�3 bمكو
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(CHANNEL) حترير �لبيانا� لكل قنا� 
يطبق �ل'� هنا عندما �تا9 �جلدCHANNEL J1 � �خلطوq ٤ لقسم ”�لتشغيل �الساª لتحرير 

�لنgR “ (صفحة ١٢٠).
�ضغط �لز$ [B]/[A] الختيا$ قائمة �لتحرير (�نظر باالسفل).   ١

A �لنمو�3 bمكو

   تنبيه
سو� يتم فقد�A �لنمو�3 �ملحر$

� �� نمو�3 �خر �! فصلت  bV�3 غ� 
�لطاقة �لكهربائية بد!A تنفيذ عملية 

�حلفظ. 

�ستعمل �ال�$�$ (CHANNEL) [▼▲2]/[▼▲1] الختيا$ �لقنا� �ملطلو¦ حتريرها.   ٢
̄تعر� �لقناq �ملختاq9 � �ع) يسا9 شاشة �لعر�.

�ستعمل �ال�$�$ [▼▲8]–[▼▲4] لتحرير �لبيانا�.   ٣
من �جل �لتفاصيل حوJ �لقياسا< �لقابلة للتحرير، �نظر باالسفل.

.pال>خا5 �لتحرير�� فعليا} لكل شاشة عر [D] (EXECUTE) $ضغط �لز�   ٤
بعد �� تنتهي �لعملية، يمكنك تنفيذ �لنسخة 1هذ� �لز9 يغM� �f [UNDO]، بحيث jعلك 

تستعيد �لبيانا< �الصلية ��g ¼ تكن �9ضيا* عن نتائج �لتحرير. 1ظيفة �ل�Zجع عن �خلطوq متتلك 
فقط مستو� �1حد؛ يمكن �ل�Zجع فقط عن خطوq �لعملية �لسابقة.

�ضغط �لز$ (SAVE) [I] الستدعا� شاشة عرp �ختيا$ �لنمو�3 حلفظ بياناتك.   ٥
�حفظ �لبيانا< �6خل شاشة عر� �ختيا9 �لنموg  (صفحة ٦٧).

QUANTIZE ينfلقياسني �الضافيني �ملتوف� zالغنية (صفحة ١٦١)، باستثنا� � كR � مكو�
باالسفل.

C �لنوتا< �لثامنة مع �يقاs «يع سوينغ

C �لنوتا< �لسا6سة ع' مع �يقاs «يع سوينغ

 VELOCITY

CHANGE

يعز3 �1 يقطع �ل�عة جلميع �لنوتا< �6خل �لقناq �ملختاq9، حسب �لنسبة �ملئوية 
��ملحدq6 هنا.

BAR COPY مكا� M� تسمح هذ- �لوظيفة بنسخ ��لبيانا< من ميز�� �1حد �1 ²موعة مو�3ين
�خر ضمن �لقناq �ملختاq9. �ملحدq6. يقوSOURCE p بتحديد �J1 (TOP) �1خر 

(LAST) مو�3ين مطلو� نسخها �6خل �حلقل. &دJ1� DEST 6 ميز�� ملكا� 

�جلهة �لتي مطلو� نسخ �لبيانا< عليها.
BAR CLEAR qمتسح هذ- �لوظيفة �يع �لبيانا< من �ملد� �ملحد6 للمو�3ين ضمن �لقنا

.q9ملختا�
REMOVE EVENT.q9ملختا� qجتعلك هذ �لوظيفة تنقل نتائج معي�نة من �لقنا
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�ستعJR 1تكوين 1حترير نgR  �لعز° �ملر�فق �لتلقائي

(PARAMETER) �3عمل ضبوطا� فو$ما� ملف �لنمو

يوحد فو9ما< ملف �لنموg  (SFF) �يع �ساليب �لعز° �ملر�فق 
�لتلقائي من Yamaha (عز° �لنموg ) �M فو9ما< موحد مستقل.  

� �لنموg ، يمكنك �� تستفيد من قوq فو9ما<  بو�سطة �ستعJR مكو�
SFF 1تكوين نgRجك �خلاصة بحرية.

�جلدJ1 �ملعر�1 ع) �ليمني يبني� �لعملية �لتي �ا يتم عز° 
�لنموg . (هذ� ال يطبق ع) مسا9 �اليقاs.) يمكن ضبط هذ- 

. gلنمو� � �لقياسا< بو�سطة ميزq مكو�

• نمط �ملصد$

يوجد عدq �حتRال< متنوعة لنوتا< عز° �لنموg ، �عت�6R* ع) 
نوs نوتة �جلذ9 �1لنغمة �ملوسيقية �خلاصة �ملختاq9. يتم حتويل بيانا< 

�لنموg  بشكل مناسب �عت�6R* ع) تغي�f< �لنغمة �ملوسيقية �لتي 
تعملها �ثناz�6H z}.  بيانا< �لنموg  �الساسية هذ- �لتي كونتها 

� �لنموg  يشا9 �ليها باسم ”نمط �ملصد9“. بو�سطة مكو�

• حتويل �لنوتة

تتميز ²موعة �لقيا¢ هذ- بقياسني �1لتي حتد6 كيف يتم حتويل 
نوتا< نمط �ملصد9 باالستجابة �M تغي�f< �لنغمة �ملوسيقية.

• �لضبوطا� �الخر2
باستعJR قياسا< هذ- �ملجموعة، يمكنك �لتوليف بدقة كيف 

 ،Jملوسيقية �لتي تعزفها. مثا� >Rلنغ� M�  gيستجيب عز° �لنمو
  gع) �صو�< صو< �لنمو Jيسمح لك قيا¢ حد �لنوتة باحلصو

 Àمد� �ص M� >بو�قعية �كثر ما يمكن بو�سطة نقل طبقة �لصو
— ضامنا* بانه ال يوجد عز° نوتا< خا9  �ملد� �لطبيعي لآللة 

�ملوسيقية �لفعلية. (مثاJ، �لنوتا< �ملنخفضة جد�* لصو< �لفلو< 
.(fلصغ�

يطبق �ل'� هنا عندما �تا9 �جلدPARAMETER J1 � �خلطوq ٤ لقسم ”�لتشغيل �الساª لتحرير 
�لنgR “ (صفحة ١٢٠).

�ضغط �لز$ [B]/[A] الختيا$ قائمة �لتحرير (صفحة ١٢٥).   ١

ضبوطا� قيا& خاصة �عت1>�} عE فو$ما� ملف �لنمو�3

A �لنمو�3 bمكو

  gحترير بيانا< فو9ما< ملف �لنمو
هو متعلق فقط بتحويل �لنوتة. حترير 

.fال يمتلك تأث sقنو�< �اليقا
نمط �ملصد$

SOURCE ROOT(9ضبط جذ9 �لنغمة �ملوسيقية لنمط مصد)
SOURCE CHORD

(ضبط نوs �لنغمة �ملوسيقية لنمط مصد9)

�لضبوطا� �الخر2
HIGH KEY

(�حلد �الع) للنغR< �لثRنية لتحويل �لنغمة 
�ملسبب بو�سطة تغيf جذ9 �لنغمة �ملوسيقية)
NOTE LIMIT (مد� �لنوتة �لذ0 تم عز° 

�لنوتة به)
RTR

(�عاq6 تشغيل �لقو�عد �لتي حتد6 كيف سو° 
يتم معاملة �لنوتا< �ملثبتة خالJ تغي�f< �لنوتة 

�ملوسيقية)

قسم �لنغمة �ملوسيقية للوحة تغيf �لنغمة �ملوسيقية بو�سطة 
�ملفاتيح �ملوسيقية.

�خلر 

حتويل �لنوتة
NTR

(قاعدq حتويل �لنوتة �ملطبقة ع) تغيf جذ9 �لنغمة 
�ملوسيقية)

NTT
(جدJ1 حتويل �لنوتة �ملطبق ع) تغيf نوs �لنغمة 

�ملوسيقية)



عند عز° 
نغمة موسيقية 

.C 9ئيسية

عند عز° نغمة 
.F موسيقية 9ئيسية

عند عز° 
نغمة موسيقية 

.C 9ئيسية

عند عز° نغمة 
.F موسيقية 9ئيسية

C = نوتا< �لنغمة �ملوسيقية �ا Fلنوتا< �ملو� = C, R
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�ستعمل �ال�$�$ (CHANNEL) [▼▲2]/[▼▲1] الختيا$ �لقنا� �ملطلو¦ حتريرها.   ٢
̄تعر� �لقناq �ملختاq9 � �ع) يسا9 شاشة �لعر�.

�ستعمل �ال�$�$ [▼▲8]–[▼▲3] لتحرير �لبيانا�.   ٣
من �جل �لتفاصيل حوJ �لقياسا< �لقابلة للتحرير، �نظر باالسفل.

�ضغط �لز$ (SAVE) [I] الستدعا� شاشة عرp �ختيا$ �لنمو�3 حلفظ بياناتك.   ٤
�حفظ �لبيانا< �6خل شاشة عر� �ختيا9 �لنموg  (صفحة ٦٧).

PLAY ROOT/CHORD 
حتد6 هذ- �لضبوطا< �ملفتا� �الصÀ لنمط �ملصد9 (يعني، �ملفتا� �ملستعمل عند تسجيل �لنمط). 

يتم �ختيا9 ضبط CM7 �لد�خÀ (مع جذ9 عز° ”C“ 1 نوs نغمة ”M7“) �1توماتيكيا* كلR تم حذ° 
�لبيانا< �ملضبوطة مسبقا* قبل تسجيل نموg  جديد، بغض �لنظر عن جذ9 �ملصد9 �1لنغمة �ملوسيقية 
 CM7 جذ9 �ملصد9/�لنغمة �ملوسيقية من ضبط �f�6خل �لبيانا< �ملضبوطة مسبقا*. عندما تغ qملحتو��

�ا، �عت�6R* ع)  Fنوتا< �لنغمة �1لنوتا< �ملو fنغمة موسيقية �خر�، سو° يتم �يضا* تغي M� Àلد�خ�
.qجلديد� q9لنغمة �ملختا� sنو

:C جذ$ �لعز� هو Aعندما يكو

A �لنمو�3 bمكو

   تنبيه
سو� يتم فقد�A �لنمو�3 �ملحر$ 

� �� نمو�3 �خر �! فصلت  bV�3 غ�
�لطاقة �لكهربائية بد!A تنفيذ عملية 

�حلفظ. 

جتربة ">�� نمو3جك مع نغمة 
موسيقية Fد>�

� �لنموg ، يمكنك  عاq6* �6خل مكو�
سsR �لنموg  �لذ0 يتم تكوينه مع نمط 
�ملصد9. مع gلك، يوجد طريقة لسRعه 
معز1° بو�سطة نغمة موسيقية 1جذ9 
�د6ين. لعمل gلك، �ضبط NTR ع) 
”جذ9 ثابت NTT ،“Root Fixed ع) 

”جانبي BASS NTT 1 “Bypass ع) 

�يقا° ”OFF“ بعد gلك غ�f قياسا< 
”جذ9 �لعز° Play Root“ 1 ”نغمة 

 “Play Chord لعز° �ملوسيقية�
�ملعر1ضة جديد�* �M �لضبوطا< 

�ملطلوبة.

NTR (قاعد� حتويل �لنوتة) 
هذ� &د6 �ملوضع �لنسبي لنوتة �جلذ9 �6خل �لنغمة �ملوسيقية، عندما تتحوJ من نمط �ملصد9 باالستجابة 

�M تغ�f< �لنغمة �ملوسيقية.
ROOT TRANS

(حتويل �جلذ$)
 �عندما يتم حتويل نوتة �جلذ9، يتم �الحتفا

 ،Jبعالقة طبقة �لصو< بني �لنوتا<. مثا
�لنوتا< G3 1 E3 1 C3 � مفتا� C تصبح 

 .F M� عندما يتم حتويلها C4 1 A3 1 F3
�ستعمل هذ� �لضبط  للقنو�< �لتي حتتو0 

خطو� �حلا�.
ROOT FIXED بالنوتة قريبة من مد� �لنوتة �لسابقة �يتم �الحتفا

 � G3 1 E3 1 C3 >لنوتا� ،Jباك� قد9 ممكن. مثا
مفتا� C تصبح A3 1 F3 1 C3 عندما يتم حتويلها 

�F M. �ستعمل هذ� �لضبط  للقنو�< �لتي حتتو0 
�قساp نغمة موسيقية.



�لنوتا< �ملعز1فة
تغيير�< �جلذ9

.F مفتا¡ هو Eع� Aمثا5 — عندما يكو
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�ستعJR 1تكوين 1حترير نgR  �لعز° �ملر�فق �لتلقائي

NTT (جد!5 حتويل �لنوتة ) 
هذ� يضبط جدJ1 حتويل �لنوتة لنمط �ملصد9.

BYPASS لتحويل �ملستعمل بعمل �0 حتويل� J1جد pال يقو ،ROOT FIXED (ع NTR عند ضبط
نوتة. عند ضبط NTR ع) ROOT TRANS، يقوp �جلدJ1 �ملستعمل بتحويل فقط نوتة 

�جلذ9.
MELODY مناسب لتحويل خط �للحن. �ستعمل هذ� لقنو�< �الحلا� مثل �ملقطع �ملوسيقي ١ �1ملقطع

�ملوسيقي ٢.
CHORD مناسب لتحويل �لنغمة �ملوسيقية. �ستعمل هذ� لقنو�< �لنغمة �ملوسيقية ١ �1لنغمة �ملوسقية

.q9ة للبيانو �1 �لقيثا�٢، خصوصا* عندما حتتو0 �قساp نغR< مشا
MELODIC MINOR J1نغمة ثانوية، ¾فض هذ� �جلد M� لنغمة �ملوسيقية �ملعز1فة من نغمة 9ئيسية� �fعندما تتغ

�لفاصل �لثالث �6خل �لسلم بمقد�9 نصف نغمة. عندما تتغ�f �لنغمة �ملوسيقية من نغمة 
ثانوية �M نغمة 9ئيسية، يتم 9فع �لفاصل �لثالث �لثانو0 بمقد�9 نصف نغمة. �لنوتا< 

. �ستعمل هذ� لقنو�< حلن �القساp �لتي تستجيب فقط للنغR< �ملوسيقية  �fالخر� ال تتغ�
�لرئيسية/�لثانوية، مثل �ملقدما< �1لنهايا<.

 MELODIC MINOR

5th

باالضافة �M �لتحويل �لثانو0 �للحني � �الع)، �لنغR< �ملك�q 1 �ملخفضة تؤثر ع) �لنوتة 
�خلامسة لنمط �ملصد9.

HARMONIC MINOR J1نغمة ثانوية، ¾فض هذ� �جلد M� لنغمة �ملوسيقية �ملعز1فة من نغمة 9ئيسية� �fعندما تتغ
�لفاصل �لثالث �1لفاصل �لسا6¢ �6خل �لسلم بمقد�9 نصف نغمة. عندما تتغ�f �لنغمة 

�ملوسيقية من نغمة ثانوية �M نغمة 9ئيسية، يتم 9فع �لفاصل �لثالث �لثانو0 �1لفاصل 
. �ستعمل هذ� لقنو�<  �fلسا6¢ �ملخفض بمقد�9 نصف نغمة. �لنوتا< �الخر� ال تتغ�

نغمة �القساp �لتي تستجيب فقط للنغR< �ملوسيقية �لرئيسية/�لثانوية، مثل �ملقدما< 
�1لنهايا<.

 HARMONIC MINOR

5th

باالضافة �M �لتحويل �لثانو0 �ملوسيقي � �الع)، �لنغR< �ملك�q 1 �ملخفضة تؤثر ع) 
�لنوتة �خلامسة لنمط �ملصد9.

NATURAL MINOR J1نغمة ثانوية، ¾فض هذ� �جلد M� لنغمة �ملوسيقية �ملعز1فة من نغمة 9ئيسية� �fعندما تتغ
�لفاصل �لثالث �1لفاصل �لسا6¢ �1لفاصل �لسابع �6خل �لسلم بمقد�9 نصف نغمة. 
عندما تتغ�f �لنغمة �ملوسيقية من نغمة ثانوية �M نغمة 9ئيسية، يتم 9فع �لفاصل �لثالث 

�لثانو0 �1لفاصل �لسا6¢ �ملخفض �1لفاصل �لسابع �ملخفض بمقد�9 نصف نغمة. 
. �ستعمل هذ� لقنو�< نغمة �القساp �لتي تستجيب فقط للنغمة  �fلنوتا< �الخر� ال تتغ�

�ملوسيقية �لرئيسية/�لثانوية، مثل �ملقدما< �1لنهايا<.
 NATURAL MINOR

5th

 باالضافة �M �لتحويل �لثانو0 �لطبيعي � �الع)، �لنغR< �ملك�q 1 �ملخفضة تؤثر ع) 
�لنوتة �خلامسة لنمط �ملصد9.

DORIAN J1نغمة ثانوية، ¾فض هذ� �جلد M� لنغمة �ملوسيقية �ملعز1فة من نغمة 9ئيسية� �fعندما تتغ
�لفاصل �لثالث �1لفاصل �لسابع �6خل �لسلم بمقد�9 نصف نغمة. عندما تتغ�f �لنغمة 

�ملوسيقية من نغمة ثانوية �M نغمة 9ئيسية، يتم 9فع �لفاصل �لثالث �لثانو0 �1لفاصل �لسابع 
 pستعمل هذ� لقنو�< نغمة �القسا� . �fملخفض بمقد�9 نصف نغمة. �لنوتا< �الخر� ال تتغ�

�لتي تستجيب فقط للنغمة �ملوسيقية �لرئيسية/�لثانوية، مثل �ملقدما< �1لنهايا<.
DORIAN 5th  1 �ملخفضة تؤثر ع) �لنوتة qملك�� >Rلتحويل �لد091 � �الع)، �لنغ� M� باالضافة

�خلامسة لنمط �ملصد9.
NTT BASS ON/OFF 

�لقنو�< �لتي يتم ضبط هذ� �لوضع �ا ع) �لتشغيل ON سو° يتم عزفها بو�سطة نوتة جذ9 �لبا± 
° ع) �لنغمة �جلهqf بو�سطة �آللة �ملوسيقية. عندما يتم �لتعر�

HIGH KEY 
هذ� يضبط �ملفتا� �الع) (حد61 �لنغمة �لثRنية �لعليا) لتحويل �لنوتة لتغيf جذ9 �لنغمة �ملوسيقية. �0 
نوتا< يتم حسا�ا �ع) من �ملفتا� �الع) يتم حتويلها السفل �M �خفض نغمة ثRنية تالية. هذ� �لضبط 

متوفر عندما يكو� قيا¢ NTR (صفحة ١٢٥) مضبو� ع) ”حتويل �جلذ9“.

A �لنمو�3 bمكو



�لنوتا< �ملعز1فة
تغيير�< �جلذ9

D4 نوتة هي Eع�! C3 نى نوتة هي<� Aمثا5 — عندما تكو
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 �لتل

ر�فق
° �مل
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ن 1
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J 1ت
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NOTE LIMIT 
هذ� يضبط مد� �لنوتة (�لنوتا< �الع) �1الخفض) لالصو�< �ملسجلة ع) قنو�< �لنموg . بو�سطة 

 >Rبأ� عز° �الصو�< �1قعي �كثر ما يمكن — بكل �Rلضبط �ملميز �لدقيق �ذ� �ملد�، يمكنك ض�
�خر�، �نه ال يوجد عز° نوتا< خا9  �ملد� �لطبيعي. (مثاJ، �صو�< �لبا± �لعالية �1 �صو�< 

�لفلو< �لصغf �ملنخفضة). �لنوتا< �لفعلية �لتي تعز° تنتقل �1توماتيكيا* �M �ملد� �ملضبو�.

A �لنمو�3 bمكو

RTR (قاعد� �عا>� �لعز�) 
 M� طبقة �لصو< باالستجابة �fيتوقف عز° �لنوتا< �1 ال 1كيف تغ �g� Rحتد6 هذ- �لضبوطا< في

تغي�f< �لنغمة �ملوسيقية.
STOP.>يتوقف عز° �لنوتا

PITCH SHIFT لنغمة �ملوسيقية� sلتطابق نو qجديد q6طبقة صو< �لنوتة بد�1 3يا fسو° يتم تغي
.qجلديد�

PITCH SHIFT TO

ROOT

سو° يتم تغيf طبقة صو< �لنوتة بد�1 3ياq6 جديدq لتطابق جذ9 �لنغمة �ملوسيقية 
.qجلديد�

RETRIGGER تطابق �لنغمة �ملوسيقية qع) طبقة صو< جديد qجديد q6عز° �لنوتة مع 3يا q6يتم �عا
�لتالية.

RETRIGGER TO

ROOT

يتم �عاq6 عز° �لنوتة مع 3ياq6 جديدq ع) نوتة �جلذ9 للنغمة �ملوسيقية �لتالية. مع 
gلك، تبقى �لنغمة �لثRنية للنوتة �جلديدq هي نفسها.
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q6ال9�93 �ملتعد�
q6ال9�93 �ملتعد�

A �لز$ �ملتعد>) bتكوين �لز$ �ملتعد> (مكو
متكنك هذ- �مليزq من تكوين مقطوعاتك �ملوسيقية �الصلية ع) �لز9 �ملتعد6، �1يضا* تسمح لك بتحرير 

�ملقاطع �ملوسيقية �ملوجوq6 ع) �لز9 �ملتعد6 لتكوين مقطوعاتك �ملوسيقية �خلاصة.

�لتسجيل بالوقت �حلقيقي للز$ �ملتعد>

خx cموعة �$ متعد> مطلو¦ حتريرها �! تكوينها (صفحة ١٣٠).  ١
�ستدعي شاشة عرp �لتشغيل.  ٢

 [FUNCTION] → [F] DIGITAL REC MENU

A �لز$ �ملتعد>. bمكو pشاشة عر ��ضغط �لز$ [C] الستدعا  ٣
.RECORD 5!الختيا$ �جلد TAB [  ] $ضغط �لز�  ٤

�ضغط �حد �ال�$�$ [A], [B], [F] ! [G] الختيا$ �لز$ �ملتعد> �ملطلو¦ حترير: �! تكوينه.  ٥
��g �69< تكوين بيانا< �لز9 �ملتعد6 من �لبد�ية، �ضغط �لز9 [C] الستدعاz ²موعة فا9غة.
�ضغط �لز$ (REC) [H] للدخو5 �� حالة �الستعد�> للتسجيل للز$ �ملتعد> �ملختا$ %   ٦

�خلطو� ٥.

�بد" �لتسجيل.  ٧
يبدH �لتسجيل �1توماتيكيا* حاملا تبدH �لعز° ع) لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية.

 .STYLE CONTROL [START/STOP] 9لتسجيل بو�سطة ضغط �لز� Hيمكنك �يضا* �� تبد
ل مسافة فا9غة بالقد9 �لذ0 تريد- قبل بدz �ملقطع �ملوسيقي للز9 �ملتعد6. هذ� jعلك تسج�

��g تم ضبط تطابق �لنغمة �ملوسيقية ع) �لتشغيل للز9 �ملتعد6 �ملطلو� تسجيله، jب عليك 
.(B و A ,G ,E ,D ,C) لسابع �لرئي�� C نوتا< �لسلم JRلتسجيل باستع�

مرجع لصفحا� �لدليل �ل�يع
................................................................. صفحة ٥٢ �ال�$�$ �ملتعد>�

للتأكد من �� مقاطعك �ملوسيقية 
�اليقاعية �ملكرq9 تعز° بحلقة مثالية، 
�حر± ع) �� توقف �لتسجيل متاما* 
ع) �خر �يقاs للمقطوعة �ملوسيقية، 

 .Uمليز�� �لتا� “sبالضبط متاما* قبل ”�يقا
��g كا� من �لصعب �حلصوJ ع) حلقة 

جيدq، يمكن �� ترغب �� تستعمل 
1ظائف تسجيل �خلطوq �ملوجوq6 ع) 

.EDIT صفحة

�!قف �لتسجيل.  ٨
�ضغط �لز9 (STOP) [H] �1 93 �للوحة MULTI PAD [STOP] �1 �لز9 

SYTLE CONTROL [STOP/START] اليقا° �لتسجيل عندما تنتهي من عز° �ملقطع 
�ملوسيقي.

 MULTI PAD $ستمع �� �ملقطع �ملوسيقي �جلديد �ملسجل، بو�سطة ضغط �لز�  ٩
�ملناسب، [4]–[1]. العا>� تسجيل �ملقطع �ملوسيقي، كر$ �خلطو�� ٦–٨.

C R C C R C

C = نوتا< �لنغمة �ملوسيقية
�ا Fلنوتا< �ملو� = C ,R
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q6د
�ملتع

 9�9
�ال3

ل �! �!قف تشغيل �لتكر�$ لكل �$ باستع51 �ال�$�$ [▼▲4] – [▼▲1]. bشغ  ١٠
��g كا� قيا¢ �لتكر�9 � 1ضع تشغيل للز9 �ملختا9، سو° يستمر عز° �لز9 �ملطابق لغاية 

�� يتم ضغط �لز�g� .MULTI PAD [STOP] 9 كا� قيا¢ �لتكر�9 � 1ضع �يقا° للز9 �ملختا9، 
سو° ينتهي �لعز° �1توماتيكيا* حاملا يصل �M ¦اية �ملقطع �ملوسيقي.

عندما تضغط �ال9�93 �ملتعدq6 �لتي تم تشغيل �لتكر�9 �ا �ثناz عز° �الغنية �1 �لنموg ، سو° 
.sلعز° 1يتكر9 بالتز�من مع �اليقا� Hيبد

ل �! �!قف تشغيل مال�مة �لنغمة �ملوسيقية لكل �$ باستع51 �ال�$�$  bشغ  ١١
.[5▲▼] – [8▲▼]

��g كا� قيا¢ مالzمة �لنغمة �ملوسيقية � 1ضع تشغيل للز9 �ملختا9، سو° يتم عز° �لز9 
�ملطابق حسب �لنغمة �ملوسيقية �ملحدq6 �6خل قسم �لنغمة للوحة �ملفاتيح �ملوسيقية �لذ0 تم 

توليد- بو�سطة تشغيل [ACMP]، �1 �ملحد6 �6خل قسم �لصو< LEFT للوحة �ملفاتيح �ملوسيقية 
.([ACMP] عند �يقا° تشغيل) [LEFT] لذ0 تم توليد- بو�سطة تشغيل�

�ضغط �لز$ [D]، بعد 3لك �>خل �سم لكل �$ متعد> بو�سطة (صفحة ١٣٠).  ١٢
 Eع Nموعة حتتوx شكل Eبعد 3لك �حفظ بيانا� �لز$ �ملتعد> ع ،[I] $ضغط �لز�  ١٣

ل USER �! جها� �لتخزين USB (صفحة ٦٤). bمن �$بع ��$�$ ملشغ Aطقم يتكو

(EDIT) <تسجيل خطو� �لز$ �ملتعد
يمكن تنفيذ تسجيل �خلطوq �6خل صفحة EDIT. بعد �ختيا9 �لز9 �ملتعد6 � �خلطوq ٥ لقسم �لتسجيل 

 J1الختيا9 �جلد TAB [◄][►] 9�93بالوقت �حلقيقي للز9 �ملتعد6 �ملوجو6 ع) صفحة ١٢٨، �ضغط �ال
 zل �لنوتا< بوقت 6قيق مئة باملئة. �جر� EDIT. تبني� صفحة EDIT جدJ1 �لنتيجة �لذj 0علك تسج�

 zلتسجيل �الغنية (�لصفحا< ١٤٨-١٥٧)، باستثنا zهذ� هو �ساسا* نفس �الجر� qتسجيل �خلطو
�لنقا� �ملد9جة باالسفل:

ال يوجد قائمة لتحويل �لقنو�<، ال� �ال9�93 �ملتعدq6 حتتو0 بيانا< فقط لقناq مستقلة.  •
.p1يمكن حترير�لرسائل �خلاصة بالنظا qنتائج �لقنا Jلز9 �ملتعد6، يمكن فقط �6خا� � �6خل مكو�  •

ال تتوفر نتائج �لنغمة �ملوسيقية 1كلR< �الغا|. يمكنك �لتحويل بني نوعي جد�J1 �لنتيجة 
.[F] 9بو�سطة ضغط �لز

تم تكوين �ال9�93 �ملتعدq6 مع �اليقونا< 
�لتالية �ملبي�نة (�ليد ع) لوحة �الصابع) 
بتحويال< نوتة خاصة النتا  صو< 
نغمة موسيقية طبيعية للقيثاq9. بسبب 

gلك، ��g تم ضبط مالzمة �لنغمة 
�ملوسيقية ع) �اليقا°، يمكن �� ال 

تعز° �ال9�93 �ملتعدq6 بشكل مناسب.

A �لز$ �ملتعد>) bتكوين �لز$ �ملتعد> (مكو
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q6ال9�93 �ملتعد�

A �لز$ �ملتعد>) bحترير �لز$ �ملتعد> (مكو

�ضغط �لز$ MULTI PAD CONTROL [SELECT] الستدعا� شاشة عرp �ختيا$   ١
.USER ل bمشغ Eموعة مطلو¦ حتريرها عx cموعة �لز$ �ملتعد>، بعد 3لك �خx

A �لز$ �ملتعد>) bحترير �لز$ �ملتعد> (مكو

 $� cبعد 3لك �خ ،[MULTI PAD EDIT] pشاشة عر ��ضغط �لز$ [▼8] الستدعا  ٢
.[G] ! [F] ,[B] ,[A] $�$مطلو¦ حترير: بو�سطة ضغط �يا} من �ال�

حر$ كل من �ال�$�$ �ملتعد>� ك1 هو مطلو¦.  ٣
�لتسمية  ●

�ضغط �لز9 [▼1] بعد gلك غ�f �السم لكل 93 متعد6 (صفحة ٧٠).  
�لنسخ  ●

�ضغط �لز9 [▼3]، �خZ �لز9 �ملتعد6 �ملطلو� نسخه، �خZ مكا� �جلهة، بعد gلك نفذ   
عملية �لنسخ بو�سطة ضغط �لز9 [▼4] (صفحة ٦٨).

�حلذ�  ●

�ضغط �لز9 [▼5] بعد gلك �حذ° �لز9 �ملتعد6 غf �ل091Ä (صفحة ٦٩).  

.MULTI PAD [1]–[4] 9�93يتطابق �لرقم �ملوجو6 فو¤ �سم �لز9 مع �ال
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 qكر�g 93 (من حفظ (�1 ”تسجيل“) عمليا* �يع ضبوطا< �للوحة ع qمتكنك 1ظيفة تسجيل �لذ�كر
�لتسجيل، ثم بعد gلك �ستدعاz فو�9* ضبوطا< �للوحة حسب طلبك بو�سطة ضغط 93 �1حد. 

�لضبوطا< �ملسجلة ال�g 9�93كرq �لتسجيل �لثRنية jب �� ̄حتفظ ع) شكل ²موعة مستقلة (ملف).

تسجيل !حفظ Bعد�>� �للوحة حسب طلبك
تسجيل Bعد�>� �للوحة حسب طلبك

�ضبط ضو�بط �للوحة (مثل �لصو�، �لنمو�3، �ملؤثر�� !هكذ�) ك1 هو مطلو¦.  ١
�9جع �M جدJ1 �لبيانا< جلدJ1 �لقياسا< �لتي يمكن تسجيلها مع 1ظيفة �gكرq �لتسجيل. 

جدJ1 �لبيانا< متوفر ع) موقع 1يب rكة Yamaha. (�نظر صفحة ٥.)
 pتظهر شاشة �لعر .REGISTRATION MEMORY [MEMORY] $ضغط �لز�  ٢

الختيا$ �لبنو> �ملطلو¦ تسجيلها.
سو° يتم فقط تسجيل �لبنو6 �ملختاq9 هنا.

تسجيل �1ستدعاN zعد��6< �للوحة حسب طلبك — �gكرq �لتسجيل

عند �ستدعاN zعد��6< �لتسجيل، 
يمكنك �يضا* �ختيا9 �لبنو6 ليتم 

�ستدعاzها �1 ال يتم �ستدعاzها، حتى 
��g �خZ< �يع �لبنو6 عند �لتسجيل 

(صفحة ١٣٤).

حو5 حالة �ملصبا¡:
�يقا°...............ال يوجد بيانا< 

                                    مسجلة 
... �لبيانا< مسجلة،   (Äخ�) تشغيل

 q91لكن ليست »تا
حاليا*

..... �لبيانا< مسجلة،  تشغيل (�¿ر) 
1»تاq9 حاليا*.

حذ� Bعد�> �للوحة غV �ملطلو¦
�نظر صفحة ١٣٣.

حذ� Bعد�>�� �للوحة �لث1نية 
�حلالية

حلذ° �يع Nعد��6< �للوحة �لثRنية 
�حلالية، �ضبط �لز9 [POWER] ع) 

1ضع �لتشغيل ON �ثناz متابعة �لضغط 
ع) �ملفتا� B5 (�ملفتا� B �ملوجو6 ع) 

�قÃ يمني لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية).

�ضغط �ال�$�$ [▼▲7]–[▼▲2] الختيا$ �لبنو>.  ٣
 .[I] (CANCEL) 9لعملية، �ضغط �لز� zاللغا

�>خل �! �نز4 عالمة �لتأشV >�خل صند!® �لبند لتحديد في1 ��3 9ب �! ال 9ب   ٤
تسجيل �لبند، بو�سطة ضغط �لز$ [▼▲8].

�ضغط �حد ��$�$ REGISTRATION MEMORY [1]–[8] لتسجيل ضبوطاتك.  ٥
.Äباللو� �ال¿ر �1 �الخ zÊم fنو¹ باختيا9 �لز9 �لذ0 مصباحه غ

�ال9�93 �ملضيئة باال¿ر �1 �الخÄ، حتتو0 مسبقا* بيانا< Nعد�6 �للوحة. �N 0عد�6 لوحة 
ل مسبقا* ع) REGISTRATION MEMORY 93 (يzÊ �ملصبا� باالخÄ �1 باال¿ر)  مسج�

.qسو° يتم مسحه �1ستبد�له بالضبوطا< �جلديد
ل Bعد�>�� �للوحة �ملتعد>� عE ��$�$ �خر2 بو�سطة تكر�$ �خلطو�� ١–٥. bسج  ٦
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تسجيل �1ستدعاN zعد��6< �للوحة حسب طلبك

حفظ Bعد�>�� �للوحة �ملسجلة

يمكنك حفظ �يع Nعد��6< �للوحة �ملسجلة �لثRنية ع) شكل ملف ²موعة �gكرq تسجيل مستقل.

