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Obrigado e parabéns pela sua escolha do Roland
Percussion Sound Module TD-9.

Antes de usar esta unidade, certifique-se de ler as seções
intituladas “USANDO A UNIDADE DE MODO SEGURO”
e “NOTAS IMPORTANTES” (Manual do Proprietário
pág. 4-5, pág. 6-7) Estas seções fornecem informações
importantes sobre o uso correto da unidade.
Adicionalmente, para sentir-se seguro de que adquiriu todas
as informações sobre a sua nova unidade, “Começando” e
“Manual do Proprietário” devem ser lidos inteiramente e
guardados para futuras referências.
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UTILIZANDO A UNIDADE COM SEGURANÇA
Instruções de prevenção contra fogo, choque elétrico ou danos a pessoas
Usado para instruções que alertem o
usuário sobre risco de morte e danos
severos causados pelo uso incorreto do
equipamento.

Este símbolo alerta o usuário para instruções
importantes de alertas. O significado específico do
símbolo é determinado pelo design contido no
triângulo. Neste exemplo, ele é utilizado para
precauçõesEste
gerais
ou alertas
de perigo.
símbolo
alerta
para itens que nunca
devem ser esquecidos. O detalhe específico que nunca
pode ser esquecido. É indicado pelo design contido no
círculo. No caso deste exemplo, significa que a unidade
nunca deve ser desmontada.

Usado para instruções que alertem o
usuário sobre o risco de danos materiais
causados pelo uso incorreto do
equipamento.
* Danos materiais refere-se a danos ou
outros efeitos adversos que possam ser
causados em respeito a casa e todos os
móveis,
assim
como
animais
domésticos.

Este símbolo alerta ao usuário para coisas que
precisam ser feitas. O detalhe específico que precisa ser
feito é indicado pelo design contido no círculo. No caso
deste exemplo, significa que o cabo de força precisa ser
retirado da tomada.

SEMPRE OBSERVE O SEGUINTE
CUIDADO
•

Não abra ou modifique o adaptador AC.

•

Não tente consertar esta unidade, ou substituir partes
(exceto quando este manual fornece instruções diretas
para que você o faça). Procure uma central de atendimento Roland mais próxima, ou uma distribuidora
Roland autorizada, como está listado na página "Informações".

CUIDADO
•

Certifique-se de usar apenas o adaptador AC fornecido
junto com a unidade. A unidade deve ser conectada à
energia elétrica somente de voltagem descrita nas
instruções de operação, ou marcadas na unidade.

•

Use apenas o cabo de potência anexado. Ele não pode
ser usado com nenhum outro dispositivo.

•

Não envergue excessivamente o cabo de força, nem
coloque objetos pesados em cima. Faze-lo pode
danificar o cabo e pode romper elementos e pequenos
circuitos. Cabos danificados correm o risco de dar
choques e pegar fogo!

................................................................................................
•

Nunca use ou guarde a unidade em lugares:
• Sujeitos a temperaturas extremas (ex.: exposição
direta à luz do sol em veículos fechados, próximos a
dutos de aquecimento, no topo de equipamentos que
gerem calor;
• Úmidos (ex.: banheiras, salas de banho, pisos
molhados);
• Expostos a chuva;

................................................................................................
•

• Empoeirados;
• Sujeitos a altos níveis de vibração.

................................................................................................
•

Esta unidade deve ser apenas usada com um rack ou estante
recomendada pela Roland.

Esta unidade, tanto sozinho como combinada com fones
de ouvido e amplificador ou falantes, pode ser capaz de
produzir níveis de som que podem causar perda permanente de audição. Não use o equipamento por logos
períodos de tempo com o volume muito alto. Se ocorrer
qualquer tipo de perda de audição ou som de sinos nos
ouvidos, você deve parar de usar o equipamento
imediatamente e consultar um médico.