حو5 �ستدعا� �إلعد�>�� من جها� 
USB لتخزين�

عند �ستدعاz �إلعد��6< �لتي حتتو0 
�ختيا9 ملف �الغنية/�لنموg  من 

جها3 �لتخزين USB، تأكد من �� جها3 
�لتخزين USB �ملناسب �لذ0 &تو0 

�الغنية/�لنموg  �ملسجلني موصوJ مع 
.[USB TO DEVICE] °لطر�

�ستدعا� Bعد�>�� �للوحة �ملسجلة

 pشاشة عر ��ضغط �ال�$�$ [+] REGIST BANK ! [–] معا} بنفس �لوقت الستدعا  ١
.REGISTRATION BANK $ختيا�

�ضغط �لز$ [▼6] حلفظ ملف �ملجموعة (صفحة ٦٧).  ٢

�ستدعا� Bعد�>�� �للوحة �ملسجلة

 pشاشة عر ��ضغط �ال�$�$ [+] REGIST BANK ! [–] معا} بنفس �لوقت الستدعا  ١
.REGISTRATION BANK $ختيا�

�ضغط �حد �لز$�$ [J]–[A] الختيا$ xموعة.  ٢

�ضغط �حد �ال�$�$ �ملرقمة �ملضيئة باالخ¹ ([8]–[1]) >�خل قسم �3كر� �لتسجيل.  ٣

²موعة ٤
²موعة ٣

²موعة ٢
²موعة ١
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حذ� Bعد�> �للوحة غV �ملطلو¦/تسمية Bعد�> �للوحة
يمكن حذ° Nعد��6< �للوحة �1 تسميتها بشكل منفصل كR هو مطلو�.

 pشاشة عر ��ضغط �ال�$�$ [+] REGIST BANK ! [–] معا} بنفس �لوقت الستدعا  ١
.REGISTRATION BANK $ختيا�

�ضغط �ال�$�$ [J]–[A] الختيا$ xموعة مطلو¦ حتريرها.  ٢
.REGISTRATION EDIT pشاشة عر ��ضغط �لز$ (EDIT) [▼8] الستدعا  ٣

حر$ Bعد�>�� �للوحة.  ٤
حذ� Bعد�> لوحة  ●

�ضعط �لز9 [▼5] حلذ° Nعد�6 لوحة (صفحة ٦٩).
�عا>� تسمية Bعد�> لوحة  ●

�ضغط �لز9 [▼1] العاq6 تسمية Nعد�6 لوحة (صفحة ٧٠).

قفل �لقياسا�
يمكنك عمل ”قفل“ لقياسا< معينة (مثاJ، مؤثر، نقطة فصل، �لخ.) لتجعلها قابلة لالختيا9 فقط 

 qكر �لتسجيل �1 �لضبط بلمسة �1حد�g خر�، بدال من بو�سطة� >Rبو�سطة ضابط �للوحة — بكل
�1 معني� �ملوسيقى �1 �الغنية �1 بيانا< MIDI �لو�q69، �لخ.

�ستدعي شاشة عرp قفل �لقياسا�.  ١
[FUNCTION] → [J] UTILITY → TAB [  ][  ] CONFIG 1 →

[B] 3 PARAMETER LOCK

�خc �لقيا& �ملطلو¦ بو�سطة �ستع51 �ال�$�$ [▼▲7]–[▼▲1]، بعد 3لك �قفلها   ٢
.[8▲] (OK) $بالز

�ستدعا� Bعد�>�� �للوحة �ملسجلة

.REGISTRATION BANK $ختيا� p[▲8] للرجو4 لشاشة عر (UP) $ضغط �لز�  ٥

يتطابق �لرقم �ملوجو6 فو¤ 
�سم �مللف مع �ال9�93 

  REGISTRATION
.MEMORY[1]–[8]
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تسجيل �1ستدعاN zعد��6< �للوحة حسب طلبك

�يقا� تشغيل �ستدعا� بنو> Fد>� (!ظيفة �لتثبيت)
متكنك �gكر q �لتسجيل من �ستدعاz �يع Nعد��6< �للوحة �لتي عملتها بو�سطة ضغط 93 �1حد. مع 

gلك، يمكن �� يكو� هنا} �1قا< تريد �ا �� تبقى بنو6 �د6 هي نفسها حتى عند حتويل Nعد��6< 
  gحتتفظ بنفس نمو Rبين fيمكن �� تريد حتويل ضبوطا< �الصو�< �1 �لتأث  ،Jلتسجيل. مثا� qكر�g

�لعز° �ملر�فق. هنا تصبح 1ظيفة �لتثبيت � متناJ1 �ليد. فهي متكنك من �الحتفا� بضبوطا< بنو6 
معي�نة 1تركهم بد�1 تغيf، حتى عند �ختيا�g 9�93� 9كرq تسجيل �خر�.

�ستدعي شاشة عرp �لتشغيل.  ١
 [FUNCTION] → [E] REGIST SEQUENCE/FREEZE/VOICE SET →

TAB [  ][  ] FREEZE

�ضغط �ال�$�$ [▼▲7]–[▼▲2] الختيا$ �لبنو>.  ٢
�>خل عالمة �لتأشV للبنو> �ملطلو¦ ”تثبيتها“ (يعني، �A تبقى بد!A تغيV)، بو�سطة   ٣

ضغط �لز$ [▼▲8].

�ضغط �لز$ [EXIT] للخر!� من شاشة عرp �لتشغيل.  ٤
�ضغط �لز$ [FREEZE] �ملوجو> عE �للوحة لتشغيل !ظيفة �لتثبيت.  ٥

�ستدعا� �$قاd �لذ�كر� بالcتيب — تسلسل �لتسجيل
كR كانت ��g 9�93كرq �لتسجيل مالئمة، يمكن �� يكو� هنا} �1قا< �ثناz �ألz�6 عندما تريد �لتحويل 

ب�عة بني �لضبوطا< — �16 �حلاجة �M 9فع يديك عن لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية. متكنك 1ظيفة تسلسل 
�لتسجيل من �ستدعاz �إلعد��6< �لثRنية با0 ترتيب حتد6-، بو�سطة ببساطة �ستعJR �ال9�93 

[  ][  ]TAB �1 ع) �لد�1سة �لقدمية �1نت تعز°.

�خx cموعة �3كر� �لتسجيل �ملطلوبة لxyة تسلسل (صفحة ١٣٢).  ١
�ستدعي شاشة عرp �لتشغيل.  ٢

[FUNCTION] → [E] REGIST SEQUENCE/FREEZE/VOICE SET/ →
TAB [  ][  ] REGISTRATION SEQUENCE

�ستدعا� Bعد�>�� �للوحة �ملسجلة

   تنبيه
يتم �!توماتيكيا} حفظ �لضبوطا� 

 pملوجو>� >�خل شاشة عر�
REGISTRATION FREEZE عE �آللة 

�ملوسيقية عندما °ر� من شاشة 
�لعرp هذ:. مع 3لك، ��3 فصلت 

�لطاقة �لكهربائية >!A �خلر!� 
من شاشة �لعرp هذ:، سو� يتم 

فقد�� �لضبوطا�.

�A� �<$� �3 تستعمل �لد!�سة �لقدمية لتحويل ضبوطا� �3كر� �لتسجيل، حد> هنا   ٣
كيف سو� يتم �ستع51 �لد!�سة �لقدمية — للتقديم �! للcجيع خال5 �لتسلسل.

�ستعمل �لز9 [C] الختيا9 �لد�1سة �لقدمية للتقديم خالJ �لتسلسل.
�ستعمل �لز9 [D] الختيا9 �لد�1سة �لقدمية للZجيع خالJ �لتسلسل.
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�ستعمل �لز$ [E] لتحديد كيف يت¼� تسلسل �لتسجيل عندما يصل لنهاية �لتسلسل   ٤
.(SEQUENCE END)

 .f1 �16سة ”�لتقديم“ �لقدمية ال يمتلك تأث� TAB[  ] 9ضغط �لز ................ STOP
�لتسلسل ”متوقف“.

TOP.................. يبدH �لتسلسل مرq �خر� عند �لبد�ية.
........ ينتقل �لتسلسل �1توماتيكيا* �M بد�ية ²موعة �gكرq �لتسجيل �لتالية  NEXT BANK

�6خل نفس �حلافظة.
برمج ترتيب �لتسلسل.  ٥

�ال9قاp �ملعر1ضة � �لقسم �لسفÀ لشاشة �لعر� تتطابق مع �ال9�93 
REGISTRATION MEMORY [1]-[8] �ملوجوq6 ع) �للوحة.

برمج ترتيب �لتسلسل من �ليساM� 9 �ليمني.
�ضغط �حد �ال�$�$ REGISTRATION MEMORY [1]–[8] �ملوجو>� عE �للوحة، بعد   

3لك �ضغط �لز$ INSERT [▼▲6] ال>خا5 �لرقم.
�ستبد�5 �لرقم  ●

 qكر�g برقم rلرقم ع) موضع �ملؤ� J[▼▲5] الستبد� (REPLACE) 9ضغط �لز�
�لتسجيل �ملختا9 حاليا*.

حذ� �لرقم  ●
.r[▼▲7] حلذ° �لرقم ع) موضع �ملؤ (DELETE) 9ضغط �لز�

dحذ� ¸يع �ال$قا  ●
�ضغط �لز9 (CLEAR) [▼▲8] حلذ° �يع �ال9قاp �6خل �لتسلسل.

�ضغط �لز$ [F] لتشغيل !ظيفة تسلسل �لتسجيل.  ٦
 pللرجو4 �� شاشة �لعر [EXIT] $بعد 3لك �لز ،[DIRECT ACCESS] $ضغط �لز�  ٧

�لرئيسية !تأكيد في1 ��3 تم �ستدعا� �$قاd �3كر� �لتسجيل حسب �لتسلسل �ملyمج 
.Eباالع

�ستعمل �لزTAB [  ] 9 الستدعاz �9قا�g pكرq �لتسجيل بZتيب �لتسلسل، �1 �ستعمل   ●
�لزTAB [  ] 9 الستدعاzهم بZتيب عك�. �الTAB [  ][  ] 9�93 يمكن فقط �ستع�Rا 

لتسلسل �لتسجيل عندما يتم �ستدعاz شاشة �لعر� �لرئيسية.
عندما يتم ضبط تشغيل �لد�1سة �لقدمية � �خلطوq ٣، يمكنك �ستعJR �16سة قدمية   ●

الختيا9 �9قا�g pكرq �لتسجيل بالZتيب. يمكن �ستعJR �لد�1سة �لقدمية لتسلسل 
�لتسجيل مهR كانت �لشاشة �لتي تم �ستدعاzها (باستثناz لشاشة �لعر� � �خلطو ٣).

حفظ ضبوطا� تسلسل �لتسجيل

ضبوطا< ترتيب �لتسلسل 1كيف يت° تسلسل �لتسجيل عندما يصل لنهاية �لتسلسل 
(SEQUENCE END) هي �تو�q ع) شكل جزz من ملف ²موعة �gكرq �لتسجيل. لتخزين تسلسل 

.Uلتسجيل �حلا� qكر�g لتسجيل �مل�مج �جلديد، �حفظ ملف ²موعة�
 pشاشة عر ��ضغط �ال�$�$ [+] REGIST BANK ! [–] معا} بنفس �لوقت الستدعا  ١

.REGISTRATION BANK $ختيا�

�ضغط �لز$ [▼6] حلفظ ملف �ملجموعة (صفحة ٦٧).  ٢

�لرجو4 �� �!5 تسلسل بحركة 
!�حد�

�6خل شاشة �لعر� �لرئيسية، �ضغط 
�الTAB [◄] 9�93 1 [►] معا* بنفس 

�لوقت. هذ� يلغي 9قم �لتسلسل �ملختا9 
حاليا* (¾تفي مؤr �لصند1¤ من �ع) 
�ليمني). سو° يتم �ختياJ1� 9 تسلسل 

بو�سطة ضغط �حد �ال9�93 
[►][◄] TAB �1 بو�سطة ضغط 

�لد�1سة �لقدمية.

�ستدعا� Bعد�>�� �للوحة �ملسجلة

   تنبيه
يتم �!توماتيكيا} حفظ �لضبوطا� 

pملوجو>� >�خل شاشة عر�
 REGISTRATION SEQUENCE 
عE �آللة �ملوسيقية عندما °ر� 

من شاشة �لعرp هذ:. مع 3لك، 
 A!< �3 فصلت �لطاقة �لكهربائية�

�خلر!� من شاشة �لعرp هذ:، 
سو� يتم فقد�� �لضبوطا�.

   تنبيه
تذكر بأA ¸يع بيانا� تسلسل �لتسجيل 

تفقد عند تغيx Vموعة �3كر� �لتسجيل، 
Bال ��3 حفظتها مع ملف xموعة �3كر� 

�لتسجيل.

تسلسل �لتسجيل مبني� � �ع) يمني شاشة �لعر� �لرئيسية، 
يمكنك من �لتأكد من �لرقم �ملختا9 حاليا*.
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مرجع لصفحا� �لدليل �ل�يع
......................................  صفحة ٣٦ �لتد$يب مع �الغا� �ملضبوطة مسبقا} 
........................................  صفحة ٣٦ �لعز° �1الستsR لالغا| قبل �لتد9يب 
.................................  صفحة ٣٩ عر� �الشا�9< �ملوسيقية (�لقطعة �ملوسيقية) 
كتم صو< قسم �ليد �ليمنى �1 �ليد �لي�� �لذ0 يعر� �لقطعة �ملوسيقية ......  صفحة ٤٠
.................................  صفحة ٤٢ �لتد9يب بو�سطة �ستعJR 1ظيفة تكر�9 �لعز° 
.................................................................  صفحة ٤٣  {z�6H تسجيل

.................  صفحة ٥٧ �لغنا� بمصاحبة عز� �الغنية (كر�!!كه) �! ">��� �خلا³ بك
..........................................  صفحة ٥٧ �لغناz مع شاشة عر� كلR< �الغنية 
....................................................  صفحة ٥٨ 1ظائف مالئمة للكر�11كه 
.............................  صفحة ٥٨ 1ظائف مالئمة للغناz بمصاحبة z�6H} �خلا± بك 

�نو�4 �الغا� �ملتو�فقة
يمكن للمو6يل PSR-OR700 �� يعز° �نو�s �الغا| �لتالية.

�الغا� �ملضبوطة مسبقا}
.PRESET |الغا| �6خل شاشة عر� �ختيا9 �الغا�

�الغا� �ملسجلة �خلاصة بك
 .USER/USB هذ- هي �الغا| �لتي سجلتها (صفحة ٤٣، صفحة ١٤٣) 1حفظتها ع) شاشة عر�

ل فلو� 6يسك مع �آللة  (يتوفر USB عندما توصل جها3 �زين USB مثل �gكرq فال� USB/مشغ�
�ملوسيقية.)

بيانا� �الغنية �ملتوفر� جتا$يا}
يمكن حتميل �لعديد من بيانا< �الغنية لآللة �ملوسيقية من موقع 1يب rكة Yamaha، 1حتى يتوفر 

ل فلو� 6يسك �ختيا09 مع  عنا1ين �كثر جتا9يا* كاغا| 6يسك. تتوفر �غا| �لديسك عندما توصل مشغ�
�آللة �ملوسيقية. �آللة �ملوسيقية متو�فقة مع 6يسكا< �الغنية (6يسكا< فلو�) �لتي حتمل �لعالمة �لتالية:

 ،USB جها3 �لتخزين JRقبل �ستع
تأكد من قر�qz قسم ”�لتعامل مع 

جها3 �لتخزين �g) USBكرq فال� 
USB/فلو� 6يسك، �لخ)“ �ملوجو6 

ع) صفحة ٢٣.

قبل �ستعJR فلو� 6يسك �1 فتحة 
�لديسك، تأكد من قر�qz قسم ”�لتعامل 

مع 6يسكا< �لفلو�“ �ملوجو6 ع) 
صفحة ٢٢. 

�لبيانا< �ملوسيقية �ملتوفرq جتا9يا* هي 
خاضعة للحRية بو�سطة قو�نني ¿اية 

حقو¤ �لن'. يمنع بشدq نسخ �لبيانا< 
، باستثناz الستعRلك  �ملتوفرq جتا9يا*

�لشخ¬ �خلا±.

�نظر صفحة ١٧٦ من �جل �ملعلوما< 
حوJ �نو�s بيانا< �الغنية �لتي يمكن 

عزفها ع) �آللة �ملوسيقية.
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عمليا� تشغيل عز� �الغنية
هذ� �لقسم ي'� بالتفصيل �لعمليا< �1لوظائف �ملتعلقة بعز° �الغنية �لتي ¼ يتم تغطيتها �6خل قسم 

”�لدليل �ل�يع“.

 بد�/�يقا� �غنية
 SONG 9عز° �العنية، �1ضغط �لز zلبد SONG [► / ❙❙] (PLAY/PAUSE) 9ضغط �لز�

(STOP) [ ■ ] للتوقف. باالضافة �g Mلك، يوجد عدq طر¤ »تلفة مالئمة لبدz/اليقا° �غنية.

بد� �لعز�

�لبد� �ملتز�من
يمكنك بدz �لعز° حاملا تبدz �لعز° ع) لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية.

 (PLAY/PAUSE) 9�1لز SONG [ ■ ] (STOP) 9توقف �لعز°، معا* بنفس �لوقت �ضغط �لز zثنا�
[ ❙❙ / ►] معا* بنفس �لوقت.

اللغاz 1ظيفة �لبدz �ملتز�من، معا* بنفس �لوقت �ضغط �الSONG [ ■ ] (STOP) 9�93 �1ال9�93 
(PLAY/PAUSE) [ ❙❙ / ►] معا* بنفس �لوقت مرq �خر�.

!ظيفة �لنقر
متكنك هذ- �لوظيفة �ملفيدq من ضغط �لز9 [TAP TEMPO] الختيا9 96جة «عة �لعز° 1بدz �الغنية 
 q9ببساطة �نقر (�ضغط/حر9) �لز9 (�9بع مر�< من ٤/٤ الشا .q91توماتيكيا* ع) تلك �ل�عة �ملنقو�
�لوقت) بينR ال تز�J �اللة �ملوسيقية � 1ضع �الستعد�6 للبدz �ملتز�من، 1يبدH عز° �الغنية �1توماتيكيا* 

ع) 96جة «عة �لعز° �لتي �خ�Zا.

�لزيا>� �لتد$9ية
يمكن �ستعJR �لز9 [FADE IN/OUT] النتا  3يا�6< للصو< بصوq9 سلسة عند بدz عز° �الغنية. 

النتا  3يا�6< تدj9ية، �ضغط �لز9 [FADE IN/OUT] �ثناz توقف �لعز° ثم بعد gلك �ضغط �لز9 
SONG [► / ❙❙ ] (PLAY/PAUSE) لبدz �لعز°.

�يقا� �لعز� 

�لتضا�5 �لتد$9ي
يمكن �ستعJR �لز9 [FADE IN/OUT] النتا  تضاzال< تدj9ية للصو< بصوq9 سلسة عند �يقا° 

 Jzع) بد�ية �ملقطع �ملوسيقي �لذ0 تريد- �� يتضا [FADE IN/OUT] 9عز° �الغنية. �ضغط �لز
تدj9يا*.

�ضبط !قت �لزيا>� �لتد$9ية/�لتضا�5 �لتد$9ي
يمكن ضبط �1قا< �لزياq6 �لتدj9ية 1 �لتضاJz �لتدj9ي بشكل مستقل. من �جل �لتفاصيل، 

�9جع �M صفحة ١٠٥.

�عت�6R* ع) بيانا< �الغنية �خلاصة، 
سو° يتم �يضا* عز° �لنموg  بنفس 

�لوقت.

عمليا� تشغيل عز� �الغنية
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 �عE/�يقا� مؤقت/ترجيع/تقديم ¬يع
�النتقا5 �� �ملوضع �لعلوN لالغنية

�ضغط �لزSONG [ ■ ] (STOP) 9، بغض �لنظر عن في�g� R كانت �الغنية متوقفة �1 تعز°.
�يقا� �الغنية مؤقتا}

 SONG [► / ❙❙ ] 9عز° �الغنية. �ضغط �لز zثنا� SONG [► / ❙❙ ] (PLAY/PAUSE) 9ضغط �لز�
.Uخر� 1سو° تستأنف �الغنية من �ملوضع �حلا� qمر  (PLAY/PAUSE)

�النتقا5 للخلف !�الماd (ترجيع !تقديم ¬يع)
 dلالنتقا5 للخلف !�الما SONG [ ] (FF) $لز� !� SONG [ ] (REW) $١  �ضغط �لز

(ترجيع !تقديم ¬يع).
فهي تستدعي نافذq ثانوية تعر� 9قم �مليز�� �حلاU �6خل شاشة �لعر� �لرئيسية.

لالغا| �لتي حتتو0 عالما< مقطع موسيقي، يمكنك �ستعJR �ال9�93 
] للتنقل خالJ عالما< �ملقطع �ملوسيقي �6خل �الغنية. ��g كنت ال تريد   / ] (REW/FF)
ضبط موضع �الغنية بو�سطة عالما< �ملقطع �ملوسيقي، �ضغط �لز9 [E] �1خBAR” Z“ �6خل 

�لنافذq �لتي تعر� موضع �الغنية.

�ضغط �لز$ [EXIT] الغال® �لنافذ� �لثانوية �لتي تعرp $قم �مليز�A �حلا� (�! $قم عالمة   ٢
�ملقطع �ملوسيقي).

 تكر�$ �لعز�/عز� �لسلسلة

�ستدعي شاشة عرp �لتشغيل.  ١
 [FUNCTION] → [B] SONG SETTING  

�ضبط �لقياسا� �ملتعلقة بتكر�$ �لعز� بو�سطة �ال�$�$ [H]/[I]. �لقياسا� �ملتوفر�   ٢
معر!ضة باالسفل.

OFF  REPEAT MODE

يعز° خالJ �الغنية �ملختاq9، ثم يتوقف.   
SINGLE  

.q9متكر q9بصو q9الغنية �ملختا� Jيعز° خال  
ALL  

عز° مستمر خالJ �يع �الغا| �6خل �حلافظة �لتي حتتو0 �الغنية �حلالية   
.q9متكر q9بصو

RANDOM  
يعز° بصوq9 عشو�ئية 1متكرq9 �يع �الغا| �6خل �حلافظة �لتي حتتو0   

�الغنية �حلالية.
لالغا| �لتي حتتو0 عالما< مقطع موسيقي، يمكنك ضبط تكر�9 �لعز° ع) تشغيل    PHRASE MARK REPEAT

”ON“ �1 �يقا° ”OFF“. عند �لضبط ع) تشغيل، يتم عز° �لقسم �ملتطابق 

مع 9قم عالمة �ملقطع �ملوسيقي �ملحد6 بصوq9 متكرq9. �خلطو�< لتحديد 
 J9قم عالمة �ملقطع �ملوسيقي هي نفس �خلطو�< ١–٢ لقسم ” �النتقا

للخلف �1الماp (ترجيع 1تقديم «يع)“ (�نظر باالع)).

عالمة �ملقطع �ملوسيقي:
 rعالمة �ملقطع �ملوسيقي هي مؤ

م�مج مسبقا* �6خل �غا| معي�نة، �1لذ0 
&د6 �ماكن معين�ة (ضبط �ملو�3ين) 

�6خل �الغنية.
لالغا| �لتي ال حتتو0 عالما< 

مقاطع موسيقية

لالغا| �لتي ال حتتو0 عالما< 
مقاطع موسيقية

عمليا� تشغيل عز� �الغنية
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$ عز� �الغنية �لتالية b!< ترتيب 
9 �الغنية �لتالية للعز°. هذ� مناسب لربطها مع �الغنية �لتالية  �ثناz عز° �غنية، يمكنك ترتيب �16

بسالسة �ثناz �ألz�6 �مل�حي. �خZ �الغنية �لتالية �لتي تريد عزفها �6خل شاشة عر� �ختيا9 �الغنية، 
�ثناz عز° �غنية.

يظهر �لبيا� ”NEXT“ ع) �ع) يمني �سم �الغنية �ملطابقة. اللغاz هذ� �لضبط، �ضغط �لز9 [▼ 8] 
.(zلغا�)

 �ستع51 ميز� �لعز� �ملر�فق �لتلقائي مع عز� �الغنية

عند عز° �غنية 1نموg  بنفس �لوقت، يتم �ستبد�J �لقنو�< ٩-١٦ �6خل بيانا< �الغنية بقنو�< 
 >Rعز° �لنغ J1لعز° �ملر�فق لالغنية بنفسك. حا� pبحيث متكنك من عز° �قسا —  gلنمو�

�ملوسيقية بمصاحبة عز° �الغنية كR هو معر�1 � �لتعليR< باالسفل.

�خc �غنية (صفحة ٣٦).  ١
�خc نمو�3 (صفحة ٤٦).  ٢

�ضغط �لز$ STYLE CONTROL [ACMP] لتشغيل !ظيفة �لعز� �ملر�فق �لتلقائي.  ٣
�ضغط �لز$ STYLE CONTROL [SYNC START] لتشغيل �الستعد�> للتشغيل ــــــ   ٤

بحيث 9علك �A تبد" �لعز� �ملر�فق معا} بنفس �لوقت حاملا تبد" �لعز�.  

�ضغط �لز$ SONG [►/ ❙❙] (PLAY/PAUSE) لبد� �لعز�.  ٥
�عز� �لنغ�1 �ملوسيقة بمصاحبة �الغنية.  ٦

�سم �لنغمة �ملوسيقية مبني� �6خل شاشة �لعر� �لرئيسية. للرجوM� s شاشة �لعر�   
.[EXIT] 9لك �ضغط �لزg بعد ،[DIRECT ACCESS] 9لرئيسية، �ضغط �لز�

عندما يتوقف عز° �الغنية، يتوقف �يضا* عز° �لنموg  بنفس �لوقت.
>$جة ¬عة �لعز� لعز� �غنية !نمو�3 بنفس �لوقت  •

عند عز° �غنية 1نموg  بنفس �لوقت، يتم �ستعJR قيمة 96جة «عة �لعز° �ملضبوطة �6خل �الغنية 
�1توماتيكيا*.

عز� �الغا� مع !ظيفة �لبد� �ل�يع
 qل�يع. ع) بعض بيانا< �الغنية �ملتوفر� zمع �لضبوطا< �لد�خلية، يتم تشغيل 1ظيفة �لبد

جتا9يا*، تم تسجيل ضبوطا< معي�نة متعلقة باالغنية (مثل، �ختيا9 �لصو<، مستو� �لصو<، 
 ،“ON” ل�يع ع) تشغيل� zقبل بينا< �لنوتة �لفعلية. عند ضبط �لبد ،J1لخ.) ع) �مليز�� �ال�

تقوp �آللة �ملوسيقية بقر�qz �يع �لبيانا< غf �لنوتة �ال1لية لالغنية ع) �ع) «عة ممكنة، بعد 
 zهذ� يمكنك من بد .M196جة «عة �لعز° �ملناسبة ع) �لنوتة �ال M� zلك �1توماتيكيا* تبطىg

�لعز° با«s ما يمكن، مع �قل حد من �اليقا° �ملؤقت لقر�qz �لبيانا<. عند ضبط �لبدz �ل�يع 
ع) تشغيل ”ON“، يتم عز° �غنية مباqr من �لنوتة �الM1 (�لتي يمكن �� تكو� � منتصف 

ميز��). ��g �69< �� تعز° من بد�ية �مليز�� �لذ0 يمتلك سكو� قبل �لنوتة �الM1، �1قف تشغيل 
.“OFF” ل�يع� zلبد�

�ستدعي شاشة عرp �لتشغيل.  ١
[FUNCTION] → [B] SONG SETTING  

.“OFF” ل�يع� ��ضغط �ال�$�$ (QUICK START) [▼ 7] اليقا� تشغيل �لبد  ٢

قفل �لقياسا�
يمكنك عمل ”قفل“ لقياسا< معينة 

(مثاJ، مؤثر، نقطة فصل، �لخ.) 
لتجعلها قابلة لالختيا9 فقط بو�سطة 

ضو�بط �للوحة (صفحة ١٣٣).

لالغا| �لتي ال حتتو0 بيانا< نغمة 
موسيقية، سو° لن يتم عر� �سم 

�لنغمة �ملوسيقية �6خل شاشة �لعر� 
�لرئيسية �ثناz عز° �الغنية.

عمليا� تشغيل عز� �الغنية



١٤٠PSR-OR700 كتي�ب �ملالك

�ستعJR 1تكوين 1حترير �الغا|

USB بيانا� �الغنية �!توماتيكيا} عند �>خا5 جها� �لتخزين ��قر�
يمكنك جعل �آللة �ملوسيقية �� تستدعي �1توماتيكيا* �الغنية �الM1 (غf �ملحتو�q �6خل حافظة) 

.[USB TO DEVICE] °حاملا يتم توصيل �جلها3 مع �لطر USB ع) جها3 �لتخزين q6ملوجو�

�ستدعي شاشة عرp �لتشغيل.  ١
[FUNCTION] →[J] UTILITY→TAB [◄][►] MEDIA  

.“ON” [▲4]/[▲3] الختيا$ تشغيل (SONG AUTO OPEN) $ضغط �لز�  ٢

تعديل تو��A مستو2 �لصو� !توحيد �لصو�، �لخ. 
(MIXING CONSOLE)

يمكنك ضبط �لقياسا< �ملتعلقة باملز  لالغنية. �9جع �M قسم ”�لبنو6 �لقابلة للتعديل (�لقياسا<) 
�6خل شاشا< عر� ”MIXING CONSOLE �ملوجو6 ع) صفحة ٨٥). �ستدعي شاشة عر� 

”SONG CH 9–16” 1� “SONG CH 1–8“ � �خلطوq ٣ من �الجر�z �الساª �6خل قسم ”حترير 
مستو� �لصو< �1لتو��3 �لنغمي“ (MIXING CONSOLE) �ملوجو6 ع) صفحة ٨٤. باالسفل 

مثالني ع) �لتشغيل.

تعديل تو��A مستو2 �لصو� لكل قنا�

�خc �غنية (صفحة ٣٦).  ١
.MIXING CONSOLE pشاشة عر ��ضغط �لز$ [MIXING CONSOLE] الستدعا  ٢

.TAB[◄][►] $�$بو�سطة ضغط �ال� [VOL/VOICE] 5!جلد� cخ�  ٣
 pشاشة عر ��ضغط �لز$ [MIXING CONSOLE] بالتتابع الستدعا  ٤

.“SONG CH 9–16” !� “SONG CH1–8” 

.“VOLUME” $الختيا [J] $ضغط �لز�  ٥
�ضبط تو��A �لصو� لكل قنا� بو�سطة �ستع51 �ال�$�$ [▼▲8]–[▼▲1].  ٦

 SETUP <يمكنك حفظ ضبوطا� مستو2 �لصو� لالغنية % عملية �إلعد�  ٧
(صفحة ١٦٢).

تأكد من تأشf بند ”VOLUME“ � �خلطوq ٢ الجر�z �إلعد�6.  

 pحو5 شاشا� �لعر
[SONG CH1–8]/

[SONG CH 9–16]

� �الغنية من ١٦ قناq منفصلة.  تتكو�
يمكن عمل ضبوطا< منفصلة لكل 

من �لقنو�< �لـ ١٦ �6خل شاشة عر� 
 .MIXING CONSOLE

�ضبط �لقياسا< �6خل شاشة عر�  
 1� SONG CH 1-8

 ، *q6عا .Uع) �لتو� SONG CH 9-16

تم تعيني 93 M� CH 1 [TR 1] 1تعيني 2 
 CH 3-16 1تعيني [TR 2] 93 M� CH

.Uع) �لتو� [EXTRA TR] 9لز� M�

 [C]/[H] (VOICE) 9�93ضغط �ال�
� �خلطوq ٥ الختيا9 �لصو< �لذ0 

تريد تغيf-. بعد gلك، �ضغط �ال9�93 
M� [8▲▼] [▼▲1] الستدعاz شاشة 

.qعر� �ختيا9 �لصو< للقنا

(MIXING CONSOLE) .مستو2 �لصو� !توحيد �لصو�، �لخ Aتعديل تو��
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تغيV �الصو��

�لعلمليا� هي نفسها ك1 % قسم ”تعديل تو��A مستو2 �لصو� لكل قنا�“ (�نظر   ١-٤
صفحة ١٤٠).

.“VOICE” $الختيا [H] $ضغط �لز�  ٥
�ضغط �ال�$�$ [▼▲8]–[▼▲1] الستدعا� شاشة عرp �ختيا$ �لصو� للقنا�.  ٦

�ضغط �حد �ال�$�$ [J]–[A] الختيا$ صو�.  ٧
 SETUP <لالغنية % عملية �إلعد� :Vتم تغي Nيمكنك حفظ �ختيا$ �لصو� �لذ  ٨

(صفحة ١٦٢).
تأكد من تأشf بند ”VOICE“ � �خلطوq ٢ الجر�z �إلعد�6.

�لتد$يب عE �الغا� مع !ظائف �لدليل
6 1ظائف �لدليل بأ�16< تعليم 1تد9يب مالئمة لتساعد} لتصبح باs9 � عز° �آللة �ملوسيقية.  تز�1

بو�سطة ضغط �لز9 [SCORE]، يمكنك �� تعر� �شا�9< �الغنية �ملوسيقية، �لتي تبني� �لنوتا< �لتي 
jب �� تعزفها 1متى تعزفها، لتسهيل عملية �لتعليم.

�ختيا$ نو4 !ظيفة �لدليل
�ستدعي شاشة عرp �لضبط:  ١

[FUNCTION] → [B] SONG SETTING  
�ستعمل �ال�$�$ [B]/[A] الختيا$ نو4 !ظيفة �لدليل �ملطلو¦. �النو�4 �لتالية متوفر�.  ٢

�خc �غنية، �ستدعي شاشة عرp �لقطعة �ملوسيقية (بو�سطة ضغط �لز$   ٣
[SCORE])، بعد 3لك �عز� عE لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية.

حفظ ضبوطا� �لدليل >�خل شاشة 
SONG SETTING pعر

 zيمكنك حفظ ضبوطا< �لدليل كجز
من بينا< �الغنية (صفحة ١٦٢). 

لالغا| �لتي تم حفظ ضبوطا< �لدليل 
�ا، سو° يتم �1توماتيكيا* تشغيل 1ظيفة 
�لدليل 1سو° يتم �ستدعاz �لضبوطا< 

�ملتعلقة عند �ختيا9 �الغنية.

�لتد$يب عE �الغا� مع !ظائف �لدليل
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أل>�� لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية

(Follow Lights) ���تبا4 �الضا
عند �ختيا9 هذ�، يتوقف عز° �الغنية مؤقتا*، 1ينتظر} لتعز° �لنوتا< بشكل صحيح. عندما تعز° 

�لنوتا< �لصحيحة، يستمر عز° �الغنية. تم تطوير 1ظيفة �تباs �الضاqz لسلسلة لوحا< �ملفاتيح 
�ملوسيقية .Yamaha Clavinova ̄تستعمل هذ- �لوظيفة الغر�� �لتد9يب مع مصابيح �6خلية ع) 

لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية Clavinova �لتي تبني� �لنوتا< �ملطلو� عزفها. ع) �لرغم من �� �ملو6يل 
PSR-OR700 ال يمتلك هذ- �ملصابيح، Nال �نه يمكنك �ستعJR نفس �لوظيفة بو�سطة �تباs �لبيانا< 

�6خل �الشا�9< �ملوسيقية �ملعر1ضة مع 1ظيفة �ملقطع �ملوسيقي.

(Any Key) ¡مفتا N�
مع هذ- �لوظيفة ، يمكنك عز° حلن �غنية فقط بو�سطة ضغط مفتا� �1حد (�0 مفتا� OK) بالتوقيت 

مع �اليقاs. يتوقف عز° �الغنية مؤقتا* 1ينتظر} لتعز° �0 مفتا�. ببساطة �عز° مفتا� ع) لوحة 
�ملفاتيح �ملوسيقية بالتوقيت مع �ملوسيقى 1سيستمر عز° �الغنية.

�للغنا

(Karao-key) مفتا¡ �لكر�!!كه
 .zمصاحبتك للغنا zهذ- �لوظيفة جتعلك تتحكم بتوقيت عز° �الغنية بو�سطة �صبع �1حد فقط، �ثنا

يتوقف عز° �الغنية مؤقتا* 1ينتظر} لتغني. ببساطة �عز° مفتا� ع) لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية 
(�0 مفتا� OK) 1سيستمر عز° �الغنية. (�ذ- �لوظيفة، ال يتم عز° نوتا< لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية.)

تشغيل !�يقا� تشغيل قنو�� عز� �الغنية
 qمنفصلة تشغيل �1 �يقا° تشغيل كل قنا q9منفصلة. يمكنك بصو qالغنية من ١٦ قنا� � تتكو�
 1 [TR 2] 93 M� CH 2 1 تعيني [TR 1] 93 M� CH 1 تم تعيني ، *q6لعز° �الغنية �ملختا9. عا

.[EXTRA TR] 9لز� M� CH 3–16 تعيني

 CHANNEL الغنية� pشاشة عر ��ضغط �لز$ [CHANNEL ON/OFF] الستدعا  ١
.ON/OFF

 qمر [CHANNEL ON/OFF] 9تظهر شاشة �لعر� �ملعر1ضة باالسفل، �ضغط �لز ¼ �g�  
�خر�.

�ستعمل �ال�$�$ [▼▲8]–[▼▲1] لتشغيل �! �يقا� تشغيل كل قنا�.  ٢
��g �69< �� تعز° فقط قناq خاصة (كتم صو< �يع �لقنو�< �الخر�)، �ضغط 1تابع �لضغط 

السفل ع) �ال9�93 [▼▲8]–[▼▲1] �ملطابقة للقناq �ملطلوبة. اللغاz �لعز° �ملنفر6، �ضغط 
نفس �لز9 مرq �خر�.

�لتد$يب عE �الغا� مع !ظائف �لدليل



١٤٣ PSR-OR700 كتي�ب �ملالك

غا|
ر �ال

حتري
ن 1

كوي
J 1ت

Rستع
�

MIDI Eلشخ� ع� ��تسجيل �>�
تستطيع تسجيل �z�6} �لشخ¬ 1تسجيله ع) عا9ضة بطاقة �ملستخد1H p ع) q�6H �خلز� USB. تتوفر 

طر¤ عديدq 1»تلفة للتسجيل:
 q6يتيح لك تسجيل مسا�9< متعد Rبشكل مريح 1«يع، بين {z�6� لتسجيل �ل�يع يتيح لك تسجيل�

 >Rلنغ� J1يتيح لك �لتسجيل ع) مر�حل با6خا ،q61»تلفة ع) قنو�< متعد qبتسجيل مقاطع عديد
�لو�حدq تلو �ألخر�. 1ب�H R �لبيانا< �ملسجلة »ز1نة � MIDI، تستطيع Hيضا* بسهولة حترير Hغانيك، 

ملعرفة �لتفاصيل حوMIDI J، �نظر صفحة ١٧٤، ”ماهو MIDI؟“.

طر® �لتسجيل
توجد ثال¥ طر¤ للتسجيل كR هي معر1ضة � 6Hنا-.

هذ- هي طريقة تسجيل مر&ة 1«يعة تتيح لك تسجيل �z�6} �لشخ¬ ب�عةـ 
1هي طريقة مفيدq، �لتسجيل ع) مر�حل، � تسجيل �لقطع �ملوسيقية للبيانو، 

 [EXTRA 9يضا* ع) مساH1 ،[TR2 (L)] 1H [TR1 (R)] 9تستطيع �لتسجيل ع) �لز
[TR (STYLE)، �1لذ0 يمكن �ستخد�مه للتسجيل � �لوقت نفسه.

�لتسجيل �ل�يع 
➤ "نظر ">نا:.

تتيح لك هذ- �لطريقة تسجيل �ألغنية بشكل كامل بضمنها مقاطع عديدq 1»تلفة 
.�Z1 �ال1كسH لآلال< �ملوسيقية، لتكوين صو< فرقة موسيقية كاملة

 �Zكل �لة موسيقية مقطعا* تلو �آلخر 1تكوين مؤلفا< �1كس z�6� يتم تسجيل
 q6يضا* يمكن �لتسجيل فو¤ �ملقاطع �ملسجلة فعال* لألغنية �ملوجوH1 .كاملة

 {z�6� مع USB (خلز�� q�6H � q61 �ألغنية �ملوجوH *ألغنية �ملضبوطة مسبقا�)
�لشخ¬.

تسجيل مسا$�� متعد>�
➤ صفحة ١٤٥

تتيح لك هذ- �لطريقة تنظيم �z�6} �لشخ¬ من خالJ ”تد1ين“ �الz�6 بشكل 
حد¥ �1حد � 1قت �1حد. هذ- هي غf طريقة �لتسجيل بالوقت �لفعÀ، طريقة 

 Jة لكتابة �لنوتا< �ملوسيقية ع) �لو9¤. تستطيع �6خا��لتسجيل �ليد01 — مشا
�لنغR< �ملوسيقية، �1آل< �لوترية �1الحد�¥ �ألخر� �لو�حدq تلو �ألخر� 

.(z�6لأل Àلوقت �لفع� M�  الحتتا)

�لتسجيل عE مر�حل
➤ صفحة ١٤٨

بمقدH {91يضا* حترير �ألغا| �لتي قمت بتسجيلها (صفحة ١٥٨).
ع) سبيل �ملثاJ، تستطيع حترير نغR< معينة �لو�حدq تلو �ألخر�، 1H تستطيع �ستخد�p 1ظيفة نقطة 

�لبد�ية/�لنهاية العاq6 تسجيل مقطع معني.

�لتسجيل �ل�يع
تتيح لك هذ- �لوظيفة من تسجيل �z�6} بشكل مريح 1«يع.

�ضغط "�$�$ SONG [ ■ ] (STOP) ! SONG [REC] بالتز�من.  ١
يتم �ستدعاH zغنية فا9غة (”Hغنية جديدq“) للتسجيل.

D
فع

ت �ل
وق

 بال
يل

سج
�لت

حل
مر�

 E
ل ع

جي
تس

�ل

سعة �لذ�كر� �لد�خلية (عا$ضة 
(dبطاقة �ملستخد

�� سعة �لذ�كرq �لد�خلية لآللة �ملوسيقية 
حو�U ٥٦٠ كيلوبايت. يتم تطبق هذ- 

�لسعة ع) كل �نو�s �مللفا<، �لتي 
تشمل �لصو<، �1لنموg ، �الغنية 

1ملفا< بيانا< �لتسجيل.

MIDI Eلشخ� ع� ��تسجيل �>�
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�نجز �لتهيئا� �ملرغوبة للوحة لكي تالئم ">��� �لشخ� عE لوحة �ملفاتيح.  ٢
� 6Hنا- بعض Hمثلة �لتهيئا< �لتي تريدها.

LEFT !"/ ! RIGHT 2 �تسجيل �الجز�  •
jب تشغيل Hجز�z لوحة �ملفاتيح 1H/1 [RIGHT 2] [LEFT] �خZ صو< كل جزz من 

لوحة �ملفاتيح (RIGHT 2, LEFT) بو�سطة �ستدعاz عا9ضة �ختيا9 �لصو< 
(صفحة ٧٩، صفحة ٨٠).

نما�3 �لتسجيل  •
�خZ �لنموg  (صفحة ٤٦).  ١

�ضبط 96جة «عة �لتسجيل بو�سطة ضغط �ألTEMPO [–] [+] 9�93، عند   ٢
.q91Äل�

�ستخد�d �عد�> لوحة �3كر� �لتسجيل  •
�ضغط �93* �1حد�* من REGISTRATION MEMORY [1–8] 9�93H (صفحة ١٣١).

بين1 حتتفظ بالز$ SONG [REC] مضغوطا}، �ضغط "�$�$ SONG TRACK �ملر�>   ٣
تسجيله.

تسجيل �>��� �لشخصي  •
�ضغط SONG [TR1] 93 لتسجيل جزz �ليد �ليمنى، SONG [TR2] 93 1H/1 لتسجيل 

جزz �ليد �لي��.
تسجيل �لنما�3/�للبا>�� �لمتعد>�  •

.SONG [EXTRA TR (STYLE)] 93 ضغط�
تسجيل �>��� �لشخصي !عز� �لنمو�3/�للبا>�� �لمتعد>� بالتز�من  •

.SONG [EXTRA TR (STYLE)] 931 SONG [TR1]/[TR2] 9�93ضغط �أل�

�بد" بالتسجيل.  ٤
توجد طر¤ عديدq 1»تلفة لبدz �لتسجيل.

�لبد� بو�سطة �لعز� على لوحة �لمفاتيح  •
��g �خZ< �ألSONG [TR1/TR2] 9�93 � �خلطوq ٣، �بدH بالعز° ع) قسم �ليد �ليمنى 

 � SONG [EXTRA TR (STYLES)] 93 >Zخ� �g� .(صفحة ٧٨) من لوحة �ملفاتيح
�خلطوq ٣، �عز° ع) قسم �ليد �لي�� (�لوتر �ملوسيقي) من لوحة �ملفاتيح 

(صفحة ١٠٧). يبدH �لتسجيل تلقائيا* حاملا تبدH بعز° �لنغمة �ملوسيقية ع) لوحة �ملفاتيح.
SONG [ ►/ ❙❙ ] (PLAY/PAUSE) $� بو�سطة ضغط ��لبد  •

��g بدH< �لتسجيل �ذ- �لطريقة، يتم تسجيل بيانا< ”فا9غة“ �M �� تبدH بعز° �لنغمة 
 1H qfقص q�1حد qألغنية مع نقر� zلبد qملوسيقية ع) لوحة �ملفاتيح. هذ- هي طريقة مفيد�

نقرتني عاليتني 1H �لتمهيد �ا.
.STYLE CONTROL [START/STOP] $� بو�سطة ضغط ��لبد  •

� هذ- �حلالة يتم عز° مقاطع �يقاs (�لقنو�<) �لنموg  1يبدH �لتسجيل بالتز�من.

 1H/1 RIGHT 2 يتم تسجيل �جلزئني
LEFT ع) مسا�9< منفصلة.

dنو!cملي� dستخد��
 Rلشخ¬ بين� {z�6� تستطيع تسجيل

تعز° �ملي1Zنوp (صفحة ٤٣). مع 
.p1نوZلك، اليتم تسجيل صو< �مليg

MIDI Eلشخ� ع� ��تسجيل �>�
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�ضغط �$ SONG [ ■ ] (STOP) اليقا� �لتسجيل.  ٥

عند �النتهاz من �لتسجيل، تظهر 9سالة لتذكf} بحفظ بيانا< �z�6} �لشخ¬ �ملسجلة. لغلق 
�لرسالة، �ضغط 93 [EXIT]. �نظر �خلطوq ٧ حوJ تعليR< حفظ �لتسجيل.

 SONG [►/❙❙] (PLAY/PAUSE) $� لشخ� �ملسجل حديثا}. �ضغط� ���ستمع �� �>�  ٦
لالست41 �� �>��� �لشخ� �لذN سجلته تو�}.

�ضغط �$ SONG [SELECT] الستدعا� عا$ضة �ختيا$ �ألغنية حلفظ بياناتك، ثم �حفظ   ٧
�لبيانا� عE عا$ضة �ختيا$ �ألغنية (صفحة ٦٧).

تسجيل مسا$�� متعد>�
تشتمل �ألغنية ع) ١٦ قناq منفصلة. مع هذ- �لطريقة، تستطيع تسجيل �لبيانا< ع) كل قناq بشكل 

. gلوحة �ملفاتيح �1لنمو zتلو �ألخر�. يمكن تسجيل كل من �جز� qمستقل، �لو�حد

��يقا� �لتسجيل مؤقتا} !�عا>� �لبد
اليقا° �لتسجيل مؤقتا*، �ضغط 93 

 zثنا� SONG [►/ ❙❙ ] (PLAY/PAUSE)

�لتسجيل. العاq6 بدz �لتسجيل، �تبع 
عمليا< �لتشغيل �6نا٥.

للتسجيل ع) [TR1/TR2] �ضغط   •
 [►/ ❙❙ ] (PLAY/PAUSE) 93

.SONG

للتسجيل ع) [EXTRA TR]، �ضغط   •
 STYLE CONTROL [SYNC 93

[START، ثم �عز° قسم �لوتر 

�ملوسيقي من لوحة �ملفاتيح.

 تنبيه
سو� يتم خسا$� بيانا� �الغنية 

�لمسجلة ��3 �ختر� �غنية 
�خر2 �! قمت بايقا� قد$� �آللة 

�لموسيقيةمن >!A تنفيذ عملية 
�لحفظ (صفحة ٦٧).

بخصو³ �لقنو��
�نظر صفحة ١٤٧.

 ! SONG [REC] $�$ضغط �أل��  ١
SONG [ ■ ](STOP) بالتز�من.

 (“New Song”) غنية فا9غةH zيتم �ستدعا
(”Hغنية جديدq“) للتسجيل.

�خZ �ألصو�< لتسجيل �جز�z لوحة �ملفاتيح 
 LEFT 1H/1 (RIGHT 2, RIGHT 1)

 Z(صفحة ٣٠ 1صفحة ٧٩ 1صفحة ٨٠). �خ
�لنموg  ²1موعة �للبا�6< �ملتعدq6 للتسجيل 

Hيضا*، كR هو 091Â (صفحة ٤٦، صفحة 
(٥٢

مثا5
 Eمن لوحة �ملفاتيح ع RIGHT 2 �تسجيل جز

�لقنا� ٢
 zالستدعا PART SELECT [RIGHT 2] 93 ضغط�

 zلصو< للجز� Zعا9ضة �ختيا9 �لصو<، �1خ
RIGHT 2. تأكد Hيضا* من تشغيل �لز9 

.PART ON/OFF [RIGHT 2]

MIDI Eلشخ� ع� ��تسجيل �>�



١٤٦PSR-OR700 كتي�ب �ملالك

�ستعJR 1تكوين 1حترير �الغا|

MIDI �عند �ختيا$ �جلز
 MIDI (ع q6مفر qيئة قنا�  •

يتم تسجيل �يع �لبيانا< �لقا6مة   
 MIDI >من قنو� qمن �0 قنا

١-١٦. عند �ستخد�p لوحة مفاتيح 
MIDI �1 �مر للتحكم خا9جي 

للتسجيل، هذ� يتيح لك �لتسجيل 
 J9سا� qضبط قنا M� من �16 �حلاجة

MIDI ع) �جلها3 �خلا9جي.

 MIDI (ع qيئة قنو�< عديد�  •
عند �ستخد�p لوحة مفاتيح 

1H MIDI �مر للتحكم خا9جي � 

�لتسجيل، بيانا< �لتسجيل هذ- هي 
فقط لقناMIDI q �ملضبوطة 

— هذ� يعني �� �الq�6 �خلا9جية 
 qب �� تضبط ع) نفس �لقناj

�يضا*.

تسجيل نفس >$جة �لنغم لكل قنا�
�ستخدp 1ظيفة �ملي1Zنوp (صفحة ٣٤) 

 .qلتسجيل نفس 96جة �لنغم لكل قنا
ضع � �عتبا�9تك سو° اليتم تسجيل 

.p1نوZصو< �ملي

��يقا� �لتسجيل مؤقتا} !�عا>� �لبد
�نظر صفحة ١٤٤.

�بد" بالتسجيل.  ٤
�H طريقة �لبدz هي نفسها كR � �خلطوq ٤ من �لتسجيل �ل�يع (صفحة ١٤٤).

�ضغط �$ SONG [■] (STOP) اليقا� �لتسجيل.  ٥

عند �النتهاz من �لتسجيل، تظهر 9سالة لتذكf} بحفظ �z�6} �لشخ¬ �ملسجل. لغلق 
.٨ qحفظ بيانا< �ألغنية، �نظر �خلطو >Rبخصو± تعلي .[EXIT] 9لرسالة، �ضغط �لز�

 SONG [►/❙❙] (PLAY/PAUSE) $� لشخ� �ملسجل حديثا}. �ضغط� ���ستمع �� �>�  ٦
لالست41 �� �>��� �لشخ� �لذN سجلته تو�}.

بين1 حتتفظ بز$ SONG [REC] مضغوطا}،  ٢
�ضغط �أل�$�$ [▼▲8]−[▼▲1] لضبط  

.“REC” Eلقنو�� �ملرغوبة ع�  
، يتم تسجيل Hجز�z لوحة �ملفاتيح ع) *q6عا

�لقنو�< ١-٤، 1تسجيل �للبا�6< �ملتعدq6 ع)
 SONG 93 ضغط� ،qختيا9 �لقنا� zع) �لقنو�< ٩-١٦. اللغا  gRلقنو�< ٥-٨، 1تسجيل �لن�

[REC]مرH *qخر�.

بينR حتتفظ بزSONG [REC] 9 مضغوطا*، �ضغط 
�أل9�93 [▲2] لضبط �لقنو�< ٢ �ملرغوبة ع) 

.“REC”

 ��ستخدd �أل�$�$ [C]/[D] الختيا$ �جلز  ٣
�ملرغو¦ من �لقنا� �ملر�> تسجيله.

يقوp هذ� �ألجر�z بتحديد ماهو �جلزz من 
 sاليقا�)  g1 �لنموH لوحة �ملفاتيح —

 q61 �للبا�6< �ملتعدH (.لخ�… ،f٢/١، �جله
 .٢ qخلطو� � q9تا« qملسجل لكل قنا� —

 � q6ملحد� zأل1لية/�ألجز�� qتم عر� �لقنا
�لقسم ”بخصو± قنو�< �ألغنية“ (صفحة 

.(١٤٧
.[EXIT] 93 ضغط� ،zلغلق عا9ضة �ختيا9 �جلز

.“RIGHT2” 9الختيا [D] 93 ضغط�

 Eيئة ¸يع �لقنو�� ٥-١٦ ع�
”REC“ بالتز�من

 SONG [REC] 9حتتفظ بالز Rبين
مضغوطا*، �ضغط 93  

.SONG [EXTRA TR]
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$ �خلطو��١ �� ٦ الى ٢. bلتسجيل قنا� "خر2، كر  ٧
�ضغط �$ SONG [SELECT] الستدعا� عا$ضة �ختيا$ �ألغنية من "جل حفظ   ٨

�لبيانا�، ثم �حفظ �لبيانا� % عا$ضة �ختيا$ �للغة (صفحة ٦٧).

بخصو³ قنو�� �ألغنية
تم تعيني �لتهيئة �ملبدئية للقناq/�جلزz كR هو معر6H � �1نا-.

بخصو³ �جز�� لوحة �ملفاتيح
توجد ثالثة Hجز�z للوحة �ملفاتيح، LEFT 1 RIGHT 2 1 RIGHT 1. بالنسبة للتهيئة �ملبدئية، 

، jب تسجيل �جز�z لوحة �ملفاتيح ع)  *q6لكل من �لقنو�< ١-٤. عا RIGHT 1 zتم تعيني �جلز
�لقنو�< ١-٤.

بخصو³ �جز�� �لنمو�3
 Rك Uع) �لقنو�< ٩-١٦، ع) �لتو�  gلنمو� zمن �جز� zبالنسبة للتهيئة �ملبدئية، تم تعيني كل جز

، jب تسجيل مقاطع �لنموg  ع) �لقنو�< ٩-١٦. *q6هو موضح � �عال-. عا

RHYTHM....... هذ� هو �جلزz �الساª للنموg ، يتضمن نgR  �يقاs �لطبل 1 �لة �لنقر. من    
�ملألو° يتم �ستعJR ̄عدq �1حدq من ��16< �لطبل.

........... �� جزz �جلهf يستخدp �صو�< �ال< موسيقية متعدq6 1مالئمة لكي تطابق  BASS  
. gلنمو�

....... هذ� هو �يقاs �لوتر �ملوسيقي، من �لشائع �ستخد�مه مع �صو�< �لبيانو  CHORD  
�1لغيتا9.

............ عاq6 يتم �ستخد�p هذ� �ملقطع مع �آل< �لقوية مثل �ال< �لوترية �  PAD  
�ال91كس�Z، �91غن، �1خلو9¢، …�لخ.

....... يتم �ستعJR هذ� �جلزz بمحا1ال< �ل�Ä ع) �آل< �لنفخ �ملوسيقية  PHRASE  
�لنحاسية، 1عز° نغR< � لوتر �ملوقع عليه توقيعا* متعاقبا* ب�عة، �1آل< 

�إلضافية �ألخر� �لتي جتعل من �لد91 �ملصاحب Hكثر تشويقا*.
بخصو³ �جز�� �للبا>�� �ملتعد>�  

 Rك Uع) �لقنو�< ٥-٨ ع) �لتو� q6من �للبا�6< �ملتعد q6بسبب �لتهيئة �ملبدئية، تم تعيني كل لبا 
هو معر�1 � �عال-.

 تنبيه
سو� يتم خسا$� �لنمو�3 �ملسجل 
��3 قمت بتغيV: �� نموZ �3خر "! 
 A!< �3 �!قفت تشغيل �لقد$� من�

تنفيذ عملية �حلفظ (صفحة ٦٧).

1
2
3
4
5
6
7
8

RIGHT1
RIGHT1
RIGHT1
RIGHT1
M.Pad1
M.Pad2
M.Pad3
M.Pad4

9
10
11
12
13
14
15
16

RHYTHM1
RHYTHM2
BASS
CHORD1
CHORD2
PAD
PHRASE1
PHRASE2

 �"جز�
لوحة 
�ملفاتيح

 ��جز�
�لد!�سة 
�ملتعد>�

�جز�� �لنمو�3

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨

٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦

�لقنو�� �الجز�� �أل!لية �لقنو�� "جز�� لوحة �ملفاتيح

MIDI Eلشخ� ع� ��تسجيل �>�
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�لتسجيل عE مر�حل
تتيح لك هذ- �لطريقة من تسجيل بيانا< �ملوسيقى �العتيا6ية مثل �الحلا� �ملوسيقية �1أل1تا9 �ملوسيقية.

�لتشغيال� �ألساسية للتسجيل عE مر�حل

�ضغط "�$�$ SONG [ ■ ] (STOP) ! SONG [REC] بالتز�من.  ١
يتم �ستدعاH zغنية فا9غة (”Hغنية جديدq“) للتسجيل.

قم باستدعا� عا$ضة �لتشغيل.  ٢
[FUNCTION] →[F] DIGITAL REC MENU  

�ضغط �$ [A] الستدعا� عا$ضة مؤلف �الغنية لتسجيل/حترير �ألغنية.  ٣

.TAB[◄][►] $�$لبطاقة �ملالئمة باستع51 �أل�� cخ�  ٤
لتسجيل �ألحلا� ......................�خZ بطاقة [1-16].

.[CHORD] بطاقة Zآللة �لوترية...........�خ� >Rلتسجيل نغ

��3 �خ�c �لبطاقة ”16-1“ % �خلطو� ٤، �ضغط �$ [F] الختيا$ قنا� �لتسجيل.  ٥
.STEP RECORD عا$ضة ��ضغط �$ [G]الستدعا  ٦

�بد" بالتسجيل عE مر�حل.  ٧
لتسجيل �ألحلا� ..................�نظر صفحة ١٤٩.
لتسجيل نغR< �آللة �لوترية.......�نظر صفحة ١٥٦.

MIDI Eلشخ� ع� ��تسجيل �>�
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تسجيل �ألحلاA �ملوسيقية
ي'� لك هذ� �لقسم خطو�< تسجيل �لنغR< �ملوسيقية، باستخد�p ثالثة �مثلة للقطع �ملوسيقية.

  مثا5 ١
تقوp �لتوضيحا< هنا بالتطبيق حتى �خلطوq ٧ من قسم ”�لتشغيال< �ألساسية للتسجيل ع) مر�حل“ 

ع) صفحة ١٤٨.

�خZ صو< �لتسجيل بعد �ستدعاz عا9ضة �لتسجيل ع) مر�حل.
.“ �ضغط �$ [G] الختيا$ ”  ١

.“Tenuto” $الختيا [H] $� ضغط�  ٢
�ضغط �$ [I] الختيا$ ”normal“ لنوعية �لنغمة �ملوسيقية.  ٣

�ضغط �$ [▼▲6] الختيا$ طو5 $بع �لنغمة �ملوسيقية.  ٤
�عز� عE �ملفاتيح A3 ! G3 ،F3 ،E3 ،D3 ،C3 بالcتيب، تبعا} �� مثا5 �لتنويت.  ٥

ب�H R �لقطعة �ملوسيقية �ملعر1ضة ع) 
�آللة �ملوسيقية تم توليدها من بيانا< 

MIDI �ملسجلة، قد التظهر بشكل 6قيق 

كR هي معر1ضة هنا.

* �ال9قاp �ملعر1ضة � �لتنويت تطابق �9قاp خطو�< �لتشغيل �لتالية.

بخصو³ �لبنو> �لتي يمكن �ختيا$ها 
[G] [H] [I] $�$بو�سطة �أل�

�نظر صفحة ١٥١.

MIDI Eلشخ� ع� ��تسجيل �>�
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�ضغط �$ [▼▲6] ال>خا5 $بع �لسكنة للنغمة �ملوسيقية.  ٦
 q�1حد *qأل9�93 [▼▲8]-[▼▲4]. (�ضغط �لز9 مر� pلسكنة �ملوسيقية، �ستخد� Jال6خا

الختيا9 قيمة �لسكنة �ملوسيقية، 1مرq* ثانية ال6خا�ا بشكل فعÀ.) يتم �6خاJ �لسكنة �ملوسيقية 
�لتي �ا طوJ نغمة �د6.

.C4 ¡ملفتا� Eعز� ع�  ٧

�ضغط �$ SONG [ ■ ] (STOP) لتحريك �لسهم �� بد�ية �ألغنية.  ٨

�ضغط �$ SONG [ ►/ ❙❙ ] (PLAY/PAUSE) لس41 �لنغ�1 �ملوسيقة �لتي تم �>خا�ا   ٩
حديثا}.

�ضغط �لز$ [EXIT] للخر!� من عا$ضة �لتسجيل عE مر�حل.  ١٠
��g 9غبت، تستطيع Hيضا* من حترير �ألغا| �ملسجلة فعال* بنفس �لطريقة (صفحة ١٥٨).

�ضغط �$ (SAVE) [❙] الستدعا� عا$ضة �ختيا$ �ألغنية حلفظ بياناتك، ثم �حفظ �لبيانا�   ١١
% عا$ضة �ختيا$ �ألغنية (صفحة ٦٧).

حذ� �لبيانا�  
.zملوسيقية �لتي تم �6خا�ا بشكل خاطي� >Rيمكن حذ° �لنغ  

�ستخدd �أل�$�$ [B]/[A] % عا$ضة STEP RECORD (صفحة ١٤٨) الختيا$ �لبيانا�   ١  
�لتي تريد حذفها.

�ضغط �$ (DELETE) [J] حلذ� �لبيانا� �ملختا$�.  ٢  

 تنبيه
سو� يتم خسا$� بيانا� �الغنية 

�ملسجلة ��3 �خ�c �غنية �خر2 �! 
قمت بايقا� قد$� �آللة �ملوسيقية 

من >!A تنفيذ عملية �حلفظ 
(صفحة ٦٧).

� �لسهم �� بد�ية �ألغنية. bحر
 zثنا� SONG [ ■ ] (STOP) 93 ضغط�

�لتسجيل.

MIDI Eلشخ� ع� ��تسجيل �>�
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بخصو³ �لبنو> �لتي يمكن �ختيا$ها بو�سطة �أل�$�$ [I] [H] [G] % عا$ضة �لتسجيل   
عE مر�حل

.......... &د6 «عة (علو �لصو<) للنغمة �ملوسيقية �ملر�6 �6خا�ا. [G] $�

......... &د6 مدq �لوصلة (طوJ �لنغمة) للنغمة �ملر�6 �6خا�ا. [H] $�

�$ [I]........... &د6 نوعية �لنغمة �ملر�6 �6خا�ا. يؤ06 ضغط �لز9 بشكل متعاقب 
�M حتويل منتخب �لنغمة (�ملوجوH � 6سفل �لعا9ضة) بني ثال¥ قيم 

�ساسية للنغمة: عا6ية، 1 �ملنقطة 1 �لثالثية.

بخصو³ ¬عة �لعز�
حتد6 «عة �لعز° بكيفية �لعز° ع) 

لوحة �ملفاتيح بقوq. كلR كا� �لعز° 
Hقو� ع) لوحة �ملفاتيح، كلR كانت 

 . قيمة �ل�عة Hع) �1لصو< مرتفعا*
يمكن تعيني قيمة �ل�عة ضمن �ملد� 

من ١ �M ١٢٧. كلR كانت قيمة �ل�عة 
�ع)، كلR كا� �لصو< مرتفعا*.

Kbd.Vel
fff
ff
f
mf
mp
p
pp
ppp

127
111
95
79
63
47
31
15

�لبنو> �ل�عة �ملر�> تسجيلها
�ل�عة �لفعلية �لتي تعز° فيها ع) لوحة �ملفاتيح مع

Normal

Tenuto

Staccato

Staccatissimo

Manual

80%

99%

40%

20%

�لبنو> !قت �ال>خا5 �ملر�> تسجيله

يمكن ضبط 1قت �ال6خاJ (طوJ �لنغمة �ملوسيقية) ع) 
.DATA ENTRY ±قر JR0 نسبة مئوية مرغوبة باستعH

١٢٧١١١٩٥٧٩٦٣٤٧٣١١٥

%٨٠
%٩٩
%٤٠
%٢٠
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 مثا5 ٢
تقوp �لتوضيحا< هنا بالتطبيق حتى �خلطوq ٧ من ”�لتشغيال< �ألساسية للتسجيل ع) مر�حل“ ع) 

صفحة ١٤٨. 

� هذ� �ملثاj ،Jب �H تضع � حساباتك بأ� �1حدq من �خلطو�< تقتÊ �الحتفا� باملفتا� ع) لوحة 
مضغوطا* ع) لوحة �ملفاتيح �ثناz تنفيذ عملية �لتشغيل.

�خZ صو< �لتسجيل بعد �ستدعاz عا9ضة �لتسجيل ع) مر�حل.
.“ �ضغط �$ [G] الختيا$ ”  ١

. “Tenuto”$الختيا [H] $� ضغط�  ٢
.“normal” الختيا$ نوعية �لنغمة [I] $� ضغط�  ٣

�ضغط [▼▲5] الختيا$ طو5 نصف �لنغمة �ملوسيقية.  ٤
بين1 حتتفظ بز$ F3 مضغوطا} عE لوحة �ملفاتيح، �ضغط �لز$  [▼▲7].  ٥

قبل �النتقاM� J �خلطوq ٦، �طلق �ملفتا� F3 �1لز9 [▼▲7].

بخصو³ �لبنو> �لتي يمكن 
�ختيا$ها بو�سطة �أل�$�$

[G] [H] [I] 
�نظر صفحة ١٥١.

ب�H R �لقطعة �ملوسيقية �ملعر1ضة ع) 
�آللة �ملوسيقية تم توليدها من بيانا< 

MIDI �ملسجلة، قد التظهر بشكل 6قيق 

كR هي معر1ضة هنا.

* �ال9قاp �ملعر1ضة � �لصفحه تطابق �9قاp خطو�< �لتشغيل �لتالية.

MIDI Eلشخ� ع� ��تسجيل �>�



١٥٣ PSR-OR700 كتي�ب �ملالك

غا|
ر �ال

حتري
ن 1

كوي
J 1ت

Rستع
�

.“Staccato” $الختيا [H] $� ضغط� ،F3 ¡بعد �طال® �ملفتا  ٦
�ضغط �$ [▼▲7] الختيا$ طو5 �لنغمة �لثامنة.  ٧

�عز� عE �ملفاتيح A3! F3 ! E3 بالcتيب، تبعا} ملثا5 �لتنويت.  ٨

.“ �ضغط �$ [G] الختيا$ ”  ٩
.“Tenuto” $الختيا [H] $� ضغط�  ١٠

.“dotted” $ضغط �$ [❙] الختيا�  ١١
�ضغط �$ [▼▲5] الختيا$ طو5 نصف �لنغمة �ملنقطة.  ١٢

�عز� عE �ملفتا¡ A3 �ملوجو> عE لوحة �ملفاتيح، ك1 هو Fد> % �ملثا5.  ١٣
.“normal” ضغط �$ [❙] الختيا$ نوعية �لنغمة�  ١٤

�ضغط �$ [▼▲6] الختيا$ طو5 $بع �لنغمة.  ١٥
�عز� عE �ملفتا¡ F3 �ملوجو> عE لوحة �ملفاتيح، ك1 هو Fد> % �ملثا5.  ١٦

�ضغط �$SONG [■] (STOP) لتحريك �لسهم �� بد�ية �ألغنية.  ١٧

�ضغط �$ SONG [►/❙❙] (PLAY/PAUSE) لس41 �لنغ�1 �ملوسيقية �لتي تم �>خا�ا   ١٨
حديثا}.

�ضغط �$ [EXIT] للخر!� من عا$ضة �لتسجيل عE مر�حل.  ١٩
تستطيع Hيضا* حترير �ألغا| �لتي سجلتها عند �لq91Ä (صفحة ١٥٨).  

�ضغط �$ (SAVE) [❙] الستدعا� عا$ضة �ختيا$ �ألغنية من "جل حفظ �لبيانا�، ثم   ٢٠
�حفظ �لبيانا� % عا$ضة �ختيا$ �الغنية (صفحة ٦٧).

 تنبيه
سو� يتم خسا$� بيانا� �الغنية 

�ملسجلة ��3 �خ�c �غنية �خر2 �! 
قمت بايقا� قد$� �آللة �ملوسيقية 

من >!A تنفيذ عملية �حلفظ 
(صفحة ٦٧).
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 مثا5 ٣
تقوp �لتوضيحا< هنا بالتطبيق حتى �خلطوq ٧ من ”�لتشغيال< �ألساسية للتسجيل ع) مر�حل“ ع) 

صفحة ١٤٨.

� هذ� �ملثاj ،Jب �H تضع � حساباتك بأ� �1حدq من �خلطو�< تقتÊ �الحتفا� باملفتا� مضغوطا* 
ع) لوحة �ملفاتيح بينj Rر0 تنفيذ عمليا< �لتشغيل بشكل كامل.
�خZ صو< �لتسجيل بعد �ستدعاz عا9ضة �لتسجيل ع) مر�حل.

.“Normal” $الختيا [H] $� ضغط�  ١

.“normal” الختيا$ نوعية �لنغمة [I] $� ضغط�  ٢
�ضغط �$ [▼▲7] الختيا$ �لنغمة �لثامنة.  ٣

بين1 حتتفظ بمفتا¡ C3 مضغوطا} عE لوحة �ملفاتيح، �ضغط �$ [▼▲7].  ٤
التطلق �ملفتا� C3 �آل�. �حتفظ به مضغوطا* �ثناz تنفيذ �خلطو�< �لتالية.

ب�H R �لقطعة �ملوسيقية �ملعر1ضة ع) 
�آللة �ملوسيقية تم توليدها من بيانا< 

MIDI �ملسجلة، قد التظهر بشكل 6قيق 

كR هي معر1ضة هنا.

بخصو³ �لبنو> �لتي يمكن 
�ختيا$ها بو�سطة �أل�$�$ 

.[G] [H] [I]

�نظر صفحة ١٥١.