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

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

•

•

Ao usar a unidade com um rack ou estante recomendada
pela Roland, o rack ou estante deve ser cuidadosamente
posicionado de modo que fique nivelado e estável. Se
você não estiver usando um rack ou estante, você ainda
deve certificar-se de que o local que você escolheu para
apoiar a unidade forneça uma superfície nivelada e que
suporte devidamente a unidade e não oscile.

................................................................................................
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Não permita que nenhum tipo de objeto (ex.:
inflamáveis, moedas, alfinetes); ou quaisquer tipos de
líquidos (água, etc.) penetrem na unidade.

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

CUIDADO

CUIDADO
•

Imediatamente desligue a unidade, remova o cabo de
força da tomada e solicite manutenção na rede
autorizada Roland ou junto à loja que lhe vendeu o
equipa- mento, sempre que:
•

O cabo de força ou o plugue estiverem danificados;
ou

•

Se ocorrer fumaça ou odores estranhos; ou

•

Objetos o líquidos caíram dentro do equipamento;
ou

•

A unidade foi exposta à chuva (ou ficou molhada);
ou

•

A unidade não parece funcionar normalmente e
apresenta sérias mudanças em sua performance.

•
A unidade e o adaptador AC devem ser
localizados de modo que sua posição não interfira com
a ventilação da unidade.
•

•

•

•

Em intervalos regulares, você deve retirar o adaptador
AC da tomada e limpá-lo com um pedaço de pano limpo
e seco para retirar as acumulações de poeira . Desconecte
também o cabo quando a unidade ficar por muito tempo
parada. Qualquer acumulação de poeira pode resultar
em isolação empobrecida e levar ao incêndio.

•

Tente prevenir que cabos fiquem embaraçados. Todos
os cabos devem ser posicionados fora do alcance de
crianças.

................................................................................................
•

Em lares com crianças pequenas, um adulto deve supervisioná-las até que a criança seja capaz de seguir as
regras essenciais para o uso seguro do equipamento

•

Proteja a unidade de impactos fortes.
(Não deixe cair!)

................................................................................................
•

•

Não conecte este aparelho com outros na mesma tomada.
Cuidado com o uso de extensões. A somada potência de
todos os aparelhos não pode exceder o especificado para
a tomada (watts/ampere). Carga excessiva produz
aquecimento e pode levar a derreter a instalação e
produzir fogo.
Antes do uso em locais desconhecidos ou outros países,
procure o seu distribuidor Roland ou um ServiçoTécnico
Autorizado para confirmar se o produto pode ser usado
em outros tipos de instalação elétrica.

A unidade e o adaptador AC devem ser localizados de
modo que sua posição não interfira com a ventilação da
unidade
Este equipamento (TD-9) é desenhado para o uso com
estantes Roland MDS Series. Outras estantes podem
fornecer instabilidade e possíveis danos.
Sempre conecte e desconecte segurando pelos plugues,
nunca pelos cabos.

................................................................................................
•

Nunca suba ou coloque objetos pesados na unidade.

•

Nunca mexa com os cabos ou plugues com as mãos
molhadas ao conectar e desconectar da tomada.

•

Antes de mover a unidade, desconecte o cabo de força
da tomada, e retire todos os cabos de dispositivos
externos.

................................................................................................
•

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

Antes de limpar a unidade, desligue-a e retire o cabo de
força da tomada.

................................................................................................
•

Quando você suspeitar da possibilidade de raios em sua
área, imediatamente desligue a potência da unidade e
retire o adaptador AC da tomada.

................................................................................................
•

Guarde qualquer capa ou borboleta que for retirado da
unidade, fora do alcance de crianças, para evitar que
sejam engolidos por acidente.
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NOTAS IMPORTANTES
Alimentação

Manutenção

•

•

Para limpeza diária, use um pano seco e suave ou um pano
levemente úmido. Para remover "sujeiras difíceis" utilize um
pano levemente impregnado com detergente não abrasivo.
Depois, não se esqueça de secar a unidade completamente com
um pano suave e seco.

•

Nunca use benzina, tíner, álcool ou quaisquer tipos de solvente,
para evitar a possibilidade de descoloração e/ou deformação.

Não conecte esta unidade ao mesmo circuito elétrico que estiver
em uso por outros equipamentos elétricos que sejam controlados
por inversores, como refrigeradores, máquina de lavar, forno de
microondas ou ar condicionado, ou que contenha motores,
dependendo da forma como o outro equipamento elétrico estiver
sendo utilizado, poderá ocorrer ruído de alimentação, fazendo com
que esta unidade produza ruído ou defeito. Se não houver outra
tomada no recinto, procure utilizar esta unidade com filtro de linha
externo, entre a unidade e a tomada.

•

Uma pequena quantidade de calor irá radiar da unidade durante a
operação normal.

•

Antes de conectar a unidade a outros aparelhos, desligue todas as
unidades. Isto irá prevenir mau funcionamento e/ou danos aos
falantes ou outros dispositivos.

Reparos e Dados
•

Posicionamento
•

O uso próximo a amplificadores de potência (ou outros equipamentos com grandes transformadores) pode induzir ruídos. Para
diminuir o problema, mude a orientação deste aparelho.
Preferencialmente, afaste a fonte de interferência.

•

Este dispositivo pode interferir com rádio e televisão. Não
utilize-o em lugares próximos a estes aparelhos.

•

Ruídos podem ser produzidos se você estiver usando equipamentos sem fio, como celulares, forem usados próximos à esta
unidade. Tal ruído pode ocorrer ao receber ou fazer uma
chamada, ou enquanto conversando. Se ocorrer tais problemas,
você deve reposicionar estes aparelhos sem fio para ficarem
longe da unidade, ou desligue-os.

•

•
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Não exponha a unidade à luz solar direta, não posicione próxima
a equipamentos que irradiem calor, não deixe a unidade dentro de
veículos fechados, não sujeite a temperaturas extremas. Além
disso, não permita que dispositivos de luz que geralmente são
usados enquanto sua fonte de luz está muito perto da unidade
(como luz de piano), ou poderosos refletores sejam apontados
sobre uma mesma área da unidade por muito tempo. Calor
excessivo pode deformar ou descolorir a unidade.
Ao mover a unidade de um local para outro onde a temperatura e/
ou umidade são muito diferentes, gotículas de água (condensação)
podem se formar dentro da unidade. Usar a unidade nestas
condições pode resultar em danos e mal funcionamento. Portanto,
antes de usar a unidade, deixe que ela fique parada por algumas
horas para que a condensação evapore por completo.

Por favor, saiba que todos os dados na memória da unidade pode
ser perdida ao mandá-la para reparos, Dados importantes devem
ser salvos em uma memória USB para serem recuperados mais
tarde, ou escritos em papel. Durante os reparos, há precauções para
evitar a perda de dados, entretanto, em alguns casos (como quando
falhas no circuito estão relacionadas na memória), infelizmente os
dados serão perdidos, e a Roland não assume responsabilidade
sobre os dados perdidos.

Precauções Adicionais
•

Por favor, saiba que o conteúdo da memória pode ser perdido
devido a mau funcionamento. Para proteger-se desse risco, salve
suas configurações de backup periodicamente em uma memória
USB.

•

Infelizmente, pode ser impossível restaurar o conteúdo de backup
de uma memória USB uma vez que tenha sido perdida. A Roland
Corporation não assume responsabilidade por tais dados
perdidos.

•

Tome muito cuidado ao usar os botões, sliders, e outros controles
da unidade; e ao usar seus conectores. Movimentos bruscos
podem levar ao mau funcionamento.

•

Não golpeie ou aplique pressão sobre o display.

•

Quando conectando e desconectando todos os cabos, agarre o
conector - nunca puxe pelo cabo. Deste modo você evitará danos
aos componentes internos do cabo.