* �ال9قاp �ملعر1ضة � �لمعر1ضة تطابق �9قاp خطو�< �لتشغيل �لتالية.
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بين1 حتتفظ باملفاتيح E3 ! C3 مضغوطة عE لوحة �ملفاتيح، �ضغط �$ [▼▲7].  ٥
التطلق �ملفتاحني E3 1 C3 �آل�. �حتفظ �R مضغوطني �ثناz تنفيذ �خلطو�< �لتالية.

بين1 حتتفظ باملفاتيح G3 ! E3 ! C3 مضغوطة عE لوحة �ملفاتيح، �ضغط �$   ٦
.[7▲▼]

التطلق �ملفاتيح G3 1 E3 1 C3 �آل�. �حتفظ �ذ- �ملفاتيح مضغوطة بينR تنفذ �خلطو�< 
�لتالية.

بين1 تستمر بضغط �ملفاتيح C4 ! G3 ! E3 ! C3 عE لوحة �ملفاتيح، �ضغط �$   ٧
[▼▲7] ، !عE �لتو�� �ضغط �$ [▼▲5] .

بعدما تضغط 93 [▼▲5] ، �طلق �ملفاتيح.

�ضغط �$SONG [ ■ ] (STOP) لتحريك �لسهم �� بد�ية �ألغنية.  ٨
�ضغط �$ SONG [ ►/ ❙❙ ] (PLAY/PAUSE) لس41 �لنغ�1 �ملوسيقية �لتي تم �>خا�ا   ٩

حديثا}.

�ضغط �$ [EXIT] للخر!� من عا$ضة �لتسجيل عE مر�حل.  ١٠
��g 9غبت، تستطيع �يضا* حترير �ألغا| �ملسجلة فعال* بنفس �لطريقة (صفحة ١٥٨).

�ضغط �$ (SAVE) [I] الستدعا� عا$ضة �ختيا$ �الغنية من "جل حفظ �لبيانا�، ثم   ١١
�حفظ �لبيانا� عE عا$ضة �ختيا$ �الغنية (صفحة ٦٧).

 تنبيه
سو� يتم خسا$� بيانا� �الغنية 

�ملسجلة ��3 �خ�c �غنية �خر2 �! 
قمت بايقا� قد$� �آللة �ملوسيقية 

من >!A تنفيذ عملية �حلفظ 
(صفحة ٦٧).
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تسجيل نغ�1 �أل!تا$ �ملوسيقية
 q6فعة �1حد (لكg ملقدمة، �1لرئيسية، �1لنهاية، 1ماشابه�) pتستطيع تسجيل �أل1تا9 �ملوسيقية �1ألقسا

� نفس �لوقت بتوقيت 6قيق. توضح هذ- �لتعليR< كيفية تسجيل �لتغي�f< �لتي تطرH ع) نغم �أل1تا9 
�ملوسيقية باستعJR 1ظيفة �لتسجيل ع) مر�حل.

تقوp �لتوضيحا< هنا بالتطبيق حتى �خلطوq ٧ من ”�لتشغيال< �ألساسية للتسجيل ع) مر�حل“ ع) 
صفحة ١٤٨.

تأكد من ضبط �لز$ STYLE CONTROL [AUTO FILL IN] عOFF E، ثم �ضغط �$   ١
.STYLE CONTROL [MAIN VARIATION A]

�ضغط �$  [▼▲5]  الختيا$ طو5 نصف �لنغمة �ملوسيقية.  ٢
�عز� �أل!تا$ �ملوسيقية G ! F ! C �ملوجو>� % قسم �أل!تا$ �ملوسيقية عE لوحة   ٣

�ملفاتيح.

.STYLE CONTROL [BREAK] $� ضغط�  ٤

* �ال9قاp �ملعر1ضة � �لتنويت تطابق �9قاp خطو�< �لتشغيل �لتالية.

MIDI جها� Eلشخ� ع� ��تسجيل �>�
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�ضغط �$ [▼▲6] الختيا$ طو5 $بع �لنغمة �ملوسيقية.  ٥
�عز� �ال!تا$ �ملوسيقية G7 ! ،F �ملوجو>� % قسم �أل!تا$ �ملوسيقية عE لوحة   ٦

�ملفاتيح.

.STYLE CONTROL [MAIN VARIATION B] $� ضغط�  ٧

�ضغط �$ [▼▲4] الختيا$ طو5 �لنغمة �ملوسيقية �لكاملة.  ٨
�عز� �لوتر �ملوسيقي C % قسم �أل!تا$ �ملوسيقية عE لوحة �ملفاتيح.  ٩

�ضغط �$SONG [■] (STOP) لتحريك �لسهم �� بد�ية �ألغنية.  ١٠
�ضغط �$ SONG [►/❙❙] (PLAY/PAUSE) لس41 �لنغ�1 �ملوسيقية �لتي تم �>خا�ا   ١١

حديثا}.

�ضغط �$ [EXIT] للخر!� من عا$ضة �لتسجيل عE مر�حل.  ١٢
��g 9غبت، تستطيع �يضا* حترير �ألغا| �ملسجلة فعال* بنفس �لطريقة (صفحة ١٥٨).

�ضغط �$ (EXPAND) [F] لتحويل >خل �لبيانا� �لتي تم تغيVها عE �لوتر �ملوسيقي   ١٣
�� >�خل بيانا� �ألغنية.

�ضغط �$ (SAVE) [I] الستدعا� عا$ضة �ختيا$ �ألغنية من "جل حفظ �لبيانا�، ثم   ١٤
�حفظ �لبيانا� % عا$ضة �ختيا$ �للغة (صفحة ٦٧).

�>خا5 �الضافا�
 STYLE CONTROL [AUTO 93 96�

.ON M� FILL IN]

  9�93H 1ببساطة �ضغط �1حد�* من
STYLE CONTROL

 .[MAIN VARIATION (A,B,C,D)]

(يتم عز° قسم �الضافة 1من ثم 
ينتقل تلقائيا* �M عز° �لنموg  �ملختا9 
.([MAIN VARIATION (A,B,C,D)]

 تنبيه
سو� يتم خسا$� بيانا� �الغنية 

�ملسجلة ��3 �خ�c �غنية �خر2 �! 
قمت بايقا� قد$� �آللة �ملوسيقية 

من >!A تنفيذ عملية �حلفظ 
(صفحة ٦٧).

حذ� �لبيانا�
يمكن حذ° �لنغR< �ملوسيقية �لتي تم 
�6خا�ا بشكل خاطيz (صفحة ١٥٠).
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حترير �ألغنية �ملسجلة
تستطيع حترير �ألغا| �لتي سجلتها بأية طريقة للتسجيل — مثل �لتسجيل �ل�يع، 1H تسجيل مسا�9< 

متعد1H q6 �لتسجيل ع) مر�حل.

عملية �لتحرير �ألساسية
�خc �ألغنية �ملر�> حتريرها.  ١

قم باستدعا� عا$ضة �لتشغيل.  ٢
[FUNCTION] →[F] DIGITAL REC MENU  

�ضغط �$ [A] الستدعا� عا$ضة SONG CREATOR لتسجيل "! حترير �ألغا�.  ٣

�خc �لبطاقة �ملالئمة باستع51 �أل�$�$ [►][◄] TAB !قم بتحرير �ألغنية.  ٤

�عا>� تسجيل مقطع محد>  •
— تسجيل نقطة �لبد�ية/�لنهاية (REC MODE)......................... صفحة ١٥٩  

يتيح لك هذ� �عاq6 تسجيل مقطع �د6 من �ألغنية.
...................................... صفحة ١٦٠ (CHANNEL) تحرير �حد�) �لقنا�  •

يتيح لك هذ� بتحرير �حد�¥ �لقناq. ع) سبيل �ملثاJ، تستطيع حذ° �لبيانا< 1H نقل 
.qملوسيقية بو�سطة �لقنا� >Rلنغ�

تحرير �لنغمة �لموسيقية "! �حد�) �لوتر �لموسيقي  •
......................................................... صفحة ١٦٣  (CHORD, 1–16)  

يتيح لك هذ� بتغي1H f حذ° �لنغR< �ملوسيقية 1H �أل1تا9 �ملوسيقية �ملسجلة.
.......................................... صفحة ١٦٥  (SYS/EX.) dحا>ثة تحرير �لنظا  •

يتيح لك هذ� من تغيf 96جة �لنغمة �ملوسيقة 1H شاq9 �لوقت.
....................................... صفحة ١٦٦  (LYRICS) تحرير �لقصيد� �لغنائية  •

يتيح لك هذ� من تغيH fسم �ألغنية 1H �حد�¥ �لقصيدq �لغنائية.

MIDI جها� Eلشخ� ع� ��تسجيل �>�
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�عا>� - تسجيل قسم Fد> — نقطة �لبد�ية/�لنهاية 
(REC MODE)

، �ستعمل 1ظيفة نقطة �لبد�ية �1لنهاية  عند �عاq6 تسجيل قسم �د6 من Hغنية مسجلة فعال*
�ذ- �لطريقة، يتم تد1ين �لبيانا< �ملسجلة �حلديثة فو¤ �لبيانا< �لتي تقع بني نقطة �لبد�ية  .IN/OUT

�1لنهاية. jب �H تضع � حساباتك عدp تسجيل �لنغR< �ملوسيقية �ملوجوq6 قبل 1بعد نقطة �لبد�ية 
�1لنهاية، 9غم �نك تسمع هذ- �لنغR< بشكل عا06 فهي من �جل �9شاM� {6 توقيت نقطة �لبد�ية 
 1H pلقد� q6لبا JRلقيا¢ باستع� p9قاH �1لنهاية. تستطيع حتديد نقا� �حلضو9 �1الن�° باعتبا9ها

�لعز° ع) لوحة �ملفاتيح ببساطة.
�لتوضيحا< هنا تطبق ع) عا9ضة REC MODE � �خلطوq ٤ من ”عملية �لتحرير �ألساسية“ ع) 

صفحة ١٥٨.
�ستخدd �أل�$�$ [▼▲6]–[▼▲1] لتحديد �يئا� �لتسجيل (�نظر �>نا:).  ١

بين1 حتتفظ بز$ SONG [REC] مضغوطا}، �ضغط �$ �ملسا$ �ملرغو¦.  ٢

�ضغط �$ SONG [►/ ❙❙ ] (PLAY/PAUSE) لبد� �لعز�.  ٣
�عز� عE لوحة �ملفاتيح عند نقطة �لبد�ية !�!قف �لتسجيل عند نقطة �لنهاية.  

�ضغط �$ (SAVE) [I] الستدعا� عا$ضة �ختيا$ �ألغنية من �جل حفظ �لبيانا�، ثم   ٤
�حفظ �لبيانا� % عا$ضة �ختيا$ �الغنية (صفحة ٦٧).

PUNCH IN يئا�� 
NORMAL 93 تسجيل �لبيانا< فو¤ �لبيانا< �لسابقة عندما تضغط Hيبد

1H SONG [►/ ❙❙ ] (PLAY/PAUSE) عندما تعز° ع) لوحة �ملفاتيح � 
1ضع �الستعد�6 �ملتز�من.

FIRST KEY ON لتسجيل فو¤ �لبيانا< �لسابقة� Hيتم عز° �ألغنية بشكل عا06، ثم �بد
حاملا تعز° ع) لوحة �ملفاتيح.

PUNCH IN AT q9يتم عز° �ألغنية بشكل عا06 حتى بد�ية نقطة �لبد�ية �لتي متت �الشا
�ليها، ثم �بدH بالتسجيل فو¤ �لبيانا< �لسابقة من تلك �لنقطة. تستطيع 

ضبط مقيا¢ �لبد�ية بو�سطة ضغط 93 [▼▲3].

PUNCH OUT يئا�� 
REPLACE ALL هذ- �لتهيئة بحذ° �يع �لبيانا< بعد �لنقطة �لتي توقف عندها pتقو

�لتسجيل.
PUNCH OUT .يتم �عتبا9 موضع �ألغنية �لتي توقف عندها �لتسجيل كنقطة �لنهاية

حتتفظ هذ- �لتهيئة بجميع �لبيانا< بعد �لنقطة �لتي توقف عندها 
�لتسجيل.

PUNCH OUT AT فو¤ �لبيانا< �لسابقة حتى بد�ية مقيا¢ نقطة Àيستمر �لتسجيل �لفع
�لنهاية �ملحد6 (�ضبط مع 93 �لعا9ضة �ملطابقة)، عند �لنقطة �لتي توقف 

عندها �لتسجيل 1يستمر �لعز° �لعا06. حتتفظ هذ- �لتهيئة بجميع 
�لبيانا< بعد �لنقطة �لتي توقف عندها �لتسجيل. تستطيع ضبط نقطة 

�لنهاية بو�سطة ضغط �أل9�93 [▼▲6].

 تنبيه
سو� يتم خسا$� بيانا� �الغنية 

�ملسجلة ��3 �خ�c �غنية �خر2 �! 
قمت بايقا� قد$� �آللة �ملوسيقية 

من >!A تنفيذ عملية �حلفظ 
(صفحة ٦٧).
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"مثلة عE �عا>� �لتسجيل مع �يئا� متعد>� للبد�ية/�لنهاية
تتميز هذ- �آللة بعدq طر¤ »تلفة تستطيع �ستع�Rا لوظيفة �لبد�ية/�لنهاية.

تشf �لرسو6H pنا- �M �عاq6 تسجيل حاال< متنوعة حسب �ملقاييس �ملختاq9 بطو9 �ملقيا¢ �لثامن.

 �يئا� >!�سة �لبد�ية/�لنهاية
 sRالست� z٢ للتحكم بنقا� �لبد�ية �1لنهاية. �ثنا p�16سة �لقد JRتستطيع �ستع ،ON (عند ضبطها ع

�ا مضغوطة) فو�9* بتسجيل نقطة �ألي�، بينR يؤ06  �لألغنية، يتيح لك ضغط �16سة �لقدp ٢ (�1الحتفا
 z9غبت بذلك �ثنا R٢ كل pيقا° �لتسجيل (�الن�°). تستطيع ضغط �1طال¤ �16سة �لقد� M� طالقها�

�الستsR، لتحديد نقطة �لبد�ية/�لنهاية للتسجيل فو¤ �لبيانا< �لسابقة. �نتبه �M �نه سو° يتم �لغاz �لوظيفة 
.ON (٢ عند ضبط 1ظيفة �16سة �لبد�ية/�لنهاية ع pحلالية �ملعينة لد�1سة �لقد�

(CHANNEL) حترير �حد�) �لقنا�
تطبق �لتوضيحا< هنا ع) عا9ضة بطاقة CHANNEL � �خلطوq ٤ من عملية �لتحرير �ألساسية ع) 

صفحة ١٥٨.
�ستعمل �أل�$�$ [B]/[A] الختيا$ قائمة �لتحرير (صفحة ١٦١).  ١

�ستعمل �أل�$�$ [▼▲8]–[▼▲1] لتحرير �لبيانا�.  ٢
بخصو± �ملعلوما< �ملتعلقة بالبا9م�Z< �ملتوفرq، �نظر صفحة ١٦١.

�ضغط �$ (EXCUTE) [D] لتنفيذ �لعملية عE �لعا$ضة �حلالية.  ٣
 ،“UNDO” M� 9هذ� �لز fيتغ ،(SETUP عر� قائمة zمع �ستثنا) من �لعملية zبعد �النتها

بحيث يتيح لك �ستعاq6 �لبيانا< �ألصلية � حالة عدp �قتناعك بنتائج �لعملية. لوظيفة 
�البطاJ مستو� �1حد فقط؛ يمكن فقط �بطاJ �لعملية �حلالية.

�ضغط �$ (SAVE) [I] الستدعا� عا$ضة �ختيا$ �ألغنية من "جل حفظ �لبيانا�، ثم   ٤
�حفظ �لبيانا� عE عا$ضة �ختيا$ �الغنية (صفحة ٦٧).

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8

81 2 3 4 5 6 7

 تنبيه
سو� يتم خسا$� بيانا� �الغنية 

�ملسجلة ��3 �خ�c �غنية �خر2 �! 
قمت بايقا� قد$� �آللة �ملوسيقية 

من >!A تنفيذ عملية �حلفظ 
(صفحة ٦٧).

   PUNCH IN AT=٠٠٣
  PUNCH OUT AT=٠٠٦

�لبيانا< �ملسجلة سابقا*
�لبيانا< �ملسجلة حديثا*

�لبيانا< �ملحذ1فة

�لبيانا< �الصلية

�لبدz بالتسجيل فو¤ �لبيانا< �لسابقة ١* �يقا° �لتسجيل ٢*

�لسابقة/عز° �لبيانا< �الصلية�يقا° �لتسجيل فو¤ �لبيانا< 

�لعز° (�لبيانا< �الصلية)  zعز° ع) لوحة �ملفاتيح لبد�
�لتسجيل فو¤ �لبيانا< �لسابقة

*١ لتفا06 مقاييس �لتسجيل فو¤ �لبيانا< ١-٢، �بدH �لتسجيل من �ملقيا¢ ٣.

*٢ اليقا° �لتسجيل، �ضغط 93 [REC] � ¦اية �ملقيا¢ ٥.

�لبدz بالتسجيل فو¤ �لبيانا< �لسابقة ١*

�لبدz بالتسجيل فو¤ �لبيانا< �لسابقة ١*

�لعز° (�لبيانا< �الصلية)

�لعز° (�لبيانا< �الصلية)

�لعز° (�لبيانا< �الصلية)

�لعز° (�لبيانا< �الصلية)

�لعز° (�لبيانا< �الصلية)

 zعز° ع) لوحة �ملفاتيح لبد�
�لتسجيل فو¤ �لبيانا< �لسابقة

 zعز° ع) لوحة �ملفاتيح لبد�
�لتسجيل فو¤ �لبيانا< �لسابقة

�لبدz بالتسجيل فو¤ 
�لبيانا< �لسابقة 

�لبدz بالتسجيل فو¤ 
�لبيانا< �لسابقة 

�لبدz بالتسجيل فو¤ 
�لبيانا< �لسابقة 

�يقا° �لتسجيل ٢*

�يقا° �لتسجيل ٢*

�يقا° �لتسجيل ٢*

�يقا° �لتسجيل فو¤ �لبيانا< 
�لسابقة/عز° �لبيانا< �الصلية

�يقا° �لتسجيل ٢*

�يقا° �لتسجيل ٢*

�يقا° �لتسجيل فو¤ �لبيانا< 
�لسابقة/عز° �لبيانا< �الصلية

MIDI جها� Eلشخ� ع� ��تسجيل �>�

PUNCH IN يئة�
PUNCH OUT يئة�
NORMAL
REPLACE ALL

NORMAL
PUNCH OUT

 NORMAL

  PUNCH OUT AT=٠٠٦
FIRST KEY ON
REPLACE ALL

FIRST KEY ON
PUNCH OUT

FIRST KEY ON

  PUNCH OUT AT=٠٠٦
  PUNCH IN AT=٠٠٣
REPLACE ALL

  PUNCH IN AT=٠٠٣
PUNCH OUT

قد يتم عكس تشغيل �16سة 
�لدخوJ/�الن�° تبعا* للد�1سة 

�خلاصة �لتي 1Hصلتها باآللة �ملوسيقية. 
عند �لq91Ä، قم بتغيf قطبية �لد�1سة 

لعكس �لتحكم (صفحة ١٦٨).
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QUANTIZE قائمة 
تتيح لك 1ظيفة �حلسا� بتنظيم توقيت �يع 

�لنغR< �ملوسيقية �ملوجوq6 � �لقناq. ع) سبيل 
�ملثا�g� ،J قمت بتسجيل �لطو9 �ملوسيقي �ملعر�1 

ع) �جلانب �ألي�، قد التستطيع عزفه بالدقة 
�ملضبوطة، 1قد يكو� �z�6} �لشخ¬ متقدما* 

قليال* 1H متخلف عن �لتوقيت �ملضبو�. �H طريقة 
�حلسا� هي عملية مر&ة لتصحيح gلك.

CHANNEL.ا�&د6 �لقنو�< �ملوجوq6 � �ألغنية من Hجل حسا
SIZE ب عليكj ،q3جل نتائج ممتاH تا9 حجم �حلسا� (�لتحليل). من¾

ضبط حجم �لكمية ع) Hق  قيمة للنغمة �ملوسيقية � �لقناq. ع) 
سبيل �ملثا�g� ،J كانت هنا} ث�R نغR< قصqf � �لقناj ،qب عليك 

�ستخد�p �لنغمة �لثامنة باعتبا9ها �لكمية.

�H �لتهيئا< �لثال¥ للكمية معلومة بعالما< �لنجمة (*) 1هي مر&ة 
بشكل ممتا3، بH R¦ا تتيح لك حسا� قيمتني »تلفتني للنغمة �ملوسيقية 

، عند 1جو6 �لنغمة �لثامنة �ملستقيمة �1لنغمة �لثامنة  � نفس �لوقت. مثال*
�لثالثية � نفس �لقناq، 1قمت باحتسا� �لنغR< �ملوسيقية �لثRنية 

�ملستقيمة، يتم �حتسا� �يع �لنغR< �ملوسيقية �ملوجوq6 � �لقناq ع) 
�سا¢ نغR< ثRنية مستقيمة — بحيث يزJ 0 �0 شعو9 للنغR< �لثالثية. 

مع gلك، ��g �ستخدمت �يئة �لنغمة �ملوسيقية �لثامنة + �لنغمة �لثامنة 
�لثالثية، يتم حسا� كل من �لنغR< �ملستقيمة �1لثالثية بشكل صحيح.

STRENGTH %يئة ١٠٠� �H .qملوسيقية بقو� >Rد6 كيف تم حسا� �لنغ&
تستخر  �لتوقيت �ملضبو�. ��g تم �ختيا9 قيمة Hقل من ١٠٠%، يتم 
 q6با< �ملوسيقية �ملحسوبة �1ملحدÄملوسيقية باجتا- �ل� >Rنقل �لنغ

تبعا* �M �لنسبة �ملئوية �ملحدq6. �لتطبيق ع) حسا� Hقل من ١٠٠% 
يتيح لك �حلصوJ ع) شعو9 ”�نسا|“ بالتسجيل.

(DELETE قائمة) �<دF حذ� �لبيانا� لقنا� 
تستطيع حذ° �لبيانا< لقناq معينة � �ألغنية. �خZ �لقناq �لتي تو6 حذ° بيانا�ا باستعJR �أل9�93  

[▼▲8]- [▼▲1]، ثم �ضغط 93 (EXECUTE) [D] لتنفيذ �لعملية.

بعد �حلجم �لكمي للنغمة �ملوسيقية �لثامنة

�لتهيئا�

9بع نغمة 
موسيقية

�لنغمة �ملوسيقية 
�لثامنة

�لنغمة �ملوسيقية 
�لسا6سة ع'

�لنغمة �ملوسيقية 
�لثانية �1لثالثو�

�لنغمة �ملوسيقية �لسا6سة 
ع' + �لنغمة �ملوسيقية 

�لثامنة �لثالثية*

9بع نغمة 
موسيقية ثالثية

نغمة موسيقية 
�لثامنة �لثالثية

�لنغمة �ملوسيقية 
�لسا6سة ع' 

�لثالثية

�لنغمة �ملوسيقة 
�لثامنة + �لنغمة 
�ملوسيقية �لثامنة 

�لثالثية*

�لنغمة �ملوسيقية 
�لسا6سة ع' + 

�لسا6سة ع' 
�لثالثية*

9بع طوJ �لنغمة
�لبيانا< �ألصلية

قوq �حلسا� = ٥٠

بخصو³ �حلجم �لكمي (�لتحليل)
�� �حلجم �لكمي 1H �لتحليل هو عد6 

�لساعا< � 9بع �لنغمة �ملوسيقية.

MIDI جها� Eلشخ� ع� ��تسجيل �>�

قوq �حلسا� =١٠٠
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(MIX قائمة) د>تنيF مز� (>مج) �لبيانا� لقناتني 
 Vيضا* باستنساH تلفة. 1تتيح لك« qتتيح لك هذ- �لوظيفة مز  بيانا< قناتني 11ضع �لنتائج � قنا

�لبيانا< من قناq �1حدH M� qخر�.
SOURCE 1 q9ملختا� qيع �حد�¥ �لقنا� Vملر�6 مزجها (١-١٦). يتم �ستنسا� qتا9 �لقنا¾

�ملوجوMIDI � q6 ع) قناq معينة.
SOURCE 2 فقط �حد�¥ �لنغمة Vملر�6 مزجها (١-١٦). يتم �ستنسا� qتا9 �لقنا¾

�ملوسيقية �ملوجوq6 � �لقناq �ملختاq9 ع) قناq معينة. باالضافة �M قيم 
١-١٦، توجد �يئة ”COPY“ تتيح لك باستنساV �لبيانا< من �ملصد9 ١ 
ع) قناq معينة. ��g تم �ختياCOPY” 9“ هنا، يتم �ستنساV بيانا< �ملصد9 

(.qبالبيانا< �الصلية للقنا �9قم ١ ع) قناq معينة. (يتم �الحتفا
DESTINATION.فيها V1 �الستنساH  لتي سو° يتم 1ضع نتائج �ملز� qتا9 �لقنا¾

CHANNEL TRANSPOSE قائمة 
تتيح لك هذ- �لقائمة من نقل �لبيانا< �ملسجلة لقنو�< مستقلة نحو �ألع) 1H �ألسفل بو�سطة Hثنني من 

�لوحد�< �لثRنية كحد HقÃ بفو�صل مقد�9ها نصف نغمة.
لعرp �لقنو�� ٩–١٦

�ضغط 93 [F] للتثبيت بني عا9ضتي �لقناتني — �لقنو�< ١-٨ 1 ٩-١٦.
�لتحويل عE نفس �لقيمة جلميع �لقنو�� بالتز�من

.[1▲▼] -[8▲▼] 9�93H مضغوطا*، �ضغط �93* �1حد�* من [G] (ALL CH) 9حتتفظ بز Rبين
SETUP قائمة

يتم عر� �لتهيئا< �حلالية ملز  نضد �أل91غن (صفحة ٨٤) 1يمكن تسجيل �لتهيئا< �الخر� للوحة 
ع) Hع) موضع من �ألغنية باعتبا9ها بيانا< �العد�6. يتم �ستدعاz مز  نضد �ال91غن �1يئا< �للوحة 

�ملسجلة هنا عند بدz �ألغنية.
 طريقة �عد�> �لتسجيل

قم باستدعا� عا$ضة �لتشغيل.  ١
[FUNCTION] → [F] DIGITAL REC MENU → [A] SONG CREATOR →

TAB [◄[[►] CHANNEL → [B] SET UP

 �٢  �ستخدd �أل�$�$ [▼▲7]–[▼▲1] لتحديد �لتهيئا� �لتي يتم �ستدعائها تلقائيا} عند بد
�ألغنية.

SONG من مز  نضد qيسجل �يئة 96جة �لنغمة �ملوسيقية �1يع �لتهيئا< �ملنجز
�أل91غن.

KEYBOARD VOICE لوحة �ملفاتيح zيسجل �يئا< �للوحة بضمنها �لصو< �ملختا9 الجز�
(LEFT 1 RIGHT 1,2) 1حالة �لتشغيل/�اليقا° �لتابعة �ا.

�H �يئا< �للوحة �ملسجلة هنا شبيهة بتلك �ملخز1نة ع) �يئة �للمسة 
�لو�حدq. يمكن تسجيل هذ- عند Hية نقطة من �ألغنية (يتم تسجيل �لبنو6 

�ألخر� �ملوجوq6 � هذ� �جلدJ1 فقط � Hع) موضع من �ألغنية).
SCORE SETTING.تيبZيسجل �لتهيئا< � عا9ضة �ل
GUIDE SETTING.ON/OFF يسجل �لتهيئا< لوظائف �لدليل بضمنها �يئة �لدليل
LYRICS SETTING.لغنائية� qيسجل �لتهيئا< � عا9ضة �لقصيد

تأكد من عالمة �لبند �ملختا$ بو�سطة ضغط �$ [▲8].  ٣
�ضغط �$ (EXCUTE) [D] لتنفيذ عملية �عد�> SETUP �لتسجيل.  ٤

�ضغط �$ (SAVE) [I] الستدعا� عا$ضة �ختيا$ �للغة حلفظ بياناتك، ثم �حفظ �لبيانا�   ٥
% عا$ضة �ختيا$ �للغة (صفحة ٦٧).

 تنبيه
سو� يتم خسا$� بيانا� �الغنية 

�ملسجلة ��3 �خ�c �غنية �خر2 �! 
قمت بايقا� قد$� �آللة �ملوسيقية 

من >!A تنفيذ عملية �حلفظ 
(صفحة ٦٧).

MIDI جها� Eلشخ� ع� ��تسجيل �>�
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حترير �لنغمة �ملوسيقية "! �حد�) �لوتر �ملوسيقي 
(CHORD, 1−16)

تقوp �لتوضيحا< هنا بالتطبيق ع) عا9ضة بطاقة CHORD 1 16-1 � �خلطوq ٤ من عملية �لتحرير 
�ألساسية ع) صفحة ١٥٨.

عند �نتخا¦ عا$ضة بطاقة 16-1، �ضغط �$ [F] الختيا$ �لقنا� �ملر�> حتريرها.  ١
�نقل �لسهم �� �لبيانا� �ملرغوبة.  ٢

.[A]/[B] 93 p1 �ألسفل............................. �ستخدH (لتحريك �لسهم نحو �ألع

.[C] 93 ملرتبة �لعليا....................... �ضغط� � q6لبيانا< �ملوجو� M� لتحريك �لسهم
................ �ستخدp �أل9�93  لتحريك �لسهم بو�سطة 1حد�< �ملقيا¢/�لنقرq/�لساعة

.[1▲▼] -[3▲▼]
حترير �لبيانا�.  ٣

حترير خط �لبيانا� �لو�حد تلو �آلخر   
�ستخدp �أل9�93 [▲8]- [▼▲6] لقطع/�ستنساV/لصق/�6خاJ/حذ° �ألحد�¥.

حترير كل با$�مc للبيانا�   
�ستخدp �أل9�93 [F]/[D] الختيا9 �لبا�9مZ �ملر�6 حترير-.  ١

 pيضا* �ستخد�H يمكن .Zأل9�93 [▼▲5]/[▼▲4] لتحرير قيمة �لبا�9م� pستخد�  ٢
} �لسهم  ، ببساطة حر� قر± DATA ENTRY. ال6خاJ �لقيمة �لتي تم حتريرها فعال*

.Zبعيد�* عن �لبا�9م
الستعاq6 �لقيمة �ألصلية، �ضغط 93 (CANCEL) [▼8] قبل حتريك �لسهم.

عند �ختيا$ عا$ضة بطاقة CHORD، �ضغط �$ (EXPAND) [F] لتحويل �لبيانا� ��   ٤
بيانا� �ألغنية.

�ضغط �$ (SAVE) [I] الستدعا� عا$ضة �ختيا$ �ألغنية حلفظ بياناتك، ثم �حفظ   ٥
�لبيانا� % عا$ضة �ختيا$ �ألغنية (صفحة ٦٧).

�ختيا$ خطو� متعد>� للبيانا�
 [I] (MULTI SELECT) 9حتتفظ بز Rبين

.[A]/[B] 9�93مضغوطا*، �ضغط �أل

عرp �نو�4 معينة من �الحد�) 
(FILTER)

تستطيع �ختيا9 �نو�s �الحد�¥ �ملر�6 
عرضها � [CHORD] 1 بطاقة [1-16]. 

، عندما ترغب  هذ- طريقة مر&ة، مثال*
بعر� �حد�¥ �لنغمة �ملوسيقية فقط 

(صفحة ١٦٥).

اليمكن �الشاq9 1الحترير �لوتر 
�ملوسيقي 1قسم �لبيانا< �ملسجلة 

بالتسجيل بالوقت �لفعÀ ع) هذ- 
�لعا9ضة.

 تنبيه
سو� يتم خسا$� بيانا� �الغنية 

�ملسجلة ��3 �خ�c �غنية �خر2 �! 
قمت بايقا� قد$� �آللة �ملوسيقية 

من >!A تنفيذ عملية �حلفظ 
(صفحة ٦٧).

MIDI جها� Eلشخ� ع� ��تسجيل �>�
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بخصو³ �لساعة
1حدq �1حدq لتحليل �لنغمة �ملوسيقية. 

�H �حلجم �لكمي هو عباq9 عن عد6 
�لساعا< لكل 9بع نغمة موسيقية. ع) 

 J6تعا qساعة �1حد ،PSR-OR700

١/١٩٢٠thمن 9بع �لنغمة �ملوسيقية.

(BAR) ¢9قم �ملقيا

Jمثا

�لÄبة �لساعة

MIDI جها� Eلشخ� ع� ��تسجيل �>�

بخصو³ �الحد�) �ملعر!ضة عE �لعا$ضة

   يشM� f موقع (موضع) �حلد¥ �ملطابق. نفس �الشاq9 �ملوجوH � q6سفل يسا9 �لعا9ضة.
   يشM� f نوعيا< �حلد¥ (�نظر �6نا-).

   يشM� f قيم �حلد¥.
نوعيا� �حلد) عE عا$ضة بطاقة 1-16

Note لنغمة �ملوسيقية �ملستقلة لألغنية. تشمل 9قم �لنغمة�
�ملوسيقية �لتي تطابق �ملفتا� �لذ0 يتم عزفه، �3ئد�* قيمة 

 qمقد�9 �لصعوبة � عز° �ملفتا�، 1قيمة مد M� *ل�عة تبعا�
�ال6خاJ (طوJ �لنغمة �ملوسيقية).

Ctrl (Control Change) ،>لتهيئا< �خلاصة بالتحكم بالصو<، مثل مستو� �لصو�
�لتد1ير، �ملرشح، 1عمق �ملؤثر (�لتحرير بو�سطة مز  نضد 

�أل91غن �ملوضح ع) صفحة ٨٤).
Prog (Program Change).9لرقم للصو< �ملختا� fبتغ MIDI برنامج pيقو

P.Bnd (Pitch Bend).9طبقة �لصو< باستمر� fبيانا< تغي
A.T. (Aftertouch) °يتم توليد هذ� �حلد¥ عند �لضغط ع) �ملفتا� بعد عز

�لنغمة �ملوسيقية.
CHORD عا$ضة بطاقة Eنو�4 �ألحد�) �ملعر!ضة ع"

Style gنمو
Tempo°96جة «عة �لعز
Chord لوتر �ملوسيقي، تشغيل� sلنغمة �ملنخفضة من مفتا� �لسلم �ملوسيقي  ، نو�

جهf �لوتر �ملوسيقي
Sect(لنهاية� ،sملقدمة، �لرئي�، �ملأل، �النقطا�)  gلد91 �ملصاحب لقسم �لنمو�

OnOff gمن �لد91 �ملصاحب للنمو (qقنا) zحالة �لتشغيل/�اليقا° لكل جز
CH.Vol gمن �لد91 �ملصاحب للنمو (qقنا) zمستو� صو< كل جز

S.Vol gللد91 �ملصاحب للنمو pمستو� �لصو< بشكل عا
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(FILTER) (نو�4 معينة من �ألحد�" pعر
� عا9ضة �لتحرير يتم عر� �نو�s متنوعة من �ألحد�¥. Hحيانا* يصبح من �لصعوبة تعيني �الحد�¥ 

�لتي تريد حتريرها. �ذ� تصبح 1ظيفة �ملرشح مالئمة لالستعJR. �¦ا تتيح لك حتديد �نو�s �الحد�¥ 
�لتي سو° يتم عرضها ع) عا9ضة �لتحرير.