•

Para não perturbar os vizinhos, deixe o volume da unidade em
níveis baixos. Você pode preferir o uso de fones de ouvido, de
modo a não ter de se preocupar com aqueles a sua volta (especialmente quando é tarde da noite).

•

Este instrumento foi desenhado para minimizar sons externos
produzidos ao toque. No entanto, já que as vibrações podem ser
transmitidas através do chão e parede em níveis maiores do que
os esperados, cuidado para que esses sons não incomodem os
vizinhos, especialmente ao tocar tarde da noite e usando fones de
ouvido. Pads de borracha costumam produzir sons externos mais
altos comparados à mesh heads. Você pode diminuir bastante
estes sons externos, trocando os pads de borracha por mesh pads.

NOTAS IMPORTANTES

•

Quando precisar transportar a unidade, guarde-a na
embalagemoriginal, se possível. Ou você terá que usar algum
outro tipo equivalente de embalagem.

•

Alguns cabos de conexão contém resistores. Não utilize-os para
conectar esta unidade. O uso de tais cabos podem causar volumes
extremamente baixos, ou impossíveis de se ouvir. Para
informações sobre especificações de cabos, contacte o fabricante
do cabo.

Usando uma Memória USB
•

Cuidadosamente, insira a memória USB, até que esteja firmemente em seu lugar.

•

Nunca toque os terminais da memória USB. Evite que fiquem
sujos.

• Memórias USB são construídos com componentes de precisão;
manuseie com cuidado, prestando atenção ao seguinte.
• Para prevenir danos aos cartões de eletricidade estática, certifiquese de descarregar qualquer tipo de eletricidade estática em seu
corpo antes de manusear a unidade.
• Não toque ou permita que metais entrem em contato com a porção
dos cartões.
• Não envergue, deixe cair, ou sujeite o cartão à fortes impactos ou
vibração.
• Não guarde os cartões sob o sol, em veículos fechados ou outros
locais similares.
• Não permita que os cartões fiquem molhados.
• Não desmonte ou modifique os cartões.
•

Não retire a memória USB do TD-9 enquanto o indicador de
acesso estiver piscando. Fazê-lo pode danificar sua memória USB
ou dados.

•

Não conecte nenhum dispositivo ou outra memória além de uma
memória USB.

Algumas memórias USB podem vibrar ao tocar com o TD-9.
Neste caso seria melhor prender a memória com fita isolante,
ou trocar para uma que não escorregue.
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20
1.

Botão POWER

7.

Liga e desliga a unidade.

2.

3.
4.

Mostra o nome do kit de bateria no modo “normal”, ou se você
pressionar Edit, Song, etc, variados gráficos/textos irão aparecer.

8.

Knob VOLUME

9.

Botão QUICK REC
Use-o para gravar sua performance.

5.

Botão QUICK PLAY
Toca o que você gravou.

6.

Botão MUTE
Quando estiver tocando um playback, use este botão para
silenciar a parte da bateria.
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Pressione-o para tocar uma música ou acessar as configurações
relacionadas às músicas. O display SONG aparecerá.

Display

Ajusta o volume dos conectores OUTPUT e PHONES.

Botão SONG

Botão [

]

Pressione-o para começar ou parar uma música.

Botões F1–F3 (botões de função)
As funções destes botões irão alterar dependendo da tela que o
display estiver apresentando. O nome da função de cada botão
aparecerá na parte de baixo do display.

10. Botões cursor (

/

/

/

)

Use estes botões para mover o cursor na tela.
Também podem ser usados como botões de função ao
selecionar um pad ou playback.

Componentes do TD-9

11. Botão + , botão -

17. Botão SCOPE

Use estes botões para selecionar os kits ou editar um valor.
Pressione o botão + para aumentar os valores e o botão - para
diminuí-los.

Isso ativará a função SCOPE, permitindo que você possa
observar se está tocando de acordo com o tempo.