�ضغط �$ (FILTER) [H] % عا$ضة �لتحرير.  ١
�خc نو4 �حلد) باستع51 �أل�$�$ [▼▲5]−[▼▲2].  ٢

حتقق من �لعالمة (�لعرp) "! ��5 عالمة �لتحقق للبند �ملختا$ باستع51 �أل�$�$   ٣
.[6▲▼]/[7▲▼]

................ عالما< �لتحقق لكل Hنو�s �ألحد�¥. [H] (ALL ON)
......... ¾تا9 بيانا< NOTE/CHORD فقط. [I] (NOTE/CHORD)

 q9يعكس �يئا< عالمة �لتحقق جلميع �لصنا6يق. بعبا .................. [I] (INVERT)
Hخر�، يعني هذ� �6خاJ عالما< �لتحقق جلميع �لصنا6يق 

�لتي ¼ يتم �لتحقق منها سابقا* �1لعكس بالعكس.
�ضغط �$ [EXIT] لتنفيذ �لتهيئا�.  ٤

يؤ06 ضغط �ألM� [C]-[E] 9�93 �ستدعاz عا9ضة �ملرشح �خلا± كR هو معر�1 � �6نا-.
MAIN.......................... �ستدعاz عا9ضة �ملرشح �لرئي�.

........... �ستدعاz عا9ضة �لتحكم بتغيf �ملرشح. ........CTRL CHG
. gعا9ضة مرشح �لد91 �ملصاحب للنمو zستدعا� ................. ........STYLE

(SYS/EX.) dحترير �الحد�) �لكلية للنظا
تقوp �لتوضيحا< هنا بالتطبيق ع) عا9ضة بطاقة [SYS/EX] � �خلطوq ٤ من عملية �لتحرير �ألساسية 

ع) صفحة ١٥٨.
من هذ- �لعا9ضة، تستطيع حترير �الحد�¥ �لكلية للنظاp، �1لتي ال�تص بقناq معينة، مثل 96جة 

�ل�عة �1لنقرq (شاq9 �لوقت). �H �لتشغيال< هنا هي باالسا¢ تشبه تلك �لعمليا< �ملوجوq6 � قسم 
”حترير �حد�¥ �لنغمة �ملوسيقية 1H �لوتر �ملوسيقي“ ع) صفحة ١٦٣.

dحد�) �لنظا�

ScBar (خط بد� �لقطعة 
�ملوسيقية)

&د6 مقيا¢ �ملرتبة �لعليا لألغنية.

Tempo.°د6 قيمة «عة �لعز&
&د6 شاq9 �لوقت.Time (شا$� �لوقت)

&د6 شاq9 �ملفتا�، باالضافة �M �لتهيئة �الساسية/�لثانوية، للقطعة Key (شا$� �ملفتا¡)
�ملوسيقية �ملعر1ضة � �لعا9ضة.

(XG cبا$�م) XGPrm �9جع .XG >�Zتفصيلية متنوعة ع) با�9م >�fيتيح لك �نجا3 تغي
“صيغة بيانا< MIDI” �ملوجوq6 � قائمة �لبيانا< ملعرفة �لتفاصيل. تتوفر 
قائمة �لبيانا< ع) موقع Yamaha ع) شبكة �ألنZنت (�نظر صفحة ٥).

يعر� بيانا< �لنظاp �ملقصو9 � �ألغنية. jب �ألخذ بنظر �العتباSysEx 9 (�لنظاd �ملقصو$)
عدp �ستطاعتك تكوين بيانا< جديد1H q تغيf �تويا< �لبيانا< هنا؛ 

مع gلك، تستطيع حذ°، 1قطع، �1ستنساV، 1لصق �لبيانا<.
يعر� �حد�¥ حتويل SMF � �ألغنية. jب �ألخذ بحساباتك عدMeta p (حد) �لتحويل)

�لقدq9 ع) تكوين بيانا< جديد1H q تغيf �تويا< �لبيانا< هنا؛ مع 
gلك، تستطيع، حذ°، 1قطع، �1ستنساV، 1لصق �لبيانا<.

�ضغط 93 (SAVE) [I] الستدعاz عا9ضة �ختيا9 �ألغنية من Hجل حفظ �لبيانا<، �حفظ �لبيانا< � 
عا9ضة �ختيا9 �ألغنية (صفحة ٦٧).

 تنبيه
سو� يتم خسا$� بيانا� �الغنية 

�ملسجلة ��3 �خ�c �غنية �خر2 �! 
قمت بايقا� قد$� �آللة �ملوسيقية 

من >!A تنفيذ عملية �حلفظ 
(صفحة ٦٧).

MIDI جها� Eلشخ� ع� ��تسجيل �>�
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�ستعJR 1تكوين 1حترير �الغا|

(LYRICS) حترير �لقصيد� �لغنائية
تقوp �لتوضيحا< هنا بالتطبيق ع) عا9ضة بطاقة LYRICS � �خلطوq ٤ من عملية �لتحرير �ألساسية 

ع) صفحة ١٥٨. من هذ- �لعا9ضة، تستطيع حترير �حد�¥ �لقصيدq �لغنائية �ملسجلة.
�H �لتشغيال< هنا هي بصوq9 �ساسية مشا�ة لتلك �ملوجوq6 � قسم ”حترير �حد�¥ �لنغمة �ملوسيقية 

�1لوتر �ملوسيقي“ ع) صفحة ١٦٣.

�حد�) �لقصيد� �لغنائية

Name.سم �ألغنيةH Jيتيح لك �6خا
Lyrics.لغنائية� qلقصيد� Jيتيح لك �6خا
CodesCR

يدخل خط �لتجزئة � نص �لقصيدq �لغنائية.
LF

 ،MIDI 0ميد qجهزH 1 � بعضH .متوفر � �آللة �ملوسيقية fغ
قد يؤ06 هذ� �حلد¥ �M حذ° �لقصيدq �لغنائية �ملعر1ضة حاليا* 

1عر� �ملجموعة �لتالية من �لقصائد �لغنائية.

�>خا5 !حترير �لقصائد �لغنائية

�ستعمل �أل�$�$ (DATA ENTRY) [▼▲5]/[▼▲4] الستدعا� عا$ضة حترير �لقصيد�   ١
�لغنائية.

عمليا< �لتشغيل هي نفسها �ملوجوq6 � قسم ”�6خاJ �حلر1°“ (صفحة ٧١).
�ضغط �$ (SAVE) [I] الستدعا� عا$ضة �ختيا$ �ألغنية من "جل حفظ �لبيانا�، ثم   ٢

�حفظ �لبيانا� % عا$ضة �ختيا$ �ألغنية. (صفحة ٦٧)

 تنبيه
سو� يتم خسا$� بيانا� �الغنية 

�ملسجلة ��3 �خ�c �غنية �خر2 �! 
قمت بايقا� قد$� �آللة �ملوسيقية 

من >!A تنفيذ عملية �حلفظ 
(صفحة ٦٧).

MIDI جها� Eلشخ� ع� ��تسجيل �>�
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�ستخد�p �لتك �ملوسيقية مع �ألجهزq �ألخر�

 تنبيه
قبل توصيل �آللة �ملوسيقية باملكونا� �اللكc!نية �ألخر2، �!قف 

تشغيل قد$� ¸يع �ملكونا�. �يضا}، !قبل تشغيل "! �يقا� �ية مكونة، 
تأكد من ضبط ¸يع مستويا� �لصو� عE �حلد �أل>نى (٠). !Bال، 

سو� حتد) صدمة كهربائية "! تلف للمكونا�.

توصيل �ألجهز� �لصوتية 
   

�ستخدp كابال< �لصو< 1قابسا< �ملهايئ �لتي التتضمن Hية مقا1مة (صفر). 

�ستخد�d �ألجهز� �لصوتية �خلا$جية لالست41 
 (  [OUTPUT] مقابس)

تستطيع توصيل هذ- �ملقابس بنظاp ستfيو لتضخيم صو< �آللة �ملوسيقية. 
�ستخدp كابال< �لصو< من Hجل �لتوصيل كR هو معر�1 � �لرسم 
�لتخطيطي. تقع هذ- �ملقابس ع) لوحة مقابس �جلانب �لسفÀ من �آللة 

�ملوسيقية. 
تنبيه

ل  bعندما ¾ر� صو� �آللة �ملوسيقية �� �جلها� �خلا$جي، "!ال} شغ  •
قد$� �آللة �ملوسيقية، ثم �جلها� �خلا$جي. �عكس هذ� �لcتيب عندما 

توقف �لتشغيل.
 �3� .[AUX IN] مقابس �� [OUTPUT] التوجه �خلر� من مقابس  •
قمت بعمل هذ: �لتوصيلة، يتم �خر�� �الشا$� �لتي تم �>خا�ا من 

مقابس [AUX IN] من مقابس
 [OUTPUT]. قد ينتج عن هذ: �لتوصيال� تغذية صوتية مرتد� 

، !قد تؤ>N حتى �� تلف  !�لتي جتعل من �ال>�� �لعا>N مستحيال}
�جلها�ين كليه1.

عند توصيل هذ- �ألجهزq، تستطيع �ستخد�p مسيطر �لتحكم باآللة 
 M�  9لضبط مستو� �لصو< �خلا [MASTER VOLUME] ملوسيقية�

�جلها3 �خلا9جي. �1صل مقابس OUTPUT [L/L+R]/[R]] لآللة �ملوسيقية 
(مقابس قياسية للمسsR) 1مقابس �لدخل لز1  من �لسRعا< �آللية 
 [L/L+R]/[R] كابال< صوتية مالئمة. �ستعمل فقط مقبس JRباستع

لتوصيلها بجها3 �حا06 �لصو<.
�لة موسيقية سRعا< �لية

مقبس �لدخل
sRقابس �ملس

(ªقيا)  sRقابس �ملس
(ªقيا)

كابل �لصو<

�لة موسيقية

(ªقيا) sRقابس �ملس

كابل �لصو<

مؤلفة 1مركبة 
�لنغمة �ملوسيقية

ªقابو¢ 6بو

LINE OUT

  صفحة ١٦٨    صفحة ١٧١   صفحة ١٧١  صفحة ١٧٢

 صفحة ١٦٧ صفحة ١٦٧

تشغيل �ألجهز� �لصوتية �خلا$جية مع �لس1عا� �لد�خلية 
 (  [AUX IN] مقابس)

يمكن توصيل »ا9  �لستfيو من �لة موسيقية Hخر� �ذ- �ملقابس، يتيح 
بذلك �ستخر�  صو< �آللة �ملوسيقية �خلا9جية بو�سطة سRعا< �آللة 

�ملوسيقية هذ-. �1صل مقابس �خلر  (LINE OUT...�لخ) �لتابعة ملؤلفة 
�ألنغاp �ملوسيقية �اللك1Zنية 1H مركبة مولد �لنغمة �ملوسيقية 1مقابس �آللة 

�ملوسيقية AUX IN [L/L+R]/[R]] باستعJR مقابس صوتية مالئمة.

 تنبيه
ل قد$�  bعند �خر�� صو� �جلها� �خلا$جي �� �آللة �ملوسيقية، "!ال} شغ
�جلها� �خلا$جي، ثم �آللة �ملوسيقية. �عكس هذ� �لcتيب عندما توقف 

�لتشغيل.

�ستخدp فقط مقبس [L/L+R] عند �لتوصيل بجها3 �حا06 �لصو<.  •
 q9لخاصة باآللة �لموسيقية على �الشا� [MASTER VOLUME] سو° تؤثر تهيئة  •

.[AUX IN]لد�خلة من مقابس�
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�ستخد�p �لتك �ملوسيقية مع �ألجهزq �ألخر�

�ستخد�d �ملفتا¡ �لقدمي "! موجه �لتحكم �لقدمي 
([  FOOT PEDAL 1/2] مقابس)

يمكن �ستخد�p مقب� FOOT PEDAL للوظائف �لتالية عند �لتهيئة 
�ملبدئية �أل1لية (�يئة �ملصنع).

FOOT PEDAL 1 مقبس  •
�1صل �ملفتا� �لقدمي FC5 1H FC4 �الختيا09 من ياماها �ذ� �ملقبس 
�1ستخدمه لتشغيل 1H �يقا° تقوية �لصو<. �H �ملفتا� �لقدمي يعمل 

بطريقة مشا�ة للد�1سة �ملنظمة ع) �لبيانو—�ضغط للتقوية، �طلقه 
للصو< �لعا06.

FOOT PEDAL 2 مقبس  •
�1صل موجه �لتحكم �لقدمي �الختياFC7 09 من ياماها �ذ� �ملقبس 

�1ستخدمه لتغيf مستو� �لصو< كلR عزفت ع) �آللة �ملوسيقية. 
.(f1ظيفة �لتعب)

dد>� لكل >!�سة قدF تعيني !ظائف

 J1 موجه �لتحكم �لقدمي �ملوصوH 1ظائف �ملفتا� �لقدمي fيمكن تغي
�لتي تم تعيينها بو�سطة �لتهيئة �ملبدئية — ع) سبيل �ملثاJ، تتيح لك 

�ستخد�p �ملفتا� �لقدمي ببدz/�يقا° عز° �لنمو1H ، g �ستخد�p موجه 
�لتحكم �لقدمي الستخر�  موجا< �9تفاs �لصو<.

قم باستدعا� عا$ضة �لتشغيل.  ١
[FUNCTION] → [D] CONTROLLER → TAB [◄[]►]

FOOT PEDAL

�ستخدd �أل�$�$ [B]/[A] الختيا$ >!�سة !�حد� من   ٢
>!�ستي �لقدd �لتي سو� يتم تعيني �لوظيفة عليها.

 Eلز$ [▼▲1] الختيا$ �لوظائف �ملر�> تعيينها ع� dستخد�  ٣
�لد!�سة �ملحد>� % �خلطو� ٢.

تم ��96  تفاصيل 1ظائف �لد�1سة � �6نا-. 
�ستخدd �أل�$�$ [▼▲8] – [▼▲2] لضبط تفاصيل   ٤

�لوظائف �ملختا$�.
�تلف �لبا�9م�Z< �ملتوفرq ع) �لوظيفة �ملختاq9 � �خلطوq 3. تم �r تفاصيل   

�لبا�9م�Z< � صفحة ١٦٩.

تأكد من "A �لوظيفة �ملختا$� قابلة للتحكم بو�سطة �لد!�سة   ٥
بضغطها فعليا}.

 qلد�1سا< لتشغيل �لتهيئا< �ملسجلة � �لذ�كر� JRباتسع pعندما تقو  
.qنافذ f(صفحة ١٣٤)، تصبح هذ- �لتهيئا< غ

ضبط قطبية �لد!�سة
قد ¾تلف تشغيل/�يقا° �لد�1سة تبعا* للد�1سة �لتي �1صلتها باآللة 

�ملوسيقية. ع) سبيل �ملثاJ، �لضغط ع) �16سة �1حدq يؤM� 06 تشغيل 
�لوظيفة �ملختاq9، بينR يؤ06 ضغط �16سة »تلفة �لصنع/�ملا9كة �M �يقا° 

نفس �لوظيفة. عند �لq91Ä، �ستخدp هذ- �لتهيئة لعكس �لتحكم. �ضغط 
93 [PEDAL POLARITY] [I] لتحويل �لقطبية.

p�16سا< �لقد

�ملفتا� �لقدمي 
FC4 (�ختيا09)

�ملفتا� �لقدمي 
FC5 (�ختيا09)

موجه �لتحكم �لقدمي 
FC7 (�ختيا09)

توصيل �ألجهز� �لصوتية

تنبيه
تأكد من توصيل "! فصل �لد!�سة بعد �يقا� �لقد$� فقط.
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تفاصيل 1ظائف �لد�1سة مد9جة هنا. بالنسبة للوظائف �ملشf �ليها مع �لعالمة ”*“، �ستخدp فقط �مر �لتحكم �لقدمي؛ اليمكن �نجا3 �لتشغيل �لصحيح 
مع �ملفتا� �لقدمي.

!ظائف �لد!�سة �لقابلة للتعيني
تتيح لك هذ- �لوظيفة �ستعJR �مر �لتحكم �لقدمي للسيطرq ع) مستو� �لصو<. VOLUME*

تتيح لك هذ- �لوظيفة �ستعJR �لد�1سة للتحكم بتقوية �لصو<. عندما تضغط ع) �لد�1سة 1تستمر بالضغط 
عليها، يكو� جلميع �لنغR< �ملوسيقية �لتي تعز° ع) لوحة �ملفاتيح تقوية صوتية طويلة. �طلق �لد�1سة فو�9* 

لتتوقف (تتضاJz) Hية نغR< موسيقية قوية.

SUSTAIN

تتيح لك هذ- �لوظيفة �ستعJR �لد�1سة للتحكم بمؤثر �g� .Sostenuto كنت تعز° نغمة موسيقية 1H �لوتر 
�ملوسيقي ع) لوحة �ملفاتيح 1ضغطت ع) �لد�1سة بينR حتتفظ بالنغمة (�لنغR<) �ملوسيقية، سو° تتم تقوية 

، هذ�  �لنغR< �ملوسيقية كلR �1صلت �لضغط ع) �لد�1سة. مع gلك، التتم تقوية �لنغR< �ملوسيقية �لالحقة. مثال*
jعل من �ملمكن تقوية �لوتر �ملوسيقي، �ثناz �لعز° �ملتقطع لبقية �لنغR< �ملوسيقية.

SOSTENUTO

تتيح لك هذ- �لوظيفة �ستعJR �لد�1سة للتحكم باملؤثر �ملعتدJ. ضغط هذ- �لد�1سة يقلل من مستو� �لصو< 
1يغf جر¢ �لنغمة �ملوسيقية �لتي تعزفها. هذ- مؤثرq فقط ألصو�< معينة 1مالئمة.

SOFT

عند ضغط هذ- �لد�1سة، تتغf 96جة �لنغمة، 1تعوM� 6 �لد9جة �لعا6ية عند �طال¤ �لد�1سة. GLIDE

يمكن �ستخر�  مؤثر بو9تامينتو (�النزال¤ �لسلس بني �لنغR< �ملوسيقية) عندما تكو� �لد�1سة مضغوطة. يتم 
�ستخر�  بو9تامينتو عندما يتم عز° �لنغR< �ملوسيقية بنموg  متسق (مثال* يتم عز° �لنغمة �ملوسيقية بينR يتم 

�الحتفا� بالنغمة �ملوسيقية �لسابقة). يمكن Hيضا* ضبط 1قت �لبو9تامينتو من مز  نضد �أل91غن (صفحة ٦٨). 
التؤثر هذ- �لوظيفة ع) Hصو�< طبيعية �دq6، �1لتي اليصد9 صو�ا بشكل صحيح مع هذ- �لوظيفة.

PORTAMENTO

تتيح لك هذ- �لوظيفة بتوجيه 96جة �لنغمة �ملوسيقية نحو �أل9تفا1H s �النخفا� باستعJR �لد�1سة.  PITCH BEND*

تقوp هذ- �لوظيفة بتطبيق مؤثر �الهتز�3 ع) �لنغR< �ملوسيقية �لتي تعز° ع) لوحة �ملفاتيح. عندما تضغط ع) 
�مر �لتحكم �لقدمي يصبح �ملؤثر �عمق. تستطيع تشغيل/�يقا° هذ- �لوظيفة لكل جزz من لوحة �ملفاتيح ع) هذ- 

�لعا9ضة.

MODULATION*

.DSP VARIATION >هذ- �لوظيفة بتشغيل �1يقا° مؤثر �لصو pتقو DSP VARIATION

.HARMONY/ECHO >هذ- �لوظيفة بتشغيل �1يقا° مؤثر �لصو pتقو HARMONY/ECHO

�ثناz توقف �ألغنية، تستطيع �النتقاM� J �لصفحة �لتالية للقطعة �ملوسيقية. SCORE PAGE+

�ثناz توقف �ألغنية، تستطيع �لرجوM� s �لصفحة �لسابقة للقطعة �ملوسيقية. SCORE PAGE–

�ثناz توقف �ألغنية، تستطيع �النتقاM� J صفحة �لقصائد �لغنائية �لتالية. LYRICS PAGE+

�ثناz توقف �ألغنية، تستطيع �لرجوM� s صفحة �لقصائد �لغنائية �لسابقة. LYRICS PAGE–

.SONG [ ] [PLAY/PAUSE] 93 يعمل نفس SONG PLAY/PAUSE

.STYLE CONTROL [START/STOP] 93 يعمل نفس STYLE START/STOP

.[TAP TEMPO] 93 يعمل نفس TAP TEMPO

.[SYNC START] 93 يعمل نفس SYNCHRO START

.[SYNC STOP] 93 يعمل نفس SYNCHRO STOP

.[INTRO I-III] 9�93تعمل نفس �أل INTRO1–3

.[MAIN VARIATION A-D] 9�93تعمل نفس �أل MAIN A–D

يعز° �الضافا<، �لتي تتبع تلقائيا* �لقسم �لرئي� من �لز9 مباM� *qr �ليسا9. FILL DOWN

يعز° �الضافا<. FILL SELF

.USB q�6H1 >طبقة �لصو fتغي FILL BREAK

يعز° �الضافا<، �لتي تتبع تلقائيا* �لقسم �لرئي� من �لز9 مباM� *qr �ليمني. FILL UP

[ENDING/rit. I-III]. 9�93تعمل نفس �أل ENDING 1–3

.[FADE IN/OUT] 9�93تعمل نفس �أل FADE IN/OUT

تقوp �لد�1سة بالتغيf بني �1ضاs �لعز° باالصابع 1تشغيل �جلهf بالتنا�1 (صفحة ١٠٣). FINGERED/FING ON BASS

توصيل �ألجهز� �لصوتية
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�ستخد�p �لتك �ملوسيقية مع �ألجهزq �ألخر�

 zال1تا9 �ملوسيقية �ثنا� >fلد91 �ملصاحب حتى لو تغ�  gخلاصة بنمو� fتضغط ع) �لد�1سة، سو° حتتفظ بنغمة �جله Rبين
عز° �لنمو�g� . g ضبطت 1ضع �لعز° باالصابع ع) ”AI FULL KEYBOARD“. فأ� �لوظيفة التعمل.

BASS HOLD

تعز° �لد�1سة �آل< �لنقر �ملختاq9 بو�سطة �أل9�93 [▲▼8] – [▲▼4]. تستطيع �ستخد�p لوحة �ملفاتيح الختيا9 �لة �لنقر 
�ملرغوبة.

PERCUSSION

.PART ON/OFF [RIGHT 1] 9يعمل نفس �لز RIGHT1 ON/OFF

.PART ON/OFF [RIGHT2] 9يعمل نفس �لز RIGHT 2 ON/OFF

.PART ON/OFF [LEFT] 9يعمل نفس �لز LEFT ON/OFF

.qيستدعي �لتهيئة �لتالية لوضع �للمسة �لو�حد OTS+

..qيستدعي �لتهيئة �لسابقة لوضع �للمسة �لو�حد OTS–

 التؤثر 1ظائف Portamento 1 Sostenuto ع) �صو�< �لفلو< �1أل91غن، حتى لو تم تعيينهR ع) �لد�1سا< �لقدمية.

�لبا$�م��c �لقابلة للضبط لكل !ظيفة
 >�Zتظهر �لبا�9م ،SUSTAIN sتم �ختيا9 نو �g� ، تطابق �لبا�9م6H >�Zنا- �أل9�93 [▼▲8]–[▼▲2]، 1يعتمد توفرها ع) نوعية �لتحكم �ملختا9. مثال*

”LEFT” 1 “RIGHT 2” 1 “RIGHT 1” 1 “HALF PEDAL POINT“ تلقائيا* ع) �لشاشة.

تقوp هذ- �لبا�9م�Z< بتعيني �جلزz (�ألجز�z) �لتي سو° تتأثر بو�سطة �لد�1سة.  SONG, STYLE, M.PAD, LEFT,
RIGHT1, RIGHT2

عند �ختياPITCH BEND، 1H GLIDE 9 يقوp هذ� �لبا�9مZ بتحديد 96جة �لتغيf في�g� R كانت مرتفعة 1H منخفضة. UP/DOWN

عند �ختياPITCH BEND 1H GLIDE 9، يقوp هذ� �لبا�9مZ بتحديد مد� 96جة �لتغيf، بخطو�< مقد�9ها نصف نغمة. ترتبط 
بمز  نضد �أل91غن — �يئة مد� 96جة �لتغيf (صفحة ٦٨).

RANGE

عند �ختياGLIDE، 9 يقوp هذ� �لبا�9مZ بتحديد «عة تغيf طبقة �لصو<، عند ضغط �لد�1سة. ON SPEED

عند �ختياGLIDE 9، يقوp هذ� �لبا�9مZ بتحديد «عة تغيf طبقة �لصو<، عند �طال¤ �لد�1سة. OFF SPEED

عند تعيني PERCUSSION ع) �لد�1سة، يتم عر� �يع Hصو�< ̄عدq �لطبوJ �ملتوفرq هنا، بحيث تتيح لك �ختيا9 ̄عدq طبل 
خاصة الستع�Rا للد�1سة.

KIT

 Zهذ� �لبا�9م pهنا. يقو (-عال� KIT �) q9لطبل �ملختا� qع) �لد�1سة، يتم عر� �يع �صو�< ̄عد PERCUSSION عند تعيني
بتعيني �آللة �ملوسيقية �لصوتية �خلاصة للد�1سة. PERCUSSION

توصيل �ألجهز� �لصوتية
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توصيل �>!�� MIDI �خلا$جية 
(  [MIDI] طر���)

 MIDI >�16� لقياسية لتوصيل� MIDI >لد�خلية 1كابال� [MIDI] °طر�� pستخد�
�خلا9جية.

يستلم 9سائل MIDI من جهاMIDI 3 �خلا9جي. MIDI IN

ينقل 9سائل MIDI �لتي تم توليدها بو�سطة �آللة �ملوسيقية. MIDI OUT

 pله بفعالية، �9جع �ألقساR1كيف يمكنك �ستع MIDI 0ميد Jعامة حو qنظر zاللقا
�لتالية:

ماهو MIDI؟..................................صفحة ١٧٤  •
ما�لذ0 يمكنك عمله مع MIDI................صفحة ١٧٦  •
�يئا< MIDI..................................صفحة ١٧٧  •

USB ��<�! لتوصيل بالكمبيوتر�

HOST M�DEVICE M�

([USB TO HOST] طر���  !  [MIDI]) توصيل �لكمبيوتر 
بو�سطة توصيل �لكمبيوتر بأطر�° 1H [USB TO HOST] [MIDI]، تستطيع نقل 

�لبيانا< بني �آللة �ملوسيقية �1لكمبيوتر بو�سطة MIDI، �1حلصوJ ع) بر�مج موسيقية 
ممتعة خاصة بالكمبيوتر. jب �ألخذ بحساباتك �حلاجة �M مشغل USB-MIDI مالئم.

توضح �لتعلي6H >Rنا- كيفية توصيل �1ستخد�p �ألطر�°.

��g كنت تستخدp كمبيوتر يتضمن �لسطح �لبيني USB، نوصيك بتوصيل �لكمبيوتر �1آللة �ملوسيقية 
.MIDIبدال* من ،USB بو�سطة

 

�ملشغل
�H �ملشغل هو عباq9 عن برنامج يوفر سطح بيني لنقل �لبيانا< بني نظاp �لتشغيل �خلا± بالكمبيوتر 

q�6�1 ��ا169ير �ملوصلة. حتتا  �M تركيب مشغل USB-MIDI لتوصيل �لكمبيوتر �1آللة �ملوسيقية. 
�9جع 6ليل �لZكيب �ملنفصل(صفحة ٤).

 1 [USB TO HOST] °ثنني من �لتوصيال<؛ �لتوصيل بطرH ين، يغطيHجز M� هذ� �ل'� مقسم)
(.[MIDI] °لتوصيل بطر�

[USB TO HOST] لتوصيل بطر��  ●
 USB كابل pستخد� ،USB عند توصيل �آللة �ملوسيقية بالكمبيوتر بو�سطة
قياª (يتضمن عالمة USB) لتوصيل طر° [USB TO HOST] ع) �آللة 

.USB-MIDIب مشغل �ملوسيقية بطر° USB للكمبيوتر. ثم، 9ك�

[USB TO DEVICE] ! [USB TO HOST] بخصو³ �طر��
يوجد نوعني »تلفني من �طر�° USB ع) �آللة �ملوسيقية:

طر° 1 [USB TO HOST] [USB DEVICE]. ��ذ �حليطة �لال3مة بحيث ال�لط بني �لطرفني 
1موصال< �لكابل �ملتطابقة.

��ذ �حليطة �لال3مة لتوصيل �لقابس �لصحيح باالجتا- �لصحيح.
.Uلقسم �لتا� [USB DEVICE] °تتبع �لتوضيحا< بخصو± طر

تنبيه
[USB TO HOST] طر� dقائية عند �ستخد�! Vتد�ب

عند توصيل �لكمبيوتر بطر° [USB TO HOST]، تأكد من �لتقيد بالنقا� 
�لتالية. �ألخفا¤ � �لتقيد �ا يعرضك خلطر جتمد شاشة �لكمبيوتر �1نحر�° 
1H فقد�� �لبيانا<. ��g جتمد �لكمبيوتر 1H �آللة �ملوسيقية، 1Hقف تشغيل �آللة 

�ملوسيقية �1عد تشغيل �لكمبيوتر.
قبل توصيل �لكمبيوتر بطر° [USB TO HOST]، �خر  من 0H 1ضع   •
لتوفf �لطاقة للكمبيوتر (مثل 1ضع �لتوقف �ملؤقت، �لنوp، �الستعد�6 

للتشغيل)، �1غلق �0 برنامج مفتو�، H1يضا* �1قف تشغيل �آللة �ملوسيقية.
 USB 1 فصل كابلH قبل �يقا° تشغيل �آللة �ملوسيقية Uلتا� zذ �ألجر� نف�  •

�M/من �آللة �ملوسيقية/�لكمبيوتر.
- �غلق 0H برنامج تطبيقي مفتو� ع) �لكمبيوتر.

- تأكد من عدp �9ساJ �لبيانا< من �آللة �ملوسيقية. (يتم �9ساJ �لبيانا< 
فقط عند عز° �لنغR< �ملوسيقية ع) لوحة �ملفاتيح 1H �الستsR لألغنية.)
عند توصيل �>�� USB باآللة �ملوسيقية، 9ب عليك �ألنتظا$ ملد� ستة   •

ثو�� "! "كثر بني �لعمليا� �لتالية: عند �يقا� قد$� �آللة �ملوسيقية 
 USB من ثم تشغيلها مر�} "خر2، "! عند توصيل/فصل كابل!

بالتنا!¦.

.USB من �نجا3 توصيل qقصير qبعد فتر Jآللة �لموسيقية باال9سا� pسو° تقو  •
 *qلتوصيل �آللة �لموسيقية بكمبيوتر}، �نجز �لتوصيل مباشر USB كابل Jعند �ستعما  •

.USB 9من �16 �لمر91 بمحو
بخصو± �لمعلوما< �لتي تتعلق بتهيئة برنامجك �لمتعاقب، �9جع كتيب �لمالك   •

�لمتعلق بالبرنامج.

USB كابل

�آللة �ملوسيقية

توصيل �ألجهز� �لصوتية
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[MIDI] لتوصيل بو�سطة �طر���  ●
توجد طريقتا� لتوصيل �آللة �ملوسيقية بالكمبيوتر بو�سطة �g� .MIDI كا� 

كمبيوتر} يتضمن سطح بيني �6خMIDI À، �1صل طر° MIDI OUT �خلا± 
بالسطح �لبيني للكمبيوتر بطر° [MIDI IN] لآللة �ملوسيقية، 1�1صل طر° 

.MIDI IN لآللة �ملوسيقية بطر° �لسطح �لبيني [MIDI OUT]

USB Aخلز� ��!<� dستخد��
يستعمل هذ� �لنوs � توصيل �آللة �ملوسيقية باq�6 �خلز� USB، 1يتيح لك حفظ 

 q�6لبيانا< من �أل� qzقر� M� ملوصولة، باالضافة� q�6لبيانا< �لتي �بتدعتها ع) �أل�
�ملوصولة. ي'� �لوصف �لتاU بصوq9 عامة كيفية توصيل �1ستخد�p هذ- �الطر�°.

.mقيا USB مع كابل [USB TO DEVICE] بطر� USB Aصل �>�� �خلز!�  ١
بعد 3لك، �خر� من عا$ضة �الختيا$ ثم عد �ليها ("! �ضغط "�$�$ مفتا¡   ٢

�لبطاقة [►] ! [◄] بالتز�من من عا$ضة �الختيا$). يتم �ستدعا� بطاقا� 
(USB 2٫USB 1 ، ..�لخ) تلقائيا}، بحيث يتيح لك حفظ �مللفا� !�الست41 �� 

�لبيانا� �ملوسيقية من �أل>!��.

USB Aخلز� ��<� Eلتحقق من �لذ�كر� �ملتبقية ع�
تستطيع �لتحقق من هذ� � �لعا9ضة �لتي يتم �ستدعاzها بو�سطة عملية �لتشغيل �لتالية:

 [FUNCTION] → [J] UTILITY → TAB [◄][►] MEDIA

.[F] (PROPERTY) لعا9ضة �1ضغط� � [A]/[B] 9�93أل� JRباستع q�6ال� Zخ�

ع) �لرغم من توصيل �لكمبيوتر بطر° q�6� 1 [USB TO HOST] �خلز� USB موصولة بطر° 
[USB TO DEVICE]، التستطيع �لدخوJ ع) �q�6 �خلز� USB من �لكمبيوتر ع� �آللة �ملوسيقية.

USB Aعا>� صياغة !سط �خلز�
ملزيد من �لتفاصيل، �نظر صفحة ٦٦.

 تنبيه
تقوp عملية �لصياغة بالكتابة فو¤ Hية بيانا< سابقة موجوq6 � �لد�خل. يرجى �لتنفيذ مع �النتبا-.

MIDI كابل
طر°

[MIDI IN] 
طر°

 [MIDI OUT]

طر°
[MIDI OUT] 

طر°
[MIDI IN] 

�آللة �ملوسيقية كمبيوتر مع سطح بيني 
MIDI À�6خ

توصيل �ألجهز� �لصوتية

تأكد من �ستخد�p �لسطح �لبيني MIDI �ملالئم لكمبيوتر}.

منفذ 1H USB �ملنفذ 
 p6ملتسلسل (طر° �ملو�

كابل 1HMIDI �لطابعة)

MIDI لسطح �لبيني�
طر°

[MIDI IN] 

طر°
[MIDI OUT] 

�آللة �ملوسيقية كمبيوتر

�لتوصيل �لثا| �ملمكن يقتÊ �لفصل، يتم توصيل �لسطح �لبيني �خلا9جي 
 1H p61 منفذ متسلسل (طر° �ملوH USB منفذ JRبالكمبيوتر باستع MIDI

�لطابعة). باستعJR كابال< MIDI �لقياسية، �1صل طر° MIDI OUT للسطح 
 [MIDI °لآللة �ملوسيقية، 1�1صل طر [MIDI IN] °لبيني �خلا9جي بطر�

[OUT لآللة �ملوسيقية بطر° MIDI IN للسطح �لبيني.

  USB Aلتوصيل با>�� �خلز� 
 ([USB TO DEVICE] بو�سطة  طر�) 

 ،USB ªكابل قيا JRباستع USB خلز�� q�6توصيل �آللة �ملوسيقية بأ Jمن خال
تستطيع حفظ بياناتك �لتي �بتدعتها ع) �ألq�6 �ملوصولة، باالضافة �M قر�qz �لبيانا< 

من �ألq�6 �ملوصولة.

[USB TO DEVICE] ! [USB TO HOST] بخصو³ �طر��
توجد نوعيتني »تلفتني من Hطر�° USB ع) �آللة �ملوسيقية:

1 [USB TO HOST] [USB TO DEVICE]. ��ذ �حليطة �لال3مة من عدp خلط �لطرفني 1موصال< 

�لكابل �ملتو�فقة.
��ذ �حليطة �لال3مة من Hجل توصيل �لقابس �لصحيح باالجتا- �لصحيح. 

يمكن �jا6 �لتوضيحا< �خلاصة بطر° [USB TO HOST] � �لقسم �لسابق.
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�عا>� بياناتك �� �لكمبيوتر
عندما تقوd بحفظ بياناتك عE �>�� �خلزUSB A، تستطيع   Ï

�ستنساV �لبيانا< ع) ��ا69 6يسك �لتابع لكمبيوتر}، ثم ضع �مللفا< بشكل 9Hشيف 1H قم 
بتمييزها كR هو مرغو�. ببساطة �عد توصيل �الq�6 كR هو معر�1.

.USB خلز�� q�6� (حفظ �لبيانا< �لد�خلية ع�

كمبيوتر

�آللة �ملوسيقية

USB خلز�� q�6�
USB TO DEVICE °طر

USB خلز�� q�6�
كمبيوتر

�آللة �ملوسيقية

�فصل �q�6 �خلز� USB من �آللة �ملوسيقية 1�1صلها بالكمبيوتر، 
سو° تعو6 �لبيانا< �M �لكمبيوتر 1يتم متييز �مللفا</�ملجلد�<

USB خلز�� q�6� (ع) ها69 6يسك �لكمبيوتر ع q6مللفا< �ملوجو� Vستنسا�

�فصل �q�6 �خلز� USB من �لكمبيوتر 
1�1صلها باآللة �ملوسيقية

قر�qz �مللفا< �ملوجوq6 ع) �q�6 �خلز� USB من �أللة �ملوسيقية

USB خلز�� q�6�
كمبيوتر

�آللة �ملوسيقية

كمبيوتر

�آللة �ملوسيقية

USB خلز�� q�6�
USB TO DEVICE °طر

توصيل �ألجهز� �لصوتية

USB Aخلز� ��<� Eمللفا� من ��ا$> >يسك �خلا³ بالكمبيوتر ع� Áستنسا�
يمكن نقل �مللفا< �ملوجوq6 ع) ��ا69 6يسك �خلا± بالكمبيوتر �M �آللة �ملوسيقية عن 

طريق 1Hال* �ستنساخها ع) 1سط �خلز�، ثم توصيل �q�6 �خلز� باآللة �ملوسيقية.
 MIDI >ليس فقط �مللفا< �لتي تم �بتد�عها بو�سطة �آللة �ملوسيقية نفسها 1لكن �يضا* ملفا

�لقياسية 1صيغة ملف �لنموg  1ملفا< �لنgR  �لتي تم تكوينها ع) �أل�16< �ألخر� يمكن 
�ستنساخها ع) �q�6 �خلز� USB من ��ا69 6يسك للكمبيوتر. عندما تستنسخ �لبيانا<، 

 JRلأللة �ملوسيقية، �1ستمع للبيانا< باستع USB TO DEVICE °بطر q�61صل �أل�
�آللة �ملوسيقية.
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�لتسجيل !�الست41 ال>�� �آللة �ملوسيقية �لصوتية (بيانا� �لصو�)

�الست41 �لتسجيل

ماهو MIDI؟

مولد �لنغمة �ملوسيقية

ضابطة �لتعاقب

(MIDI >بيانا) لوحة �ملفاتيح z�6�

�لتسجيل

USB خز� q�6� USB خز� q�6�

�مر �لتحكم (لوحة �ملفاتيح، …�لخ)

sRالست�

مولد �لنغمة �ملوسيقية
ضابطة �لتعاقب

(MIDI) آللة �ملوسيقية �لصوتية� ��لتسجيل !�الست41 ال>�

مع gلك، نحتا  مصد9 �لصو< �يضا* الستخر�  �لصو<، �لذ0 يصد9 من �لسRعا< 
 z�6مولد �لنغمة لآللة �ملوسيقية يشغل هذ- �لوظيفة. 1يستخر  �ال �H .خر �ألمر� �

�ملسجل بو�سطة ضابطة �لتعاقب، 1عز° بيانا< �ألغنية، باستعJR مولد �لنغمة �لذ0 
يطبق ع) �صو�< متنوعة تم �ستخر�جها بو�سطة �آللة �ملوسيقية ع) نحو مضبو� _ 

بضمنها �لبيانو. لننظر �ليها من 1�3ية �خر�، �H �لعالقة �لتي تربط بني ضابطة �لتعاقب 
1مولد �لنغمة مشا�ة �M �لعالقة �لتي تربط بني عا3° �لبيانو �1لبيانو - �حدÖا يعز° 
ع) �آلخر. ب�H R �آلال< �ملوسيقية �لرقمية تعالج بيانا< �الستsR �1الصو�< �لفعلية 

بشكل مستقل، نستطيع سsR صو< �z�6 �لبيانو يعز° بو�سطة �لة موسيقية Hخر�، 
.�R1 �لكH 9مثل �لغيتا

ع) �لرغم من Hنه q�6H موسيقية مفرq6،  فأ� مو6يل PSR-OR700 يمكن �لتفكf فيه ع) �نه مكونا< 
�لك1Zنية متعدq6: �مر �لتحكم، 1مولد �لنغمة، 1 ضابطة �لتعاقب.

ماهو MIDI؟
ببساطة، MIDI �H عباq9 عن ناقل قياª للبيانا< �لذ0 يتيح لك بسهولة 1بشكل 

شامل من �لتحكم باآل< �ملوسيقية �اللك1Zنية/�لرقمية �1ال�16< �ألخر�. 
للحصوJ ع) Hفضل فكرq عن ماهية MIDI، 6عنا 1Hال* نفكر باآلال< �ملوسيقية 
�لصوتية، مثل �لبيانو �لكبf �1لغيتا9 �لتقليد0. مع �لبيانو، �نت ت�Ä �ملفتا�، 

 pلد�خل بعض �أل1تا9 1تعز° �لنغمة �ملوسيقية. مع �لغيتا9، تقو� � �Ä�1ملطرقة ت
مباqr* بنقر �لوتر �1صو�< �لنغمة �ملوسيقية. 1لكن كيف تقوp �آللة �ملوسيقية �لرقمية 

بعز° �لنغمة �ملوسيقية؟

� �ملثاJ �عال-، تم �لتقا� �لصو< �لفعÀ الz�6 عا3° �لبيانو � �لتسجيل باعتبا9- 
بيانا< صوتية، 1تم تسجيله ع) �سطو�نة CD. عندما تستمع السطو�نة CD ع) 
 R091، بÂ fلبيانو نفسه غ� .Àلبيانو �لفع� z�6� sRجها3} �لصو½، تستطيع س
�H �لتسجيل يتضمن �الصو�< �لفعلية للبيانو، 1سو° تستخر  �لسRعا< هذ- 

�الصو�<.

RL

�ستخر�� �لنغمة �ملوسيقية 
�لصوتية للغيتا$

�ستخر�� �لنغمة �ملوسيقية لآللة �ملوسيقية 
�لرقمية

نقر �لوتر !يقوd جسم �لغيتا$ 
با$جا4 �لصو�

باالعت1> عE معلوما� �لعز� �لصا>$� من 
لوحة �ملفاتيح، يتم عز� �لنغمة �ملوسيقية 

�ملخز!نة % مولد �لنغمة عy �لس1عا�.

كR هو معر�1 � �لرسم �عال-، تقوp �آللة �ملوسيقية �اللك1Zنية بعز° نموg  �لنغمة 
�ملوسيقية (�لنغمة �ملوسيقية �ملسجلة سابقا*) �1ملخز1نة � قسم مولد �لنغمة �ملوسيقية 

(�لد�ئرq �اللك1Zنية) بنا�z* ع) �ملعلوما< �لتي تم �ستالمها من لوحة �ملفاتيح.

 ، �آل�، 6عنا نبحث عن �لذ0 حد¥ عندما قمت باالستsR السطو�نة CD �ملوسيقية (مثال*
تسجيل سولو �لبيانو)، �نت سمعت �لصو< �لفعÀ (�الهتز�3 � ��و�z) لآللة �ملوسيقية 

.MIDI >لصوتية. هذ- تطلق عليها تسمية �لبيانا< �لصوتية، لتمييزها عن بيانا�

� حالة �آلال< �ملوسيقية �لرقمية، يتم �9ساJ �شا�9< �لصو< من خالJ مقابس �خلر  
(مثل AUX OUT) ع) �آللة �ملوسيقية.

�H ”�مر �لتحكم“ 1 ”مولد �لنغمة �ملوسيقية“ � �لرسم �عال- يسا1يا� �لبيانو � مثالنا 
 MIDI لعا3° ع) لوحة �ملفاتيح باعتبا9- بيانا< �غنية� z�6� لصو½. هنا، يتم �لتقا��

 qجهز� M�  لصو½ ع) بيانو تقليد0، حتتا� z�6(�نظر �لرسم �6نا-). لغر� تسجيل �ال
تسجيل خاصة. مع gلك، فأ� مو6يل PSR-OR700 يتضمن ميزq ضابطة �لتعاقب 

�لذ0 يتيح لك تسجيل بيانا< �الz�6، �� جها3 �لتسجيل هذ� غ091Â f. بدال* منه، 
تتيح لك �آللة �ملوسيقية �لرقمية بكل من تسجيل �لبيانا< �1الستsR �ليها.
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�1خ�f*، 6عنا نلقي نظرq ع) �لبيانا< �لفعلية �لتي تم تسجيلها �1لتي تقدp ع) �¦ا 
 “C” نك تعز° 9بع �لنغمة �ملوسيقيةH �Zلنف ، �السا¢ � عز° �الصو�<. مثال*

باستعJR صو< �لبيانو �لكبf ع) لوحة �ملفاتيح �خلاصة بااللة �ملوسيقية. بعكس �آللة 
�ملوسيقية �لصوتية �لتي تضع �لنغمة �ملوسيقية �لرنانة، فأ� �آللة �ملوسيقية �اللك1Zنية 

 0H 0 �لصو<”، “معH من لوحة �ملفاتيح مثل ”مع q96ملعلوما< �لصا� pتستخد
مفتا�“، ”�0H M مد� قوته“، ”متى يتم ضغطه” 1 ”متى يتم �طالقه“. ثم تغيf كل 

 pهذ- �أل9قا JRمولد �لنغمة. يتم �ستع M� قيمة عد6ية 9�1سا�ا M� >قطعة من �ملعلوما
كقاعدq لتوليد �لصو<، يعز° مولد �لنغمة نموg  �لنغمة �ملوسيقية �ملخز1نة.

مثا5 عE بيانا� لوحة �ملفاتيح.
(fبيانو كب) ٠١ $قم �لصو� (مع "N �لصو�) 

(C3) ٦٠ $قم �لنغمة �ملوسيقية (مع "N مفتا¡)
 pيع� عن �لتوقيت بشكل �9قا

عد6ية (9بع نغمة موسيقية)
�لنغمة �ملوسيقي عE (متى يتم ضغطه)

�يقا� �لنغمة �ملوسيقية (متى يتم �الطال®)

١٢٠ (قو0) �ل�عة
(�لتقوية عN� E جز� معز!�)

تتم معاجلة تشغيال< �للوحة ع) �آللة �ملوسيقية، مثل �لعز° ع) لوحة �ملفاتيح 
  gRع) ن MIDI >تشمل �يضا* بيانا .MIDI >�1ختيا9 �الصو�<، 1خز¦ا بشكل بيانا

�لد91 �ملصاحب �لتلقائي �1ألغا|.

MIDI �H عباq9 عن كلمة مركبة تشM� f �لسطح �لبيني �لرقمي لآلال< �ملوسيقية �لذ0 
يتيح �تصاJ �الال< �ملوسيقية مع بعضها �لبعض، بو�سطة �9ساJ �1ستقباJ �لنغمة 

�ملوسيقية �ملتو�فقة، 1تغيf �لتحكم، 1تغيf �ل�نامج �1نو�s متنوعة �خر� من بيانا< 
1H ،MIDI �لرسائل.

بمقد91 �آللة �ملوسيقية �لتحكم باMIDI q�6 بو�سطة �9ساJ بيانا< �لنغمة �ملوسيقية 
�ملتعلقة �ا �1نو�s متنوعة من بيانا< �لتحكم. يمكن �لتحكم بااللة �ملوسيقية من 

 ،MIDI >لتي حتد6 1ضع مولد �لنغمة تلقائيا*، �1ختيا9 قنو�� MIDI 9سائل Jستقبا� Jخال
 q6يا* تعز° �الصو�< �ملحدÅ1بد >�Zقيم �لبا�9م f�1الصو�< �1ملؤثر�<، 1تغي

.q6ملتعد� zلالجز�

�H بيانا< MIDI �ا �ملز�يا �لتالية ع) بيانا< �لصو<:
�H مقد�9 �لبيانا< Hقل كث�f* من بيانا< �لصو<.  •

يمكن �لتأثf ع) �لبيانا< 1سهولة حتريرها، حتى بالنسبة �M نقطة تغيf �الصو�< 1نقل �لبيانا<.  •

.p91سائل تتعلق بالنظا q²موعتني: 9سائل تتعلق بالقنا M� MIDI يمكن تقسيم 9سائل

$سائل تتعلق بالقنا�
 MIDI q1نية تستطيع معاجلة ١٦ قناZعن �لة موسيقية �لك q9عبا PSR-OR700 ��

 q6عنها عا fيمكن �لتعب .([USB] °طر JRباستع MIDI >لبيانا q٣٢ قنا J1 �ستقباH)
 qباعتبا9ها ”�آللة �لتي يمكنها عز° ١٦ �لة موسيقية � �� �1حد“. تنقل 9سائل �لقنا

 qبرنامج كل قنا f1تغي ،ON/OFF ملعلوما< �ملتعلقة بتشغيل �1يقا° �لنغمة �ملوسيقية�
من �لقنو�< ١٦.

�لتشغيل/�يئة �للوحة �سم �لرسالة
�لرسائل �لتي تم توليدها عند �لعز° ع) لوحة �ملفاتيح. 

كل 9سالة تتضمن 9قم معني للنغمة �ملوسيقية يطابق �ملفتا� 
�ملضغو�، �3ئد�* قيمة �ل�عة �لتي تعتمد ع) �لصعوبة � 

عز° �ملفتا�.

تشغيل !�يقا� �لنغمة 
ON/OFF ملوسيقية�

 fالختيا9 �الصو�< (مع �يئا< �ختيا9 �لتحكم � تغي
(MSB/LSB °مل�

تغيV �لyنامج

مستو� �لصو<، بانبو< (مز  نضد �ال91غن)، تشغيل 
عجلة MODULATION …�لخ.

تغيV �لتحكم

PITCH BEND تشغيل عجلة توجيه >$جة �لنغم

.MIDI >باعتبا9ها بيانا  gRيع �ألغا| �1لن� z�6� >يتم معاجلة بيانا

MIDI قنو��
تم تعيني بيانا< �M� MIDI z�6 �1حدq من �لستة ع' قناq لـ MIDI. �ستخد�p هذ- 
�لقنو�<، 16-1، يمكنه �9ساJ بيانا< �الz�6 لستة ع' جزz من �الال< �ملوسيقية 

�ملختلفة بالتز�من بو�سطة كابل MIDI �1حد.

�ف�H �Z قنو�< MIDI هي قنو�< تلفزيونية. كل �طة تلفزيونية ترسل �لبث ع) 
قناq معينة.

يستقبل جها3 �لتلفزيو� �ملنزU بر�مج عديدq 1»تلفة بالتز�من من عدq �طا< 
تلفزيونية �1نت �تا9 �لقناq �ملالئمة ملشاهدq �ل�نامج �ملرغو�.

تقرير حالة �لطقس

"خبا$ "خبا$

MIDI 2 5قنا� �$سا MIDI 2 5قنا� �ستقبا
 MIDI كابل

ماهو MIDI؟

 M� MIDI >لرئيسية. ترسل �آللة �ملوسيقية بيانا� qع) نفس �لقاعد MIDI يشتغل
قناMIDI q معينة (قناq �9ساMIDI J) بو�سطة كابل MIDI مفرM� 6 �آللة �ملوسيقية 

�ملستقبلة. ��g طابقت قناMIDI q (قناq �ستقباMIDI J) �لتابعة لآللة �ملوسيقية �ملستقبلة 
قناq �ال9ساJ، سو° تصد9 �آللة �ملوسيقية �ملستقبلة صوتا* تبعا* للبيانا< �ملرسلة 

بو�سطة �آللة �ملوسيقية �ملرسلة.

 LOCAL → MIDI موصوال� �يضا* بو�سطة Àلوحة مفاتيح �آللة �ملوسيقية 1مولد �لنغمة �لد�خ �H
CONTROL (صفحة ١٨٠).

  gبالتز�من، بضمنها بيانا< �لنمو q1 قنو�< عديدH zجز�� Jيمكن �9سا ،Jع) سبيل �ملثا
(كR هو معر�1 ع) �لصفحة �لتالية).



١٧٦PSR-OR700 كتي�ب �ملالك

�ستخد�p �لتك �ملوسيقية مع �ألجهزq �ألخر�

(qقنا) PSR-OR700 9مسا
MIDI كابل

ضابطة �لتعاقب خا9جية
RIGHT 1

RIGHT 2

LEFT

STYLE لة موسيقية�
STYLE لة موسيقية�
STYLE لة موسيقية�
STYLE لة موسيقية�
STYLE لة موسيقية�
STYLE لة موسيقية�
STYLE لة موسيقية�
STYLE لة موسيقية�

١ qقنا
٢ qقنا
٣ qقنا
٤ qقنا
٥ qقنا
٦ qقنا
٧ qقنا
٨ qقنا
٩ qقنا

١٠ qقنا
١١ qقنا

مسا9 ٢
مسا9 ٣
مسا9 ٤
مسا9 ٥
مسا9 ٦
مسا9 ٧
مسا9 ٨
مسا9 ٩

مسا9 ١٠
مسا١١9

MIDI IN MIDI OUT

MIDI OUT MIDI IN

MIDI Jستقبا�

MIDI J9سا� �آللة �ملوسيقيةكمبيوتر 1H ضابطة �لتعاقب

MIDI IN MIDI OUT

MIDI Jستقبا�

�آللة �ملوسيقية �آللة �ملوسيقية

ماهو MIDI؟
مثا5: تسجيل �ال>�� مع صو� (�الست41 للنمو�3) �لد!$ �ملصاحب �لتلقائي لآللة �ملوسيقية 

عE ضابطة تعاقب خا$جية.
�لتحكم من لوحة مفاتيح MIDI خا$جية  

 M� تالحظ، من �المو9 �جلوهرية هي حتديد ماهي �لبيانا< �لتي سو° يتم �9سا�ا Rك
قناMIDI q عند �9ساJ بيانا< MIDI (صفحة ١٨٠).

تتيح لك �آللة �ملوسيقية Hيضا* حتديد كيفية عز° �لبيانا< �لتي تم �ستالمها 
(صفحة ١٨١).

dسائل �لنظا$
هذ- هي �لبيانا< �ملستعملة �لشائعة بو�سطة �لنظاp �لكامل MIDI. 1هي تشمل 
�لرسائل �ملقصوq9 للنظاp �ملتعلقة ببيانا< �لنقل �الستثنائية لكل مصنع لالال< 

.MIDI q�6للتحكم با Àملوسيقية 91سائل �لوقت �لفع�

�لتشغيل/�يئة �للوحة "سم �لرسالة
�يئا< نوعية �ملؤثر (مز  نضد �ال91غن)، …�لخ. dسالة ح¼ية للنظا$

�يئة �لساعة، عملية �لبدz/�اليقا°. Dسائل �لوقت �لفع$

 MIDI هو معر�1 بصيغة Rك PSR-OR700 لرسائل �ملنقولة بو�سطة�/Jيتم �ستقبا
1جدMIDI >�16H J1 � قائمة �لبيانا<. تتوفر قائمة �لبيانا< � موقع Yamaha ع) 

شبكة �النZنت. (�نظر صفحة ٥.)

MIDI تستطيع فعله مع Nما�لذ
تسجيل بيانا< �z�6} �لشخ¬ (قنو�< ١-١٦) باستعJR خاصية �لد91   Ï

�ملصاحب �لتلقائي ع) ضابطة �لتعاقب �خلا9جية (1H كمبيوتر مع برنامج ضابطة 
�لتعاقب).

 ،Jتام�- q6آللة �ملوسيقية باعتبا9ها مولد نغمة موسيقية متعد� JRعندما ترغب باستع
 � “MIDI/USB” � “SONG” (١-١٦ ع MIDI >لقنو� Jالستقبا� zضبط جز�

مستقبل MIDI (صفحة ١٨١).

بيانا� MIDI �ملتو�فقة
يغطي هذ� �لقسم �ملعلوما< �ألساسية حوJ �لبيانا< �ملتو�فقة: في�g� R كا� بامكا� 

�MIDI >�16 �ألخر� عز° �لبيانا< �ملسجلة بو�سطة pH PSR-OR700 ال، �g� 1 كانت 
 1H ¤ألسو�� � qتستطيع عز° بيانا< �ألغنية �ملتوفر PSR-OR700 آللة �ملوسيقية�

بيانا< �ألغنية �لتي تم تكوينها باستعJR �آلال< �ملوسيقية �ألخر� 1H ع) �لكمبيوتر. 
تبعا* ال1H MIDI q�6 خصائص �لبيانا<، قد تستطيع �الستsR للبيانا< من H �16ية 

 sRب عليك �نجا3 عمليا< خاصة قبل �� يكو� بمقد91} �الستj 1H ،مشاكل
للبيانا<.

صيغ �لتعاقب
�H بيانا< �ألغنية مسجلة 1»ز1نة باشكاJ متنوعة ألنظمة »تلفة يشf �ليها ”صيغ 

�لتعاقب“.

 q6فقط عندما تكو� صيغة �لتعاقب لبيانا< �ألغنية تطابق تلك �ملوجو sRيمكن �الست
� �MIDI q�6. �� �آللة PSR-OR700 تتو�فق مع �لصيغ �لتالية.

(mلقيا� MIDI ملف) SMF ●

هذ- هي �لصيغة �الكثر شيوعا* للتعاقب. 1بشكل عاp تتوفر ملفا< MIDI �لقياسية 
بنوعني:

صيغة ٠ 1H صيغة ١. �H معظم �MIDI >�16 تتو�فق مع �لصيغة ٠، �1يع �ل��مج 
�ملتوفرq � �ألسو�¤ مسجلة بصيغة.

.Rتتو�فق مع �لصيغة ٠ �1لصيغة 1 كليه PSR-OR700 آللة� ��  •
 SMF يتم حفظها تلقائيا* بشكل PSR-OR700 بيانا< �ألغنية �ملسجلة ع) �آللة ��  •

صيغة ٠.

ESEQ ●
�� صيغة �لتعاقب هذ- تتو�فق مع �MIDI >�16 عديدq من Yamaha، �لتي تشمل 

سلسلة �آلال< �ملوسيقية PSR-OR700/S700. هذ- هي صيغة شائعة تستعمل مع 
.Yamaha بر²يا< متنوعة من

.ESEQ تتو�فق مع PSR-OR700 آللة� ��  •

XF ●
تقوp صيغة XF Yamaha بتعزيز صيغة SMF (ملف MIDI �لقياª) 1هي تعمل 

بشكل �9ئع مع فتح Hفا¤ كبqf للمستقبل. �H �آللة PSR-OR700 قاq96 ع) 
 SMF �� .لغنائية� qبيانا< �لقصيد XF عر� �لقصائد �لغنائية عندما يتضمن ملف

هي صيغة شائعة تستعمل مللفا< MIDI �ملتعاقبة. �H �آللة PSR-OR700 تتو�فق 
مع SMF �لصيغ ٠ 1 ١، 1تسجل ”بيانا< �ألغنية“ باستعSMF JR صيغة ٠.)

•ملف �لنمو�3

 Yamaha تضم �يع �ال9�16 �ملصاحبة �لتلقائية (SFF)  gصيغة ملف �لنمو �H
.q1موحد q6ملعر1فة- بصيغة مفر�
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صيغة تو�يع �الصو��
مع MIDI، يتم تعيني �الصو�< ع) 9Hقاp �دq6، تسمى ”9Hقاp �ل�نامج“. �H �لZقيم 

�لقياª (ترتيب تو3يع �الصو�<) يشf �ليها ”صيغة تو3يع �الصو�<“.
قد اليمكن عز° �الصو�< بالشكل �ملتوقع ما¼ تطابق صيغة تو3يع �الصو�< لبيانا< 

�ألغنية تلك �لتي تتو�فق مع �MIDI q�6 �ملتو�فق �1ملستخدp لالستsR. �� �لة 
PSR-OR700 تتو�فق مع �لصيغ �لتالية.

 fلبيانا< غ� Jحتى لو كانت �أل�16< �1لبيانا< �ملستخدمة تفي بجميع �ل'�1 �عال-، قد التز�
متو�فقة بشكل كامل، g1لك بحسب مو�صفا< �ال�16< 1خصوصا* طر¤ تسجيل �لبيانا<.

●نظاGM d �ملستو2 ١
�� هذ- �1حدq من �لصيغ �لشائعة لتحديد تو3يع �الصو�<.

معظم �MIDI >�16 تتو�فق مع نظاGM p �ملستو� 1، باعتبا9- �ل�نامج �الكثر توفر�* 
� �السو�¤.

●نظاGM d �ملستو2 ٢
�� ”نظاGM p �ملستو� ٢“ هي مو�صفا< قياسية تقوp بتعزيز  ”نظاGM p �ملستو� 

١“ 1حتسني �لبيانا< �ملتو�فقة لالغنية. لزياq6 عد6 �الصو�< �ملتعدq6، �1ختيا9 صو< 
Hفضل، 1متديد با�9م�Z< �لصو<، 1معاجلة �ملؤثر �ملوحد.

XG●
�� XG عباq9 عن معز3 9ئي� لصيغة نظاGM p �ملستو�١، �1لتي تم تطويرها بو�سطة 

ياماها لتوفH fصو�< H1شكاH Jكثر، باالضافة �M حتكم تعب0f عظيم باألصو�< 
�1ملؤثر�<، لض�R تو�فق �لبيانا< بشكل جيد � �ملستقبل.

 � q6ألصو�< �ملوجو� JRباستع PSR-S900/S700 بيانا< �ألغنية �ملسجلة ع) �لة
.XG �1ملتو�فقة XG تصنيف

(�cقر³ جتميع �ال!كس) DOC●
�H صيغة تو3يع �الصو�< تتو�فق مع عدMIDI >�16� q لياماها، بضمنها سلسلة 

.PSR-OR700

GS●
GS �H تم تطويرها بو�سطة rكة 19نالد.

 qكثر 1̄عدH >صو�H fلتوف GM هو معز3 9ئي� لـ GS فأ� ،XG Yamaha بنفس طريقة
طبل �1شكا�ا، باالضافة �M حتكم قو0 باألصو�< �1ملؤثر�<.

MIDI يئا��
 PSR-OR700 �H .ملتعلقة باآللة �ملوسيقية� MIDI >هذ� �لقسم، يمكنك �نجا3 �يئا �

 q6�19فد م�²ة بشكل مسبق �1لتي تتيح لك �عا q'توفر لك ²موعة تتكو� من ع
 MIDI ترتيب �آللة �ملوسيقية بشكل فو09 1سهل بحيث تطابق �ل�نامج �لتطبيقي

�خلا± 1H �ألq�6 �خلا9جية.  يمكنك �يضا*، حترير �لر�1فد �مل�²ة مسبقا* 1حفظها لغاية 
ع'q من �لر�1فد �ألصلية ع) عا9ضة USER. ثم تستطيع بعد gلك حفظ هذ- �لر�1فد 

�ألصلية باعتبا9ها ملف مفر6 ع) ��16< �خلز� USB، � عا9ضة �ختيا9 
MIDI SETUP (يتم �ستدعائها بو�سطة ضغط 

.[FUNCTION] → [J] UTILITY → TAB [◄] [►] SYSTEM RESET)

عملية �لتشغيل �ألساسية

.(MIDI ختيا$ $�فد�) عا$ضة �لتشغيل �قم باستدعا  ١
MIDI → لوظيفة�

الستخد�d �لر!�فد �ملxyة مسبقا} "! لتحريرها.  ٢
 9�93H ضغط �1حد�* من� .PRESET الختيا9 عا9ضة [◄] TAB 93 ضغط�

.MIDI الختيا9 �9فد[A]–[J] 

الستخد�d �لر!�فد �ملحفوظة فعال} عE عا$ضة USER "! لتحريرها
.USER الختيا9 عا9ضة [►] TAB 93 ضغط�

.MIDI الختيا9 �9فد [A]–[J] 9�93H ضغط �1حد�* من�

 MIDI عا$ضة �لتحرير �لر�فد، �ضغط �$ (EDIT) [8▼] الستدعا  ٣
للتحرير.

 Zملستقلة للر�فد �ملختا9. تستطيع حترير كل با�9م� >�Zيتم عر� �يئا< �لبا�9م
هنا.

�يئا�  MIDI؟
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�ستخدd �أل�$�$ [◄][►] TAB الستدعا� عا$ضة �لتهيئة �ملناسبة.  ٤
�يئا< نظاMIDI p (صفحة ١٨٠) SYSTEM عا$ضة

�يئا< �9ساMIDI J (صفحة ١٨٠) TRANSMIT عا$ضة
�يئا< �ستقباMIDI J (صفحة ١٨١) RECEIVE عا$ضة

�يئا< نغمة �جلهf �ملوسيقية للوتر �ملوسيقي لعز° 
 MIDI بو�سطة �لبيانا< �لتي تم �ستقبا�ا ع�  gلنمو�

(صفحة ١٨٢).
BASS عا$ضة

�يئا< نوs �لوتر �ملوسيقي لعز° �لنموg  بو�سطة �لتي تم 
�ستقبا�ا ع� MIDI (صفحة ١٨٢)

CHORD DETECT عا$ضة

عندما تنتهي من �لتحرير، �ضغط �$ [EXIT] للعو>� �� عا$ضة �ختيا$       ٥
.(USER !" PRESET ما") MIDI فد�$

�خc عا$ضة بطاقة USER حلفظ �لبيانا� بو�سطة �ستخد�d �أل�$�$    ٦
[►][◄] TAB (صفحة ٦٧).

MIDI يئا��
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$!�فد MIDI �ملxyة مسبقا}

MIDI يئا��

�لوصف �سم �لر�فد

ينقل �يع �الجز�z بضمنها �جز�z لوحة �ملفاتيح (LEFT 1 ،RIGHT1، 2)، باستثناz �جز�z �ألغنية.   (All Parts) �¸يع �ألجز�

بشكل 9ئي� نفس طريقة ”All Parts“ باستثناz كيفية �q9�6 �جز�z لوحة �ملفاتيح. يتم معاجلة �جز�z �ليد �ليمنى باعتبا9ها ”UPPER“ بدال* 
.“LOWER” 1 2 1يتم معاجلة �ليد �لي�� باعتبا9ها  RIGHT 1 من KBD & STYLE

� هذ- �لتهيئة، تعمل �آللة �ملوسيقية باعتبا9ها ”�لعا3° �لرئي�“ ع) لوحة �ملفاتيح، �لذ0 يعز° 1يتحكم � �1حد H 1Hكثر من مولد�< 
�لنغR< �ملوسيقية 1H �أل�16< �ألخر� (مثل �لكمبيوتر/ضابطة �لتعاقب). (Master KBD) KBD ±لعا�� �لرئي�

يتم ضبط �يع قنو�< �ال9ساJ لكي تطابق قنو�< �ألغنية ١-١٦،تستعمل هذ- لعز° بيانا< �ألغنية مع مولد �لنغمة �ملوسيقية 
�خلا9جي 1لتسجيل بيانا< �ألغنية ع) ضابطة �لتعاقب �خلا9جية. Song

١  الستsR �ملتز�من (�ألغنية 1H �لنموg ) مع ساعة MIDI �خلا9جية بدال* من �لساعة �لد�خلية لآللة �ملوسيقية. jب �ستخد�p هذ� �لر�فد 
عندما تو6 ضبط 96جة �لنغم ع) �MIDI q�6 �ملوصولة باآللة �ملوسيقية. (Clock Ext) لساعة �خلا$جية�

يتيح لك �كو69يو� MIDI بنقل بيانا< MIDI 1عز° مولد�< �لنغمة �ملوسيقية من لوحة �ملفاتيح 9�93H1 �جلهf/�لوتر �ملوسيقي 
لألكو69يو�. كR يتيح لك هذ� �لر�فد عز° �ألحلا� �ملوسيقية ع) لوحة �ملفاتيح �1لتحكم بعز° �لنموg  ع) �آللة �ملوسيقية بو�سطة 

9�93H �ليد �لي��.
MIDI Accord 1

 JRلتي عزفتها باستع� fملوسيقية للوتر �ملوسيقي/�جله� >Rلنغ� zعال-، باستثناH q9ملذكو� “MIDI Accord 1” بشكل 9ئي� نفس طريقة
.MIDI �1ملعر1فة �يضا* باحد�¥ �لنغمة �ملوسيقية MIDI يد} �لي�� ع) �كو69يو� MIDI Accord 2

تتيح لك 1حد�< �16سة MIDI عز° مولد�< �لنغمة �ملوسيقية �ملوصولة بقدمك (1هي مر&ة ع) 1جه �خلصو± لعز° مقاطع �لنغمة 
.MIDI لد�1سة� qنغمة موسيقية من �لسلم �ملوسيقي بو�سطة 1حد J1يتيح لك هذ� �لر�فد بعز°/�لتحكم بأ .(fللجه q6ملوسيقية �ملفر� MIDI Pedal 1

.MIDI �16سة q1حد JRباستع  gلعز° �لنمو fيتيح لك هذ� �لر�فد عز° مقطع �جله   (MIDI Pedal 2) MIDI 2 سة�!<

التوجد �شاMIDI >�9 مرسلة 1H �شا�9< يتم �ستالمها. MIDI OFF
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�لتوضيحا< هنا تطبق ع) عا9ضة SYSTEM الستدعائها � �خلطوq 4 من ”عملية 
�لتشغيل �ألساسية“ ع) صفحة ١٧٧.