18. Botão KIT

12. VALUE dial
Este dial tem a mesma função que os botões “+” e “-”. Use o
dial para quando quiser mudar valores ou kits de bateria mais
rapidamente.

Pressione-o para acessar a tela básica KIT, (p. 22) ideal quando
se está apenas tocando o TD-9.

19. Entrada USB
Para conectar dispositivos de memória USB (vendido
separadamente).

13. Botão SETUP
Use este botão para alterar as configurações que afetam todo o
sistema do TD-9, como MIDI, disparos, sensibilidade dos pads,
etc..

14. Botão EXIT
Cada vez que você pressionar este botão, você irá retornar para a
tela em que você estava anteriormente. Pressioná-lo algumas
vezes irá levá-lo à tela “DRUM KIT”.

20. Conector PHONES
Para conectar fones de ouvido stereo. Usar o conector de fones
de ouvido não irá silenciar os conectores principais OUTPUT.

21. Conector TRIGGER INPUT
Conectar o cabo especial , conecta os pads e pedais ao TD-9.

22. Gancho para cabo
Usado para segurar o cabo adaptador AC.

15. Botão SHIFT
Usado em conjunção com outros botões. Ao segurar este botão,
a função dos outros botões irá mudar.

23. Perfurações de fixação da chapa de montagem
Anexe a chapa de montagem incluída do módulo de som aqui
para que você possa anexar o TD-9 em sua estante de bateria.

16. Botão CLICK (TEMPO)
Aciona o Metrônomo. Pressionar este botão juntamente com o
botão SHIFT permitirá que você edite os variados parâmetros
relacionados ao tempo e clique.

24. Slot de segurança (

)

http://www.kensington.com/

Painel de conexões

1

1.

2

3

Conector DC IN

4

4.

Conecte aqui o adaptador AC incluído.

2.

3.

6

Conector MIDI OUT/THRU
Use-o para quando você quiser que seus pads toquem sons
externos MIDI ou gravem com sequenciadores (p. 46).

Conectores OUTPUT (L/MONO, R)
O áudio do TD-9 é transferido por aqui. Use para conectar o
módulo à um amplificador ou outro dispositivo de áudio. Se
você estiver trabalhando em mono, use o conector L/MONO.

5.

Conector MIX IN

6.

Para conectar uma fonte de áudio externa como um MP3 ou CD
player. Todo o som que passar por este conector também será
enviado aos conectores OUTPUT e PHONES .

5

Conector MIDI IN
Use-o para disparar sons no TD-9 via sequenciadores MIDI ou
controlador de pad (p. 46).

TRIGGER IN (AUX, CRASH2)
Use estes conectores para adicionar pads.

* Para ajustar o volume, use os controles do dispositivo
conectado ao MIX IN.
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Conceitos básicos e operações do TD-9
Esta seção explica as operações que são comuns à toda
funcionalidade do TD-9.

Botões função ([F1]–[F3])

Salvando suas configurações
o TD-9 não contém função “Save”. Qualquer configuração que você
alterar será salva ao desligar a potência do módulo.
* Certifique-se de desligar a potência pressionando o botão
POWER (p. 18).

Botões, dial e knobs
Neste manual, referencias aos botões do painel, knobs e dial estarão
fechadas entre colchetes [ ]; ex.: [SETUP].

Os botões [F1]–[F3] são chamados de “botões de função”. Os nomes
na parte de baixo do display representam as funções dos botões
[F1]–[F3]. Por exemplo, se este manual referir-se à [KIT]-[F2]
(FUNC), quer dizer que você deve pressionar [KIT] e depois [F2]
(neste caso haverá uma indicação de “FUNC” sobre o botão [F2]).

Usando os botões “+” , “-”, e
VALUE dial

Cursor
Cursor

Os botões [+] e [-] (aparecem como [+/-] neste manual) e VALUE
dial (aparecem como [VALUE]) são ambos usados para editar
configurações.
O cursor é o texto grifado na tela que indica o que você pode editar.
Se houver mais que um item editável na tela, você pode usar os
botões [CURSOR] para mover o cursor para o item que você deseja
alterar.