LOCAL CONTROL  ■
 Àعند ضبط مفتا� �لتحكم �ملح .zبكل جز À1 �يقا° مفتا� �لتحكم �ملحH تشغيل
ع) ”ON“، تتحكم لوحة �ملفاتيح �لتابعة لآللة �ملوسيقية بمولد �لنغمة �لد�خلية له 

(�À)، التاحة عز° �الصو�< �لد�خلية بشكل مباr من لوحة �ملفاتيح. ��g قمت 
بضبط مفتا� �لتحكم �ملحÀ ع) ”OFF“ يتم فصل لوحة �ملفاتيح 1مفاتيح �لتحكم 

من �لد�خل، من قسم مولد �لنغمة �ملوسيقية لآللة �ملوسيقية بحيث ال¾ر  �0 صو< 
عندما تعز° ع) لوحة �ملفاتيح �1 تستخدp مفاتيح �لتحكم. ع) سبيل �ملثاJ، تتيح لك 

هذ- �لتهيئة �ستعJR ضابطة �لتعاقب MIDI �خلا9جية لعز° �الصو�< �لد�خلية لآللة 
�ملوسيقية، �1ستخد�p لوحة �ملفاتيح لآللة �ملوسيقية � تسجيل �لنغR< �ملوسيقية ع) 

ضابطة �لتعاقب �خلا9جية 1H/1 عز° مولد �لنغمة �ملوسيقية �خلا9جية.

�يئة �لساعة، …�لخ  ■
CLOCK ●

 MIDI 1 ساعةH تم �لتحكم بااللة �ملوسيقية بو�سطة �لساعة �لد�خلية �ا �g� Rحتد6 في
�ملفرq6 �لتي يتم �ستالمها من �q�6 خا9جية. �� INTERNAL هي �لتهيئة �لعا6ية للساعة 

عند �لعز° ع) �آللة �ملوسيقية بمفر6ها 1H كلوحة مفاتيح 9ئيسية للتحكم باال�16< 
�خلا9جية. ��g كنت تستخدp �آللة �ملوسيقية مع ضابطة تعاقب خا9جية، مثل كمبيوتر 
H MIDI q�6� 1� ،MIDIخر�، 1تو6 بتز�منها مع تلك �الq�6، �ضبط هذ� �لبا�9مZ ع) 

 q�6ال� �H هذ- �حلالة، تأكد من � .USB2 1H ،USB 1 1H ،MIDI :لتهيئة �ملالئمة�
�خلا9جية موصولة بشكل صحيح (مثال* بطر° �آللة �ملوسيقية MIDI IN)، �1لذ0 ينقل 

�شاq9 ساعة MIDI بشكل صحيح. 1عند ضبط هذ� للتحكم بو�سطة �الq�6 �خلا9جية 
 � “Ext.” 96جة �ل�عة باعتبا9ها M� q9تتم �الشا ،(USB2 1H USB1 1H ،MIDI)

�لعا9ضة �لرئيسية.

TRANSMIT CLOCK ●
�96 ساعة MIDI (F8) نحو 1ضع �لتشغيل 1H �اليقا°. عند �لضبط ع) OFF، اليتم 

. g1 �لنموH الغنية� M� sRاليقا° حتى لو تم �الست�/z1 �لبدH MIDI نقل بيانا< ساعة

RECEIVE TRANSPOSE ●
&د6 في�g� R تم تغيf �يئة �آللة �ملوسيقية 1H ال (صفحة ٥٨) �لتي تطبق ع) �حد�¥ 

.MIDI لنغمة �ملوسيقية �لتي يتم �ستالمها بو�سطة �آللة �ملوسيقية ع��

START/STOP ●
 1H  g(�اليقا°) تؤثر ع) عز° �لنمو FC 1 (zلبد�) FA لرسائل �لقا6مة� �g� Rد6 في&

�الغنية.

 MESSAGE SW ■
SYS/EX. ●

 pلنظا q9خلا± بالرسائل �ملقصو� MIDI J1 �يقا° �9ساH تشغيل M� “Tx.” تؤ06 �يئة
MIDI. كR تؤ06 �يئة ”.M� “Rx تشغيل 1H �يقا° �ستقباMIDI J 1متييز  �لرسائل 

�ملقصوq9 لنظاMIDI p �لتي تم توليدها بو�سطة �جهزq خا9جية.

CHORD SYS/EX. ●
 MIDI >خلا± بالبيانا� MIDI Jال9سا� p1 �يقا° نظاH ع) تشغيل “Tx” تعمل �يئة

.(sحتديد �لوتر �ملوسيقي، �لنغمة �ملنخفضة �1لنو) ع) �لوتر �ملوسيقي q9ملقصو�
 MIDI 1متييز �لوتر �ملوسيقي MIDI J1 �يقا° �ستقباH بتشغيل “Rx” يئة� pتقو

للبيانا< �ملقصوq9 �لتي تم توليدها بو�سطة جها3 خا9جي.

TRANSMIT عا9ضة
MIDI 5يئا� �$سا�

تطبق �لتوضيحا< هنا ع) عا9ضة TRANSMIT �لتي يتم �ستدعاzها � �خلطوq 4 من 
”عملية �لتشغيل �ألساسية“ ع) صفحة ١٧٧. هذ� &د6 ماهي �الجز�z �لتي سو° 

يتم �9سا�ا باعتبا9ها بيانا< MIDI 1من خالJ �0 قناMIDI q سو° يتم �9ساJ هذ- 
�لبيانا<.

عملية �لتشغيل
 sملختا9 �1ملر�6 نقله. تستطيع �يضا* حتديد �نو�� zع� �جلز qملر�6 نقله �1لقنا� zجلز� Zخ�

�لبيانا< �ملر�6 �9سا�ا.
● باستثنا� �جلز�ين �لتاليني، "A �ملظهر �لنسبي لألجز�� هو نفسه لتلك �لتي تم 

gحها % مكاA ما من هذ� �لدليل.
UPPER •

 (RIGHT1 >يتم �لعز° ع) �جلانب �أليمن للوحة �ملفاتيح من نقطة �لفصل لالصو�
.(2 1H/1

LOWER •
يتم �لعز° ع) �جلانب �ألي� للوحة �ملفاتيح من نقطة �لفصل لألصو�<. 1اليتأثر 

.[ACMP] 93 °هذ� بحالة �لتشغيل/�يقا

MIDI يئا��

SYSTEM عا9ضة
MIDI dهيئا� نظا
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KEYBOARD ●
      تتحكم 9سائل �لنغمة �ملوسيقية �لتي تم �ستالمها باz�6 لوحة مفاتيح �آللة �ملوسيقية.

EXTRA PART 1-5●
 ، *q6عا .MIDI >1لعز° بيانا Jصصة الستقبا« zبخمسة �جز� �    تم �الحتفا

التستعمل هذ- �الجز�z من قبل �آللة �ملوسيقية نفسها. يمكن لآللة 
 zهذ- �الجز� JRملولد �لنغمة �ملتعد6 باستع q٢٣ قنا JRمن �ستع PSR-OR700

�خلمسة باالضافة �M �الجز�z �لعامة.
Rx MONITOR●

تتطابق �لنقا� مع كل قناq تومض لفqZ 1جيزq من قنو�< (١-٦١) كلR تم   
�ستقباJ �ية بيانا< ع) هذ- �لقناq (�لقنو�<).

cغلق �لبا$�م
، �ملؤثر، نقطة �لفصل، …�لخ) جلعله قابل لالختيا9 باستعJR مفاتيح  بمقد91} «غلق» با�9مZ معني (مثال*

حتكم �للوحة فقط(صفحة ١٣٣).
 

MIDI طر���! USB بو�سطة طر� MIDI 5سا5/�ستقبا$� ■
/Jلذ0 يمكن �ستخد�مه ال9سا� [USB] °1طر[MIDI] °لعالقة بني �طر�� ��

:ÀيRك MIDI لرسائل (منفذين X q١٦ قنا) q٣٢ قنا Jستقبا�

MIDI Jستقبا�

[MIDI IN] مقبس [MIDI OUT] مقبس  [USB TO مقبس
HOST]

MIDI J9سا�

[USB TO HOST] مقبس

RECEIVE عا9ضة

MIDI 5يئا� �$سا�

Tx MONITOR ●
تطابق �لنقا� كل قناq تومض بمدq 1جيزq كلR تم نقل �لبيانا< ع) �لقناq (�لقنو�<).

عند تعيني �جز��  »تلفة عE نفس قنا� �ال$سا5
��g تم تعيني �جز�z عديدq 1»تلفة ع) نفس قناq �ال9ساJ، سو° يتم 6مج 9سائل MIDI �ملنقولة ع) 

قناq مفرq6 - ينتج عن gلك �صو�< غf متوقعة 1خلل � �MIDI q�6 �ملوصولة.

بخصو³ �ألغا� �ملحمية
.Jحتى لو تم ضبط قنو�< �ألغنية ١-١٦ ع) �ال9سا Vاليمكن نقل �الغا| �ملحمية من �الستنسا

■ $سائل MIDI �لتي يمكن �$سا�ا "! �ستالمها (متييزها)
.TRANSMIT/RECEIVE لتي يمكن ضبطها ع) عا9ضة� MIDI 9سائل ÀيRفي

● Note (�حد�¥ �لنغمة �ملوسيقية)..............................................صفحة ١٦٤
● CC (CONTROL CHANGE) ...............................................صفحة ١٦٤
● PC (PROGRAM CHANGE) ...............................................صفحة ١٦٤
● PB (96جة �لنغم �ملوجهة)..........................................................صفحة ١٦٤
● AT (بعد �للمسة)...................................................................صفحة ١٦٤

 qها � �خلطوzلتي سو° يتم �ستدعا� RECEIVE طبق �لتوضيحا< هنا ع) عا9ضة>
٤ من ”عملية �لتشغيل �الساسية“ ع) صفحة ١٧٧. هذ� لتحديد ماهو �جلزz �لذ0 

سو° يستقبل بيانا< MIDI 1ع� �ية قنو�< MIDI سو° يتم �ستقباJ �لبيا�ات.

عملية �لتشغيل
�خZ �لقناq �ملر�6 �ستقبا�ا �1جلزz �ملر�6 �ستقباله ع� �لقناq �ملختاq9. تستطيع �يضا* حتديد 

�نو�s �لبيانا< �ملر�6 �ستقبا�ا.

تستطيع �اللة PSR-OR700 �ستقبا5 $سائل MIDI عy ٣٢ قنا�   ●
.USB بو�سطة توصيلة (منفذين  X ١٦ قنا�)

باستثنا� �جلز�ين �لتاليني، فأA �ملظهر �لنسبي لألجز�� هو نفسه لتلك �لتي   ●
تم gحها فعال} % موضع ما من هذ� �لكتيب.

MIDI يئا��

معاجلة 
�ملنفذ

�لدمج�لدمج
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�ستخد�p �لتك �ملوسيقية مع �ألجهزq �ألخر�

تطبق �لتوضيحا< هنا ع) عا9ضة BASS �لتي سو° يتم �ستدعاzها � �خلطوq ٤ من 
”عملية �لتشغيل �ألساسية“ ع) صفحة ١٧٧.

 ، gملوسيقية �خلاصة بعز° �لنمو� fتتيح لك هذ- �لتهيئا< بتحديد نغمة �جله
باالعت6R ع) 9سائل �لنغمة �ملوسيقية �ملستلمة بو�سطة MIDI. تم متييز �لرسائل �ملتعلقة 
بتشغيل/�يقا° �لنغمة �ملوسيقية ع) �لقناq (�لقنو�<) �ملضبوطة ع) ”ON“ ع) �سا¢ 

نغمة �جلهf �ملوسيقية �خلاصة بعز° نموg  �لوتر �ملوسيقي. سو° يتم تعيني �لنغمة 
 q1 �يئا< نقطة �لفصل. عند ضبط عدH [ACMP] بغض �لنظر عن fملوسيقية للجه�

 MIDI >من بيانا fيتم حتديد �لنغمة �ملوسيقية للجه ،“ON” (قنو�< بالتز�من ع
�ملد²ة �1ملستلمة ع� �لقنو�<.

عملية �لتشغيل
�خZ �لقناq �1ضبط ”ON/OFF“ لتلك �لقناq. �ستخدp �لبند All OFF لضبط �يع 

.OFF (لقنو�< ع�

تطبق �لتوضيحا< هنا ع) عا9ضة CHORD DETECT �لتي سو° يتم �ستدعاzها � 
�خلطوq ٤ ”عملية �لتشغيل �الساسية“ ع) صفحة ١٧٧.

 6Rباالعت  gتتيح لك هذ- �لتهيئا< من حتديد نوعية �لوتر �ملوسيقي لعز° �لنمو
ع) 9سائل �لنغمة �ملوسيقية �لتي تم �ستقبا�ا بو�سطة MIDI. سو° يتم متييز 9سائل 

 “ON” ((�لقنو�<) عند �لضبط ع qلتشغيل/�اليقا° للنغمة �ملوسيقية عند �لقنا�
باعتبا9ها نغR< موسيقية لال1تا9 �ملوسيقية �ملحدq6 � عز° �لنموg . تعتمد طريقة 

حتديد �ال1تا9 �ملوسيقية ع) نوعية �لعز° باالصابع. سو° يتم حتديد نوعية �لوتر 
�ملوسيقي بغض �لنظر عن 1H [ACMP] �يئا< نقطة �لفصل. عند ضبط عدq قنو�< 

بالتز�من ع) ”ON“ يتم حتديد نوعية �لوتر �ملوسيقي من بني بيانا< MIDI �ملد²ة 
�1ملستلمة ع� �لقنو�<.

�يئة نوعية �لوتر �ملوسيقي لعز� �لنمو�3 بو�سطة 
MIDI 5ستقبا�

CHORD DETECT عا9ضة

�يئة نغمة �جلهV �ملوسيقية لعز� �لنمو�3 بو�سطة 
MIDI 5ستقبا�

BASS عا9ضة.BASS 1مشابه لعا9ضة ªعملية �لتشغيل بشكل �سا pتقد

عرp $قم تغيV برنامج �لصو�
&د6 في�g� R تم عر� �لرقم 1م° �الصو�< �ملخز1نة � عا9ضة �ختيا9 �لصو<. هذ- 

 f91قم �لتغي MSB/LSB تهZعندما تريد �لتحقق ماهي قيم �مل° �لذ0 �خ qلعملية مفيد�
�لذ0 تريد تعيينه عند �ختيا9 �لصو< من �MIDI q�6 �خلا9جية.

تستطيع ضبط هذ- �لعملية ع) �لعا9ضة �لتي قمت باستدعاzها بو�سطة �لتشغيال< �لتالية: 
UTLITY→ TAB[◄][►] → CONFIG 2 [J] → [FUNCTION]. قم بتحويل 

.OFF 1 ON نحو �لوضع DISPLAY VOICE NUMBER قائمة

�H �ال9قاp �ملعر1ضة هنا تبدH من ”١“. 1فقا* ال9قاp تغيf برنامج MIDI �لفعÀ �لتي تكو� Hقل منه   •
بو�حد، ب�H R 9قم �لنظاp يبدH من  ”٠“.

بالنسبة الصو�< GS، التتوفر هذ- �خلاصية (اليتم عر� 9Hقاp تغيf �ل�نامج).  •
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ر¢
�لفه

6ليل �لتحر0 عن �خللل �1صالحه
"مو$ عامة

اليمكن تشغيل �آللة �ملوسيقية.
�6خل �لقابس �ألنثي � �6خل مقبس �آللة �ملوسيقية، �1لقابس �لذكر0 � مأخذ   ●

.AC 66Zلتيا9 �مل�
يµسمع صو� طقة "! فرقعة عند تشغيل "! �يقا� �لقد$�.

تم تز1يد �لتيا9 �لكهربائي �M �آللة �ملوسيقية. هذ� �مر�* عا6يا*.  ●
يµسمع صو� ضوضا� من س1عا� �آللة �ملوسيقية.

 �g� 1H اتف �خللو0 بالقر� من �آللة �ملوسيقية�� pتم �ستخد� �g� z̄تسمع �لضوضا  ●
�9 ��اتف. �1قف تشغيل ��اتف �خللو0، �1 �ستخدمه بعيد�* عن �آللة �ملوسيقية.

اليمكن قر��� �حلر!� عE �لعا$ضة، ألA �لعا$ضة ساطعة جد�} ("! معتمة).
.q3ية �ملمتاáلضبط �لر [LCD CONTRAST] q91مد pستخد�  ●

�ضبط سطوs �لعا9ضة (صفحة ٢٠).  ●
�ملستو2 �لعاd للصو� منخفض جد�}، "! اليµسمع �لصو�.

يمكن قد ضبطت مستو� �لصو< �لرئي� ع) مستو� منخفض جد�*. �ضبطه ع)   ●
.[MASTER VOLUME] ±ملستو� �ملالئم بو�سطة قر�

 PART ON/OFF 93 pلوحة �ملفاتيح ع) �اليقا°. �ستخد zتم ضبط �يع �جز�  ●
[LEFT]/[RIGHT 1/RIGHT 2] لتشغيلها.

 q6مستقلة ع) مستو� منخفض جد�*. قم بزيا zتم ضبط مستو� صو< الجز�  ●
مستو� �لصو< � عا9ضة BALANCE (صفحة ٤١).
تأكد من ضبط �لقناq �ملرغوبة ع) ON (صفحة ١٠٥).  ●

.¢Hعا< �لرRعة. �فصل سRموصلة، �ذ� تعطل خر  �لس ¢Hعا< �لرRس  ●
تم تشغيل 93 [FADE IN/OUT]، مما �M� �6 كتم �لصو<. �ضغط 93   ●

[FADE IN/OUT] اليقا° �لوظيفة.

تأكد من ضبط 1ظيفة �لتحكم �ملحÀ ع) ON (صفحة ١٨٠).  ●
ليس ¸يع �لنغ�1 �ملوسيقية �لتي يتم عزفها بالتز�من تصد$ �لصو�.

من �ملحتمل قد جتا31< �حلد �القÃ �ملسمو� به لتعد6 �الصو�< (صفحة ١٨٧)   ●
 >Rلتعد6 �الصو�<، سو° تتوقف �لنغ Ãلآللة �ملوسيقية. عند جتا31 �حلد �الق

�ملوسيقية �ملعز1فة مبكر�* عن �صد�9 �لصو<، التاحة �لفرصة �ماp �لنغR< �ملوسيقية 
�ملعز1فة الحقا* الصد�9 �لصو<.

مستو2 صو� لوحة �ملفاتيح "قل من مستو2 صو� �ألغنية/�لنمو�3 �لذN يتم 
عزفه.

يمكن قد تم ضبط �جز�z لوحة �ملفاتيح ع) مستو� منخفض جد�*. �9فع مستو�   ●
�لصو< � عا9ضة BALANCE (صفحة ٤١).

التصد$ �ملفاتيح �لصو� بالد$جة �لصحيحة للنغمة.
تأكد من �يقا° 1ظيفة مساعدq �الz�6 ع) عا9ضة �لتشغيل (صفحة ٤٤).  ●

صو� نغ�1 موسيقية معينة يصد$ بد$جة خاطئة.
 fقم بتغي ،“J6متعا” fع) بند �خر غ Zمن �ملحتمل ضبط مقيا¢ �لبا�9م

نظاp توليف لوحة �ملفاتيح. تأكد من �ختيا9 ”متعاJ6“ كمقيا¢ � عا9ضة 
مو�لفة �ل̄سلم �ملوسيقي (صفحة ٩٩).

—  يوجد �ختال� طفيف في جو>� �لصو� بين مختلف �لنغما� �لموسيقية 
�لتي يتم عزفها على لوحة �لمفاتيح.

— بعض �الصو�� لها صو� متقلب.
—  يمكن مالحظة بعض �لضوضا� �! �الهتز�� في �لد$جا� �لعالية من �لصو�، 

تبعا} لنوعية �لصو�.
يعت� هذ� �مر�* عا6يا* 1نتيجة طبيعية لنظاp عينة �آللة �ملوسيقية.  ●

بعض �الصو�� تقفز �ثنا� �للحن �لث�1 % طبقة �لصو� عند �لعز� بقد$�� 
صوتية مرتفعة "! منخفضة.

 J�1لتي عند �لوصو ،q61يعت� هذ� �مر�* عا6يا*. بعض �الصو�< �ا طبقة صوتية �د  ●
�ا، تسبب هذ� �لنوs من �لتحوJ بالطبقة �لصوتية.

التظهر �لعا$ضة �لرئيسية حتى لو تم تشغيل �لقد$�.
قد &د¥ هذ� �المر ��g تم تركيب �q�6 �خلز� USB باآللة �ملوسيقية. �� تركيب   ●

بعض ��16< خز� USB ينتج عنه فاصلة طويلة بني تشغيل �لقدq9 1ظهو9 �لعا9ضة 
.q�6بعد فصل �ال q9ل �لقد �لرئيسية. لتفاg 06لك، شغ�

�مللفا�/�ملجلد��
بعض حر!� �سم �مللف/�ملجلد تظهر بشكل مشو:.

تم تغيf �يئا< �للغة. �ضبط �للغة �ملالئمة ألسم �مللف/�ملجلد (صفحة ١٩).   ●
اليتم عرp ملف موجو>

يمكن قد تم تغيf الحقة �مللف (MID.، …�لخ.) 1H تم حذفها. �عد كتابة �سم   ●
�مللف يد1يا*، �1ضف �لالحقة �لصحيحة، ع) �لكمبيوتر.

اليمكن عرp �لبيانا� �ملوجو>� % �>�� �خلزUSB A عE �آللة �ملوسيقية نفسها.
اليمكن معاجلة بيانا< �مللفا< مع �سzR تزيد عن ٥٠ حر° بو�سطة �اللة   ●

�ملوسيقية. �عد كتابة �سم �مللف، 1قلل عد6 �حلرM� °1 ٥٠ H 1Hقل.
 

�لعرp �اليضاحي

كيف يمكنني �يقا� �لعرp �اليضاحي؟
.[EXIT] 93 ضغط�  ●
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�لفهر¢

�لصو�

اليصد$ �لصو� �لذN تم �ختيا$: من عا$ضة �ختيا$ �الصو��.
تأكد في�g� R تم تشغيل �جلزz �ملختاpH 9 ال (صفحة ٧٨).  ●

 .PART SELECT [RIGHT 1] 93 الختيا9 مد� مفاتيح �ليد-�ليمنى، �ضغط  ●
 .PART SELECT [RIGHT 2] 93 للصو< �ملر�6 تركيبه � مد� �ليد �ليمنى، �ضغط

.PART SELECT [LEFT] 93 الختيا9 �لصو< ملد� مفاتيح �ليد �لي��، �ضغط
د� �لطبل،  µصو� �اليقا4 (ع Vلصو� يبد! قويا} "! »تلفا} عن �ملتوقع عند تغي�

…�لخ.) للنمو�3 "! �ألغنية من �ملا��.
عند تغيf �صو�< �اليقاs/�آل< �لنقر (̄عدq �لطبل، …�لخ) للنموg  �1ألغنية من   ●

 q6حها تتعلق بصو< �لطبل سو° يتم �عاr لتهيئا< �لتي تم� �� ،VOICE Zبا�9م
ضبطها، �1 بعض �حلاال< قد يتعذ9 خز¦ا ع) �لصو< �الصÀ. � حالة عز° 

�الغنية، تستطيع �ستعاq6 �لصو< �الصÀ بالعوM� q6 بد�ية �الغنية 1عزفها من تلك 
�لنقطة. � حالة عز° �لنموg ، تستطيع �ستعاq6 �لصو< �الصÀ بو�سطة �ختيا9 

نفس �لنموg  مرq �خر�. 
اليمكن تطبيق ��ز���/�ال$تعا� بصو� �لفلو� !�ال!$غن.

هذ� �مر عا06؛ �� �يئا< ��ز�q3 �1ال9تعا� � عا9ضة ��ا9مو|/�لصد� التؤثر    ●
ع) �صو�< �لفلو< �ال91غن.

التشتغل !ظيفة ��ا$مو�.
اليمكن �ستخد�p ��ا9مو| مع �1ضاs �لعز° �لكامل باالصابع ع) لوحة �ملفاتيح   ●

1H لوحة �ملفاتيح AI. �خZ 1ضع �لعز° باالصابع �ملالئم (صفحة ١٠٤).
عند تغيV �لصو�، يتم تغيV �ملؤثر �ملختا$ سابقا}.

كل صو< له �يئا< مضبوطة مسبقا* مالئمة له، �1لتي يتم �ستدعاzها تلقائيا* عند   ●
تشغيل �لبا�9م�Z< �ملضبوطة للصو< �ملطابق (صفحة ٩٨).

�لصو� به ضوضا� شديد�
قد تستخر  بعض �الصو�< �لضوضاz، تبعا* للمحتويا< �اليقاعية 1�/1 �يئا<   ●

�لسطوs � صفحة FILTER من عا9ضة مز  نضد �ال91غن (صفحة ٨٦).
�ينحر� �لصو� "! يكوA مصحوبا} بضوضا

9بR تم 9فع مستو� �لصو< عاليا* جد�*. تأكد من �� �يع �لتهيئا< �ملتعلقة   ●
بالصو< قد تم ضبطها بشكل صحيح.

قد حتد¥ هذ- بسبب مؤثر�< معينة. حاJ1 �لغاz �يع �ملؤثر�< غf �ل91Äية،   ●
خاصة* �ملؤثر�< من �لنوs �لذ0 يسبب �نحر�° �لصو< (صفحة ٨٨).

�ضبط �لصو< باستعJR �أل9�93 (.TOTAL GAIN ADJ) [▲▼8] من �لعا9ضة   ●
�ملعر1ضة � �خلطوq ٦ من ”حترير 1حفظ EQ �ملختا9“ (صفحة ٩١)، ��g كنت 

تستخدEQ p 9ئي�.
 VOICE SET يمكن �� ينتج عن �يئا< بعض مرشحا< �لرنني � عا9ضة  ●

.q91Ä(صفحة ٩٤) �نحر�° �لصو<. �ضبط هذ- �لتهيئا< عند �ل
قد حتد¥ بعض �لضوضاz تبعا* للتهيئا< �لتي �نجز�ا � عا9ضة �ملرشح ملز  نضد   ●

�أل91غن. �ضبط �تويا< �اليقا1H s مفاتيح �لتحكم بالسطوs � عا9ضة �ملرشح 
(صفحة ٨٦).

اليتغV �لصو� عند �ستبد�5 �الصو�� مع خاصية �نتقا� صو� �الغنية �لتلقائي.
 zنتقا� q6يعتمد ع) بيانا< �غنية خاصة، توجد � بعض �حلاال< اليؤثر �عا  ●

�لصو< �لتلقائي، حتى لو تم �ستبد�J �الصو�<.
اليتغV �لصو�، حتى لو تم حترير:

jب �� تضع � حساباتك �� �لضبوطا< �لتي �نجز�ا ع) �لبا�9م�Z< التنجز   ●
تغي�f< كثqf ع) �لصو< �لفعÀ تبعا* للتهيئا< �الصلية للصو<.

اليمكن �ختيا$ �صو�� �خر2 غV تلك �ملوجو>� % �لعا$ضة �ملضبوطة مسبقا} 
للتسجيل عE مر�حل.

هذ� �مر�* عا6يا*.  ●

�لنمو�3
اليبد" عز� �لنمو�3.

.STYLE CONTROL [START/STOP] 93 تأكد من ضغط  ●
يمكن قد تم ضبط ساعة MIDI ع) ”EXTERNAL“. تأكد من ضبطها ع)   ●

”INTERNAL“ (صفحة ١٨٠).

يمكن عز� قنا� �اليقا4 فقط.
.[ACMP] 93 تأكد من تشغيل 1ظيفة �لد91 �ملصاحب �لتلقائي؛ �ضغط  ●

يمكن �� تكو� تعز° �ملفاتيح �ملوجوq6 � مد� �ليد �ليمنى من لوحة �ملفاتيح.   ●
تأكد من عز° �ملفاتيح �ملوجوq6 � مد� �لوتر �ملوسيقي من لوحة �ملفاتيح.

اليمكن �ختيا$ �لن�31.
��g كا� حجم بيانا< �لنموg  كبf (حو�U ١٢٠ كيلوبايت 1H �لقيمة �ألع))،   ●

اليمكن �ختيا9 �لنموg  أل� حجم �لبيانا< كبf جد�* لكي يكو� جاهز�* بو�سطة �آللة 
�ملوسيقية.

اليمكن متييز �لوتر �ملوسيقي �ملرغو¦ "! اليمكن �خر�جه بو�سطة �لد!$ �ملصاحب 
�لتلقائي.

قد التعز° �ملفاتيح �لصحيحة �ملبينة � �لوتر �ملوسيقي. �9جع ”�نو�s �لوتر   ●
�ملوسيقي �لتي يمكن متييزها بوضع �لعز° باالصابع“ لقائمة �لبيانا<. تتوفر قائمة 

�لبيانا< ع) عنو�� Yamaha ع) شبكة �النZنت. (�نظر صفحة ٥).
قد تكو� تعز° �ملفاتيح تبعا* �M �1ضاs »تلفة للعز° باالصابع، 1ليس �لوضع   ●

�لذ0 �خZته حاليا*. حتقق من 1ضع �لد91 �ملصاحب، �1عز° �ملفاتيح 1فقا* �M �لوضع 
�ملختا9 (صفحة ١٠٤).

اليمكن تشغيل �لتوقف �ملتز�من
اليمكن تشغيل �لتوقف �ملتز�من عند ضبط �لعز° باالصابع ع) ”لوحة مفاتيح   ●

كاملة“ 1H ”لوحة مفاتيح كاملة AI“، �1 عند ضبط 93 [ACMP] ع) �اليقا°. تأكد من 
ضبط 1ضع �لعز° باالصابع �M بند بجانبه ”لوحة مفاتيح كاملة“ 1H ”لوحة مفاتيح 

كاملة AI“ 1ضبط 93 [ACMP] ع) �لتشغيل.
يتم متييز �!تا$ �لد!$ �ملصاحب �لتلقائي بغض �لنظر عن نقطة �لفصل "! �ملوضع 

�لذN يتم عز� �ال!تا$ �ملوسيقية عE لوحة �ملفاتيح.
 1H “هذ� �مر�* عا6يا* � حالة ضبط 1ضع �لعز° باالصابع ع) ”لوحة مفاتيح كاملة  ●

”لوحة مفاتيح كاملة �g� .“AI تم �ختيا9 �0 منهR، يتم متييز �ال1تا9 �ملوسيقية ع) �ملد� 
�لكامل للوحة �ملفاتيح، ب° �لنظر عن �يئة نقطة �لفصل. عند �لرغبة، �خZ 1ضع 

»تلف للعز° باالصابع (صفحة ١٠٤).
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عند عز� نمو3جا} !�حد�} !�ختيا$ نمو3جا} Zخر، اليتم عز� �لنمو�3 �ملختا$ حديثا} 
بالد$جة �لصحيحة.

 Zلبا�9م� JRال تلقائيا* باستع pH لد9جة �لصحيحة� zبمقد91} �ختيا9 �ستدعا  ●
.STYLE CHANGE BEHAVIOR 1ظيفة � TEMPO

بد� �الغنية �ثنا� عز� �لنمو�3 يؤ>N �� �يقا� عز� �لنمو�3.
  gلطريقتني �ملعر1ضتا� �6نا- تتيحا� عز° �لنمو� �H .هذ� أل� عز° �ألغنية له �أل1لوية

�1ألغنية بالتز�من.
. gبعز° �لنمو Hثم �بد ،zضبط �الغنية ع) 1ضع �الستعد�6 �ملتز�من للبد�  ●

�عز° �لنموg  بعد عز° �ألغنية.  ●
مو��نة خاطئة ملستو2 �جز�� متعد>� "! يتم �خر�� �صو�� غV متوقعة عند 

�ختيا$ �لنمو�3 "! �لصو� بعد �ختيا$ �ألغنية.
يمكن تغيf مو�3نة مستو� �الجز�z �1ستخر�  �صو�< غf متوقعة أل� �ملؤثر�<   ●

.zتم تطبيقها ع) كل جز
اليتم عرp �يئة ”�اليقا�“ لبا$�مc نو4 �لعز� % خاصية �لتجميع 

(مبد4 �لنمو�3).
اليمكن تسجيل �لقسم �لذ0 تم ضبطه للتسجيل. �طلق حتديد �لتسجيل بو�سطة   ●

ضغط �لز9 �ملالئم [▼ 8] – [▼1] � عا9ضة قناq �لتسجيل 
.(TAB [  ] 93 → BASIC 93 → [F] REC CH)

اليمكن حترير �لقنو�� BASS-PHR2 % حترير �لقنا�.
هذ� �مر�* عا6يا*؛ اليمكن حترير قنو�< BASS-PHR2 للنgR  �ملضبوطة مسبقا*.  ●

�3كر� �لتسجيل
اليمكن �ستدعا� �ألغنية/�لنمو�3 �ملسجلة بذ�كر� �لتسجيل.

 USB خلز�� q�6� 1كانت USB خلز�� q�6� (ع q6موجو  gكانت �ألغنية/�لنمو �g�  ●
غf موصولة باآللة �ملوسيقية، اليمكن �ستدعاz �ألغنية/�لنموg . �1صل �q�6 خز� 

. gمالئمة تتضمن بيانا< �ألغنية/�لنمو USB

اليتم عرp ترتيب �ستدعا� �يئا� �لتسجيل عE عا$ضة �يئة تعاقب �لتسجيل.
¼ يتم �ختيا9 �مل° �لذ0 يتضمن �لتسجيل. �خZ �مل° �ملالئم (صفحة   ●

.(١٣٢
عند �ستخد�d !ظيفة �لتجميد لذ�كر� �لتسجيل، التتغV �يئة �لتشغيل/�اليقا� 

للجز� �الي� حتى لو تم تغيV �يئة �3كر� �لتسجيل.
 J3� . gRضمن ²موعة �لن q6الي� موجو� zيئة �لتشغيل/�اليقا° للجز� ��  ●

عالمة �لتحقق من ”STYLE“ � عا9ضة �يئة �لتجميد (صفحة ١٣٤). 

/dصو� �ملستخد Eع Nلرغم من �ختيا$ �يئة �3كر� �لتسجيل �لتي حتتو� Eع
USB، يظهر �مللف �ملختا$ عE �نه �لصو� �ملضبو� مسبقا}.

 Àلصو< �لفع� pيقو ، هذ� �مر�* عا6يا*؛ حتى مع عر� �لصو< �ملضبو� مسبقا*  ●
/pع) مستخد USB/pعند حفظ صو< �ملستخد.USB/pباختيا9 صو< �ملستخد
مشغل USB، يتم تقسيم �لبيانا< �لفعلية �M نوعني منفصلني: ١) مصد9 �لصو< 

�ملضبو� مسبقا* نفسه، 1 ٢) �يئا< �لبا�9مZ كR تم ضبطها � ضبط �لصو<. عندما 
تستدعي �يئة �gكرq �لتسجيل �لتي تتضمن صو< �ملستخدUSB/p، �تا9 �آللة 

�ملوسيقية �لصو< �ملضبو� مسبقا* (�لتي يعتمد عليها صو< �ملستخدUSB/p)، ثم 
 USB/pا عليها — بحيث تسمع صو< �ملستخد�تطبيق �يئا< �لبا�9مZ �ملتعلقة 

.Àألص�

�ألغنية
اليمكن �ختيا$ �ألغنية.

يمكن قد تم تغيf �يئا< �للغة. �ضبط �للغة �لصحيحة السم ملف �ألغنية.  ●
��g كا� حجم بيانا< �ألغنية كبf (حو�U ٣٠٠ كيلوبايت H 1Hكثر)، اليمكن �ختيا9   ●

�ألغنية ال� حجم �لبيانا< كبf جد�* لكي يمكن قر��zا بو�سطة �آللة �ملوسيقية.
اليبد" عز� �ألغنية.

تم �ختيا9 ”�غنية جديدq“ (�غنية فا9غة). تأكد من �ختيا9 �ألغنية �لصحيحة من   ●
عا9ضة �ختيا9 �ألغا| (صفحة ٣٦).

. SONG [►/ ❙❙] (PLAY/PAUSE) 93 تأكد من ضغط  ●
توقفت �الغنية عند ¦اية بيانا< �الغنية.�9جع �M بد�ية �الغنية بو�سطة ضغط 93   ●

.SONG [■] (STOP)

� حالة �الغنية �ملحمية من �الستنساV (يتم عر� ”Prot.2 Edit“ � �ع) يسا9   ●
Hسم �ألغنية)، قد اليكو� �مللف �الصÀ � نفس �ملجلد. اليمكن �الستsR �ليها ما¼ 
يظهر �مللف �الصÀ (يتم عر� ”Prot.2 Orig“ � �ع) يساH 9سم �ألغنية)، �1 من 

�ملحتمل قد تغf �سم �مللف.
 � “Prot.2 Edit” بحيث يتم عر�) Àعد كتابة �سم �مللف مع �سم �مللف �الص�  ●

�ع) يسا9 من �سم �ألغنية) 
� حالة �الغنية �ملحمية من �الستنساV (يتم عر� ”H � “Prot.2 Editع) يسا9   ●

Hسم �ألغنية)، قد يكو� قد تم تغيf �يقونة �مللف. اليمكن عز° �الغا| �ملحمية من 
.Àيقونة �مللف �الص� fعند تغي Vالستنسا�

من �ملحتمل قد ضبطت ساعة MIDI ع) ”EXTERNAL“. تأكد من ضبط �لساعة   ●
ع) ”INTERNAL“ (صفحة ١٨٠).

يتوقف عز� �الغنية قبل �النتها� من �الغنية.
تم تشغيل 1ظيفة �لدليل. (� هذ- �حلالة، �لعز° ”ينتظر“ �ملفتا� �لصحيح لعزفه).   ●

�ضغط 93 [GUIDE] اليقا° 1ظيفة �لدليل.
التتوفر Zخر �غنية تم �ختيا$ها قبل �يقا� �لقد$�.

��g كانت �الغنية �الخqf �لتي تم �ختيا9ها قبل �يقا° �لقدq9 موجوq�6� � q6 �خلز�   ●
USB، حتتا  �M �عاq6 توصيل نفس �q�6 �خلز� USB الستدعاz �الغنية مرq �خر�.
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�لفهر¢

$قم �ملقيا& »تلف عن $قم �لقطعة �ملوسيقية % عا$ضة موضع �ألغنية، 
.[◄◄]/[►►] (REW/FF) $�$بو�سطة ضغط �ال� p!ملعر�

&د¥ هذ� �المر عند عز° بيانا< �ملوسيقى �لتي تم ضبط 96جة �لعز° بشكل   ●
�د6 1ثابت.

.B اليمكن ضبط �لنقطة ،AB $ظيفة �لتكر�! %
¼ يتم ضبط �لنقطة A. �ضبط �لنقطة B بعد �يئة �لنقطة A فقط.  ●

عند عز� �الغنية، اليمكن عز� بعض �لقنو��.
قد يكو� تم ضبط عز° هذ- �لقنو�< ع) ”OFF“. �96 �لعز° نحو 1ضع �لتشغيل   ●

للقنو�< �لتي تم ضبطها ع) ”OFF“ (صفحة ١٤٢).
 Eع� % “Port.2 Edit” pلتي تعر�! Áاليمكن نقل �الغنية �ملحمية من �الستنسا

يسا$ �سم �الغنية) �� !سط خا$جي مثل بطاقة �لوسط �لذكي "! قر³ فلو�.
اليمكن نقل �الغنية �ملحمية من �الستنساM� V 1سط خا9جي مثل �لوسط   ●

 q�6� M� لنقل �الغنية [USB TO DEVICE] °طر pلذكي/قر± فلو�، …�لخ. �ستخد�
�صبع �لذ�كرUSB q �ملوصل �ذ- �آللة �ملوسيقية.

�لدليل

اليز�5 يعز� �للحن عE �لرغم من تعيني �ملسا$ ١ عE �نه �جلز� �ملر�> كتم صوته 
للتد$يب بيد !�حد�.

تم تعيني جزz �خر ع) �ملسا9 ١ غf جزz �للحن. �عد تعيني �لقناq �لتي تتضمن   ●
�للحن ع) �ملسا9 ١ (صفحة ١٤١).

�لقطعة �ملوسيقية

عند عرp �لقطعة �ملوسيقية، اليتم عرp �لنغ�1 �ملوسيقية �لطويلة 
�لتي تم �>خا�ا، مثل �لنغ�1 �ملوسيقية �لكاملة ! �ال$بطة �ملوسيقية بشكل 

صحيح. 
قد اليتم عر� �لنغR< �ملوسيقية �لطويلة، مثل �لنغR< �ملوسيقية �لكاملة   ●

�1ال9بطة �ملوسيقية، ع) عا9ضة �لقطعة �ملوسيقية بشكل صحيح كR تم 
�6خا�ا. �� �ختياTenuto” 9“ بو�سطة ضغط 93 [H] 1قبل �6خاJ كل نغمة � 

عا9ضة �لتسجيل ع) مر�حل (صفحة ١٤٩) يمكن �� &ل �ملشكلة.
اليتم عرp >$جة �لنغمة، "! �ل¹بة، "! �ملقيا& !�لتنويت �ملوسيقي 

بشكل صحيح.
تم تسجيل بعض بيانا< �الغنية لالال< �ملوسيقية بتهيئا< خاصة مثل   ●

”خاU من 96جة �ل�عة“. ملثل بيانا< �الغنية هذ-، قد اليتم عر� 96جة 

�ل�عة، �لÄبة، �ملقيا¢ �1لتنويت �ملوسيقي بشكل صحيح.

�سم �لنغمة �ملوسيقية غV !�ضح جزئيا} % �لعا$ضة.
عند 1جو6 عدq نغR< موسيقية قريبة من بعضها �لبعض، قد اليظهر �سم �لنغمة   ●

�ملوسيقية بشكل �1ضح � �ليسا9.
اليتم عرp �لقطعة �ملوسيقية جلز� �ليد �ليمنى/�ليد �لي�2

¼ يتم تعيني قنو�< مالئمة الجز�z �ليد �ليمنى �1ليد �لي��. �ضبط قنو�< �ملسا9   ●
١ �1ملسا9 ٢ ع) ”AUTO“ (صفحة ١٤١).

يتم قطع �لتنويت عE �لعا$ضة، مع بد� �ملقيا& �ملتوسط عE �خلط �لتا�.
 >Rملوسيقية للمقيا¢ ع) خط �1حد، يتم نقل �لنغ� >Rتنطبق �يع �لنغ ¼ �g�  ●

.Uخلط �لتا� M� ¢ملوسيقية �ملتبقية � �ملقيا�
يتم �الشا$� �� �لنغ�1 �ملوسيقية �ملنقطة باعتبا$ها سكنة موسيقية.

هذ� �مر عا06؛ � بعض �الحيا� تتم �الشاM� q9 �لنغR< �ملوسيقية �ملنقطة   ●
باعتبا9ها سكنا< موسيقية.

اليتم عرp �ال!تا$ �ملوسيقية.
��g كانت �الغنية �ملختاq9 التتضمن بيانا< �ال1تا9 �ملوسيقية، اليتم عر� �ال1تا9   ●

�ملوسيقية.

�لقصائد �لغنائية (�لكا$!Ãكي) 

اليتم عرp �لقصائد �لغنائية.
��g كانت بيانا< �الغنية �ملختاq9 التتضمن بيانا< �لقصيدq �لغنائية، اليتم عر�   ●

�لقصائد �لغنائية.
تتد�خل بعض �لقصائد �لغنائية مع بعضها �لبعض.

.qد¥ هذ� لبعض �الغا| �لتي تتضمن قصائد غنائية عديد&  ●

�تقنية مساعد� �ال>�

التعمل تقنية مساعد� �ال>�� بشكل صحيح.
 1 [ACMP] اليقا° عز° �الغنية، ثم �ضبط SONG [■] [STOP] 93 ضغط�  ●

PART ON/OFF [LEFT] ع) �اليقا°. �خ�f*، �عد عز° �الغنية.
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AWM يوfعينة ست مصد9 �لصو<
٦١ مفتا� (C1-C6 ملسة 1Hلية) علوحة �ملفاتيح

QVGA B/W LCD ٢٤٠ نقطةx ٣٢٠ عا9ضة
YES �لقطعة �ملوسيقية، �لقصيدq �لغنائية

�لصو<

٩٦ (Ãحلد �ألق�) >الصو�� q6حر1° متعد
XG >٣٦٠ + ٤٨٠ صو

GS لعز° �غنية GS + GM2 >صو�� + SFX qطبل/̄عد q٢٢ ̄عد �ختيا9 �لصو<
١٠ صو< ضخم
١٤ صو< حي!
١٨ !Jصو< معتد
١١ صو< 9خيم!
١٠ صو< �لك�R �1ال91غن

٢٩٧ صو< عا06
YES حترير �لصو< (ضبط �لصو<)
٦ DSP/¢9لصد�/�لكو� ²موعة �ملؤثر

�ملؤثر�<
pلصد�: ٣٤ صو< مضبو� مسبقا* + ٣ �صو�< للمستخد�

pلكو9¢: ٢٩ صو< مضبو� مسبقا* + ٣ �صو�< للمستخد�
p١: ١٩١ صو< مضبو� مسبقا* + ٣ �صو�< للمستخدDSP

p٢-٤:  0 ١٠٦ صو< مضبو� مسبقا* + ١٠ �صو�< للمستخد DSP

DSP/¢9لصد�/�لكو�
�نو�s �ملؤثر�<

p٥ �صو�< مضبوطة مسبقا* +٢ صوتا� للمستخد EQ �لرئي�

z٢٨ جز EQ zجز
٣١٤ نgR  �لد91 �ملصاحب

نموg  �لد91 �ملصاحب

٣٠٢ نgR  �ملحZفني
١٢ q91لد�  gRن
YES  gصو< ضخم/نمو

�صبع مفر6، مصبع، مصبع تشغيل �جلهf، �صابع متعدq6، مصبع AI، لوحة مفاتيح كاملة، لوحة 
AI مفاتيح كاملة �لعز° باالصابع

YES  gلنمو� sمبتد
 g٤ لكل نمو (qلتهيئة بلمسة �1حد�) OTS

YES OTS �9بط
YES �لتهيئة �ملسبقة مكو� �ملوسقى
YES �لتحرير

١٢٠ كيلوبايت RAM سعة
٥ �مثلة �الغا| �ملضبوطة مسبقا*

�الغنية
�الضو�z �لالحقة، �0 مفتا�، مفتا� كا19 �لدليل

YES z�6ال� qتقنية مساعد
�لتسجيل �ل�يع، �لتسجيل �ملتعد6، �لتسجيل ع) مر�حل، حترير �الغنية �لتسجيل

١٦ قنو�< �لتسجيل
٣٠٠ كيلوبايت RAM سعة

٤ لباx >�6 ٨٠ م° �لتهيئة �ملسبقة q6لبا�6< متعد
YES USB qصبع �لذ�كر�

�q�6 �خلز�
(USB TO DEVICE بو�سطة) مهايئ خا9جي (2HD, 2DD) قر± فلو�
(USB TO DEVICE بو�سطة) مهايئ خا9جي ها69 6يسك

٥٦٠ كيلو بايت �gكرq �لية (�6خلية)
(USB TO DEVICE بو�سطة) مهايئ خا9جي بطاقة �لذ�كرq (�لوسط �لذكي، …�لخ)

٥-٥٠٠، 96جة �لÄبة �ملوسقية مد� 96جة �لنغمة
96YESجة �لنغم p1نوZملي�

تشغيل/�يقا° �جلر¢ �لصو<
٨ �ال9�93 �gكرq �لتسجيل

YES تعاقب �لتسجيل/�لتجميد

�ملو�صفا� 



١٨٨PSR-OR700 كتّيب المالك

�لفهر¢

PSR-OR700

YES �الستعر��

Hمو9 �خر�
٥ لغا< (�النكليزية، �الملانية، �لفرنسية، �السبانية، �اليطالية) لغة �لعا9ضة

YES rملبا� Jلدخو�
لوحة �ملفاتيح/�الغنية/�الستاg �ملوسيقي �لتحويل

٩ نوs �ل̄سلم �ملوسيقي
YES HOST M� USB توصيل �لكمبيوتر
YES DEVICE M� USB

 PHONES, MIDI (IN OUT), FOOT PEDAL (1, 2),
AUX IN(R.L/L+R), OUTPUT (R. L/L+R), LAN

�ملوصال< �الخر�
 VOLUME, SUSTAIN, SOSTENUTO, SOFT, GLIDE, PORTANMENTO, PITCHBEND,

MODULATION, DSP VARIATION, SONG PLAY/PAUSE, STYLE START/STOP …�لخ.
1ظائف �لد�1سة

٢x ��1 ١٢ مضخم �لصو< مضخR< �لصو</
(١٢سم + ٥سم) x �٢لسRعا< �لسRعا<

1 ٣٥ q9ستهال} �لقد�
١٠٠٣مم x ٤٣٣مم x ١٤٨مم [s9تفا� x عمق x عر�] البعا6�

١١٫٥ كغم �لو�3
HPE-150/HPE-30 ¢Hعا< �لرRس

ملحقا< �ختيا9ية

FC4/FC5 قدمي
FC7 �مر حتكم قدمي

UD-FD01 مشغل قر± �لفلو�
PA-300B/PA-300 AC q9مهايئ قد

L-6/L-7

 .L-6 لتجميع� >Rحلد61 �ملوضحة � تعلي� (يعتمد ع PSR-OR700 حلجم �خلا9جي ملو6يل�)
مع gلك، قمنا بالتحديد من خالJ �الختبا�9< بأ� �حلامل يمكن �ستخد�مه بشكل �من مع �آللة 

�ملوسيقية.)
حامل لوحة �ملفاتيح

�� �ملو�صفا< �1ال1صا° � 6ليل �ملالك هذ� هي الغر�� �ملعلوما< فقط. حتتفظ rكة Yamaha بحقها � تغي1H f تعديل �ملنتجا< 1H �ملو�صفا< � 0H 1قت من �16 �شعا9   *
.Yamaha لك مع 1كيلg 1 �خليا�9< قد التكو� هي نفسها � كل منطقة، يرجى �لتحقق منH q1 �ألجهزH ،>ملو�صفا� �H Rمسبق. ب
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١–١٦ ................................................................... ١٤٨، ١٥٨

¦ ،"
١٤٢  ...................................................................  qzالضا� sتبا�
٧١  .................................................................. �6خاJ �حلر°1 
٨٧  ................................................................... �عاq6 �لصو< 
٧٢  ................................................... �عاq6 �لضبط ع) ضبط �ملصنع 
�9تعا�..........................................................................  ٩٥
١٣  .................................................................... VOICE 9�93�
١٦٨  ............................................................... �ستعJR �لد�1سة  
٢١  ...................................................................... �سم �ملالك 
٣٥  .................................................................... �شاq9 �لوقت 
٣٩  ............................................................. �الشا�9< �ملوسيقية  
٧٧  ............................................................ MegaVoice >صو��
٣٢  .............................................................. �صو�< �ال< �لنقر 
٧٧، ٩٦  .................................................. �صو�< �أل9غن �1لفلو< 
٧٧  .................................................................   Jصو�< �لطبو�
١٣٨  ............................................................................ �ع) 
١٢، ٣٦  ....................................................................... �غنية 
٧٨ ..................................................... �قساp لوحة �ملفاتيح �ملوسيقية 
١٣  .................................................................   q6ال9�93 �ملتعد�
١٣٧  ...................................................... FADE IN/OUT (الغنية�)
٧٧  ................................................................ �الصو�< �حلية!  
٧٧ ................................................................ �الصو�< �لعذبة! 
�الصو�< ��ا6ئة! ................................................................  ٧٧
١٣٧  ......................................................... �لبدz �ملتز�من (�الغنية) 
٤٨  .........................................................  ( gلنمو�) ملتز�من� zلبد�
�لتباين ...........................................................................  ١٩
�لتحويل ....................................................................  ٥٨، ٨١
٤٠  ..............................................................  qلتد9يب بيد �1حد�
١٤٣  ............................................................... �لتسجيل �ل�يع  
١١٤  ...................................................... �لتسجيل بالوقت �حلقيقي  
٦٥  .................................... �لتشغيل �الساª لشلشة عر� �ختيا9 �مللف 
٤٩  ................................................................. �لتوقف �ملتز�من  
٧١  ......................................................................... �حلر°1 
١٠٤  ...........................................................AI الصطناعي� zلذكا�
٦٠  ......................................................................... �لرسائل 
٣٠، ٧٧  .................................................................... �لصو< 
٥١  ............................................................  qلضبط بلمسة �1حد�
٧٢  .................................................... �لضبوطا< �مل�²ة � �ملصنع  
�لقسم  ...........................................................................  ٧٨
٣٩  ................................................................ �لقطعة �ملوسيقية  
�للغة  ............................................................................  ١٩
٣٤  ........................................................................   p1نوZمل�
٨٦  ....................................................................  EQ (J6ملعا�)
٣٢  ................................................................ �ملؤثر�< �لصوتية 
١٢، ٤٦  ...................................................................    gلنمو�
٤٨  ......................................................FADE IN/OUT ( gلنمو�)
١٧٩  ..................................................................... MIDI �Rن�
�يقا° مؤقت  ...................................................................  ١٣٨
١٠٦  ..................................................................  ACMP °يقا�
١٤٢   ..................................................................... �0 مفتا�  
بحث (تسجيال< معني� �ملوسيقى)  ..............................................  ١٠٨

Á ،¡ ،� ،( ،�
٥٠  ..................................................................... تثبيت يسا9  
١١٤  .................................................................   gجتميع �لنمو
٩١  ...................................................................... (EQ)  حترير
٥١  ..................................................................... (OTS)  حترير

حترير (�الغنية)  .................................................................  ١٥٨
٨٩  ...................................................................  (fلتأث�) حترير
٩٢  ................................................................ حترير (�لصو<)  
١٢٠  ...............................................................   ( gلنمو�) حترير
١٥٨  ......................................................... حترير (كلR< �الغا|)  
١١١  ......................................................... حترير (معني� �ملوسيقى)  
٦٤  ................................................ ترتيب شاشة عر� �ختيا9 �مللف 
١٣٨  ......................................................................... ترجيع  
١١٤  ................................................................   gتركيب �لنمو
٤٣، ١٤٣  .............................................................  MIDI تسجيل
١٤٣  ........................................................................ تسجيل  
١٤٣  ............................................................... تسجيل (�الغنية) 
١٠٦  .................................................................  qتسجيل �خلطو
١٤٣  ........................................................... تسجيل �ملسا9 �ملتعد6 
١١٤  .............................................................  ( gلنمو�) تسجيل
تشغيال< �مللف/�حلافظة  ........................................................  ٦٦
١٣٨  .................................................................... تقديم «يع 
٤٤  .............................................................   z�6أل� qتقنية مساعد
٤٢  ....................................................................... A-B 9تكر�
٤١  .......................................................... تو��3 مستو� �لصو< 
٥١  ....................................................................  OTS توصيل
٥  .................................................................... جدJ1 �لبيانا<
١٠٣  .......................................................................... جلسة 
٢٣  .............................................................  USB جها3 �لتخزين
٦٤  .......................................................................... حافظة  
١١٢  ......................................................... حفظ (معني� �ملوسيقى) 

� ،$ ،3 ،<
٣٤  ............................................................. 96جة «عة �لعز°  
٤٠، ١٤١  ...................................................................... 6ليل  
٢٣  ................................................................... �gكرq �لفال� 
١٨٢  ...................................................... 9قم تغيf برنامج �لصو<  
١٢  .....................................................................[DEMO] 93
١٢  .................................................. [DIGITAL RECORDING] 93

· ،� ،p ،³ ،� ،&
١٠٧  ...........................................................   gلنمو� fسلو} تغي
١٨  .................................................................   ¢Hعا< �لرRس
٢٦، ٦٢  ..................................................... شاشة �لعر� �لرئيسية 
٢٧، ٦٦  .................................................. شاشة عر� �ختيا9 �مللف 
٢٨  ........................................................... شاشة عر� �لوظيفة  
٢٠  ....................................................................  qzالضا� qشد
١٦٨  ......................................................... ضبط �ستعJR �لد�1سة  
١٠٧  ................................................................... ضبط �لقسم  
١٧٧  ................................................................ MIDI >ضبوطا
٨١  ................................................................... طبقة �لصو<  
١٣  ...................................................... [USB TO DEVICE] °طر
١٣  ........................................................ [USB TO HOST] °طر

® ،� ،Ä ،4
٣٤  ........................................................ عجلة تغيf طبقة �لصو< 
٣٣  ................................................. عجلة 96جة تغيf طبقة �لصو<  
١٣٨  ................................................................. عز° �لسلسلة  
١٣٨  .......................................................... عالمة �ملقطع �ملوسيقي 
٦٦  ........................................................................ فو9ما<  
١٧٦  ....................................................(SFF)  gفو9ما< ملف �لنمو
١٧  ....................................................[MASTER VOLUME] ±قر
١٤٧  .................................................................. قنو�< �الغنية 
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A ،d ،5 ،�
٥٧  ......................................................................... كر�11كه
كلR< �الغا|..............................................................  ٥٧، ١٦٦
١٠٦  .................................................................... gملس �لنمو
مثاJ مسجل......................................................................  ٢٤
٣٢  ............................................................ مثاJ مسجل (صو<)
²موعة �غا|....................................................................  ١٧٧
²موعة �لضبط...................................................................  ٥٦
١٠٣  ......................................................................Pro °Z�
٥٥  ................................................................... معني� �ملوسيقى
١٢، ١٧  ................................................... [STANDBY/ON] مفتا�
مفتا� �لكر�11كه................................................................  ١٤٢
١١٠  .......................................................................... مفضل
١٢٨  ............................................................... � �لز9 �ملتعد6 مكو�
١١٤  .................................................................. gلنمو� � مكو�
٨٩  .............................................................fمستو� ترجيع �لتأث
مسند �لنوتة �ملوسيقية.............................................................  ١٨
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١٧٧  .............................................................GM مستو� ١ pنظا
١٧٧  .............................................................GM مستو� ٢ pنظا
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N ،! ،هـ
٨١  .........................................................................Hz هرتز
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٨٧  ...................................................... AUTO REVOICE SETUP

١٠٤  .........................................................AI FULL KEYBOARD

B

٤١  ...................................................................... BALANCE

١١٥  ..........................................................................BASIC

١٨٢  ...........................................................................BASS

١٠٠  ........................................................................ BAYAT

C

١٢٣، ١٥٨  ............................................................. CHANNEL

١٠٥  ........................................................ CHANNEL ON/OFF

١٤٨، ١٥٨  ................................................................ CHORD

١٨٢  ............................................................... CHORD DETECT

١٠٣  ........................................................CHORD FINGERING

٩٣  .....................................................................COMMON

٣٥، ٤٨، ١٠٥  .......................................................... CONFIG 1
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٩٣  .................................................................CONTROLLER

٦٨  ...........................................................................COPY

٦٩  ............................................................................ CUT

D

٦٩  .........................................................................DELETE

E

١١٨  .......................................................................... EDIT

٨٦  ......................................................................... EFFECT

٩٥  .....................................................................EFFECT/EQ

١٠٠  ................................................... EQUAL TEMPERAMENT
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F

١٠٥  ................................................ FADE IN/OUT/HOLD TIME
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H

٩٥  ....................................................................HARMONY
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I

٧٠  ........................................................................... ICON

K

٣٣، ٥٨  ...................................................... KEYBOARD/PANEL

١٠٠  ................................................................ KIRNBERGER

L
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M

٨١  ................................................................ MASTER TUNE

١٠٠  ................................................................ MEAN-TONE

٧٧  ......................................................................... MEDIA

١٢٦  ..........................................................MELODIC MINOR
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٧٠  ........................................................................... NAME

P
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R
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١٣٤  ................................................REGISTRATION SEQUENCE
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S
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  ............................................................... [1▲▼]–[8▲▼]

A

 ...........................................................................[A]-[J]

 .........................................................................[ACMP]

 ............................................................... [AUTO FILL IN]

B

 .................................................................... [BALANCE]

 ........................................................................ [BREAK]

C

 .........................................................[CHANNEL ON/OFF]

D

 .............................................................DATA ENTRY ±قر
 ........................................................................ [DEMO]

 .............................................................[DIRECT ACCESS]

 ........................................................... �يقونا< ²موعة �لطبل
 ........................................................................... [DSP]

E

 ....................................................... ENDING/rit. [I]/[II]/[III]

 ........................................................................ [ENTER]

 ...........................................................................[EXIT]

 ..................................................................... [EXTRA TR]

F

 ............................................................... [FADE IN/OUT]

 ....................................................................... [FREEZE]

 .................................................................. [FUNCTION]

G

 .........................................................................[GUIDE]

H

 ..........................................................[HARMONY/ECHO]

I

 ............................................................. INTRO [I]/[II]/[III]

L

 ............................................................ [LCD CONTRAST]

 .........................................................................[LYRICS]

M

 ...........................................MAIN VARIATION [A]/[B]/[C]/[D]

 ........................................................... [MASTER VOLUME]

 ............................................... [MEMORY] (SCALE MEMORY)

 ................................... [MEMORY] (REGISTRATION MEMORY)

 ...............................................................[METRONOME]

 ......................................................... [MIXING CONSOLE]

 ........................................................ [MODULATION] عجلة
 ....................................................................... [MONO]

 .............................................. MULTI PAD CONTROL [1]-[4]

 ........................................... MULTI PAD CONTROL [SELECT]

 ............................................. MULTI PAD CONTROL [STOP]

 ..............................................................[MUSIC FINDER]

O

 .............................................. ONE TOUCH SETTING [1]-[4]

 .................................................................... [OTS LINK]

P

 ............................................ [PART SELECT], [PART ON/OFF]

 ........................................................... [PITCH BEND] عجلة

R

 ......................................................... REGIST BANK [–]/[+]

 ...........................................REGISTRATION MEMORY [1]-[8]

 ........................................................................ [REPEAT]

S

 ......................................................... SCALE MEMORY 9�93�
 .......................................................... SCALE SETTING 9�93�
.................................................................. [SCALE TUNE]

 .........................................................................[SCORE]

 ...................................................SONG [►/❙❙] (PLAY/PAUSE)

 .....................................................SONG [ / ] (REW/FF)

 ..............................................................SONG [■] (STOP)

 ....................................................................SONG [REC]

 ................................................................SONG [SELECT]

 ............................................................... [STANDBY/ON]

 .....................................................................STYLE 9�93�
 ............................................STYLE CONTROL [START/STOP]

 ..................................................................... [SUSTAIN]

 .................................................................[SYNC START]

 .................................................................. [SYNC STOP]

T

 ................................................................... TAB [◄][►]

 .................................................................. [TAP TEMPO]

 .................................................................TEMPO [–]/[+]

 ...................................................................... [TOUCH]

 ............................................................................[TR 1]

 ............................................................................[TR 2]

 ...........................................................TRANSPOSE [–]/[+]

U

 ....................................................... UPPER OCTAVE [–][+]

 ........................................................................... [USB]

V

 ......................................................................... [VARI.]

 .................................................................... VOICE 9�93�

 يمكن �� يتم تأكيد موضع �لز9 ع) �للوحة بو�سطة ضو�بط �للوحة (صفحة ١٤).



Limited Warranty
90 DAYS LABOR 1 YEAR PARTS

Yamaha Corporation of America, hereafter referred to as Yamaha, warrants to the original consumer of a product included in the cate-
gories listed below, that the product will be free of defects in materials and/or workmanship for the periods indicated. This warranty is 
applicable to all models included in the following series of products:

PSR SERIES OF PORTATONE ELECTRONIC KEYBOARDS
If during the first 90 days that immediately follows the purchase date, your new Yamaha product covered by this warranty is found to 
have a defect in material and/or workmanship, Yamaha and/or its authorized representative will repair such defect without charge for 
parts or labor.

If parts should be required after this 90 day period but within the one year period that immediately follows the purchase date, Yamaha 
will, subject to the terms of this warranty, supply these parts without charge. However, charges for labor, and/or any miscellaneous 
expenses incurred are the consumers responsibility. Yamaha reserves the right to utilize reconditioned parts in repairing these products 
and/or to use reconditioned units as warranty replacements.

THIS WARRANTY IS THE ONLY EXPRESS WARRANTY WHICH YAMAHA MAKES IN CONNECTION WITH THESE 
PRODUCTS. ANY IMPLIED WARRANTY APPLICABLE TO THE PRODUCT, INCLUDING THE WARRANTY OF MER-
CHANT ABILITY IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY. YAMAHA EXCLUDES AND 
SHALL NOT BE LIABLE IN ANY EVENT FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

Some states do not allow limitations that relate to implied warranties and/or the exclusion of incidental or consequential damages. 
Therefore, these limitations and exclusions may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state.

CONSUMERS RESPONSIBILITIES
If warranty service should be required, it is necessary that the consumer assume certain responsibilities:

1. Contact the Customer Service Department of the retailer selling the product, or any retail outlet authorized by Yamaha to sell the 
product for assistance. You may also contact Yamaha directly at the address provided below.

2. Deliver the unit to be serviced under warranty to: the retailer selling the product, an authorized service center, or to Yamaha with an 
explanation of the problem. Please be prepared to provide proof purchase date (sales receipt, credit card copy, etc.) when requesting 
service and/or parts under warranty.

3. Shipping and/or insurance costs are the consumers responsibility.* Units shipped for service should be packed securely.

*Repaired units will be returned PREPAID if warranty service is required within the first 90 days.

IMPORTANT: Do NOT ship anything to ANY location without prior authorization. A Return Authorization (RA) will be 
issued that has a tracking number assigned that will expedite the servicing of your unit and provide a tracking system if 
needed.

4. Your owners manual contains important safety and operating instructions. It is your responsibility to be aware of the contents of this 
manual and to follow all safety precautions.

EXCLUSIONS
This warranty does not apply to units whose trade name, trademark, and/or ID numbers have been altered, defaced, exchanged 
removed, or to failures and/or damages that may occur as a result of:

1. Neglect, abuse, abnormal strain, modification or exposure to extremes in temperature or humidity.

2. Improper repair or maintenance by any person who is not a service representative of a retail outlet authorized by Yamaha to sell the 
product, an authorized service center, or an authorized service representative of Yamaha.

3. This warranty is applicable only to units sold by retailers authorized by Yamaha to sell these products in the U.S.A., the District of 
Columbia, and Puerto Rico. This warranty is not applicable in other possessions or territories of the U.S.A. or in any other country.

Please record the model and serial number of the product you have purchased in the spaces provided below.

Model________________________     Serial #_____________________________   Sales Slip #_____________________________  

Purchased from______________________________________________________    Date__________________________________

(Retailer)

YAMAHA CORPORATION OF AMERICA
Electronic Service Division
6600 Orangethorpe Avenue

Buena Park, CA 90620

KEEP THIS DOCUMENT FOR YOUR RECORDS. DO NOT MAIL!



* This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA. (class B)

                                                                                               (standby)

FCC INFORMATION (U.S.A.)
1. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS UNIT!

This product, when installed as indicated in the instruc-
tions contained in this manual, meets FCC require-
ments. Modifications not expressly approved by 
Yamaha may void your authority, granted by the FCC, to 
use the product.

2. IMPORTANT: When connecting this product to acces-
sories and/or another product use only high quality 
shielded cables. Cable/s supplied with this product 
MUST be used. Follow all installation instructions. Fail-
ure to follow instructions could void your FCC authori-
zation to use this product in the USA.

3. NOTE: This product has been tested and found to com-
ply with the requirements listed in FCC Regulations, 
Part 15 for Class “B” digital devices. Compliance with 
these requirements provides a reasonable level of 
assurance that your use of this product in a residential 
environment will not result in harmful interference with 
other electronic devices. This equipment generates/
uses radio frequencies and, if not installed and used 
according to the instructions found in the users manual, 
may cause interference harmful to the operation of 

other electronic devices. Compliance with FCC regula-
tions does not guarantee that interference will not occur 
in all installations. If this product is found to be the 
source of interference, which can be determined by 
turning the unit “OFF” and “ON”, please try to eliminate 
the problem by using one of the following measures:
Relocate either this product or the device that is being 
affected by the interference. 
Utilize power outlets that are on different branch (circuit 
breaker or fuse) circuits or install AC line filter/s.
In the case of radio or TV interference, relocate/reorient 
the antenna. If the antenna lead-in is 300 ohm ribbon 
lead, change the lead-in to co-axial type cable.
If these corrective measures do not produce satisfac-
tory results, please contact the local retailer authorized 
to distribute this type of product. If you can not locate 
the appropriate retailer, please contact Yamaha Corpo-
ration of America, Electronic Service Division, 6600 
Orangethorpe Ave, Buena Park, CA90620
The above statements apply ONLY to those products 
distributed by Yamaha Corporation of America or its 
subsidiaries.

OBSERVERA!
Apparaten kopplas inte ur växelströmskällan (nätet) 
så länge som den ar ansluten till vägguttaget, även 
om själva apparaten har stängts av.

ADVARSEL: Netspæendingen til dette apparat er 
IKKE afbrudt, sålæenge netledningen siddr i en 
stikkontakt, som er t endt — også selvom der or 
slukket på apparatets afbryder.

VAROITUS: Laitteen toisiopiiriin kytketty 
käyttökytkin ei irroita koko laitetta verkosta.

This product contains a high intensity lamp that con-
tains a small amount of mercury. Disposal of this 
material may be regulated due to environmental 
considerations.
For disposal information in the United States, refer 
to the Electronic Industries Alliance web site:
www.eiae.org

(mercury)* This applies only to products distributed by 
YAMAHA CORPORATION OF AMERICA.

* This applies only to products distributed by 
YAMAHA CORPORATION OF AMERICA.

COMPLIANCE INFORMATION STATEMENT
(DECLARATION OF CONFORMITY PROCEDURE)

Responsible Party : Yamaha Corporation of America
Address : 6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, 

Calif. 90620
Telephone : 714-522-9011

Type of Equipment : Electronic Keyboard
Model Name : PSR-OR700

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
1) this device may not cause harmful interference, and
2) this device must accept any interference received including 

interference that may cause undesired operation.
See user manual instructions if interference to radio reception is 
suspected.

(FCC DoC)

IMPORTANT NOTICE FOR THE UNITED KINGDOM
Connecting the Plug and Cord

IMPORTANT.  The wires in this mains lead are coloured in accor-
dance with the following code:

BLUE   :  NEUTRAL
BROWN :  LIVE

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus 
may not correspond with the coloured makings identifying the 
terminals in your plug proceed as follows:
The wire which is coloured BLUE must be connected to the ter-
minal which is marked with the letter N or coloured BLACK.
The wire which is coloured BROWN must be connected to the 
terminal which is marked with the letter L or coloured RED.
Making sure that neither core is connected to the earth terminal 
of the three pin plug.

• This applies only to products distributed 
by Yamaha-Kemble Music (U.K.) Ltd.

(2 wires)
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