Quando este manual disser para você “usar [+/-],” você pode
também usar [VALUE] para obter o mesmo resultado. Cada método
contém as seguintes características.

[+/-]
• Os valores da configurações irá aumentar todas vez que for
pressionado o botão [+], e diminuir quando for pressionado [-].
Torna-se conveniente para fazer pequenos ajustes.
• Para fazer uma configuração do tipo ligado/desligado (on/off),
pressione [+] para ligar e [-] para desligar.
• Atalho: O valor irá aumentar rapidamente se você segurar o
botão [+] e pressionar [-], ou diminuir rapidamente se você
segurar [-] e pressionar [+].
• O valor será alterado em steps maiores se você pressionar
[+/-] enquanto estiver segurando [SHIFT].

[VALUE] dial
Este dial permite que você faça grandes mudanças em um valor fácil
e rapidamente.
Conveniente para quando estiver trabalhando com parâmetros que
contenham uma grande quantidade de valores.
• Se você girar o [VALUE] dial enquanto estiver segurando
[SHIFT], o valor será alterado mais rapidamente.
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Função preview
Ao segurar [SHIFT] e pressionar [KIT], você terá uma amostra do
som. Para configurar o velocity da amostra, use [SETUP]-[F3]
(UTIL)-[F1] (UTIL) (pág. 55).

Definir o Tempo
(para o metrônomo ou playback)
Para ajustar o tempo, segure [SHIFT] e pressione [CLICK
(TEMPO)] e a tela do Tempo aparecerá. Use os botões [+/-] ou
[VALUE] para definir o tempo.

Play back
Ao pressionar [SONG], a tela “Song” aparecerá.
Você pode selecionar uma música utilizando os botões [+/-] ou
girando [VALUE].

Ajustando o contraste do display
A visibilidade do display pode ser afetada pela luz e temperatura do
ambiente. Para ajustar o contraste, segure [KIT] e gire [VALUE]
para a configuração desejada.
Pressione [

] para tocar o playback.

Pressione novamente [

* O contraste do display também pode ser ajustado usando
[SETUP]-[F3] (UTIL)-[F1] (UTIL) (p. 55).

] para parar.

A parte superior-direita do display
Em telas onde você altera configurações de cada pad, você poderá
acessar a tela de ajustes do pad golpeando o mesmo. O nome do pad
selecionado aparece no canto superior-direito do display.

Usando o Metrônomo
Para começar a usar o metrônomo, pressione [CLICK (TEMPO)] e o
botão se acenderá.
Os indicadores “HEAD” ou “RIM” dizem à você se as configurações
estão sendo feitas para a pele (head) ou para o aro (rim) do pad.

Para desligá-lo, pressione novamente [CLICK (TEMPO)] e o botão
se apagará.
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Preparando-se para tocar
Montando o TD-9 em uma estante

Labels indicating the pad to be connected are attached to the
cable.
Conecte os pads e pedais, como mostra a ilustração.

1.

Conecte a chapa de montagem incluída ao módulo de
som TD-9.
Use as borboletas incluídas como mostra a ilustração.
* Use apenas as borboletas incluídas. O uso de outras borboletas
podem causar mau funcionamento.
* Você deve usar o TD-9 com a chapa de montagem instalada.

CR1

RD RDB
T1

T2

HH

SNR

TD-9

T3

KIK
• Ao virar a unidade de ponta-cabeça, pegue alguns jornais ou
revistas, e coloque-os debaixo dos quatro cantos da unidade
para prevenir danos ao acabamento da unidade. Além disso,
tente posicionar a unidade de modo que os botões e controles
não sejam danificados.
• Ao girar a unidade de ponta-cabeça, cuidado para não deixá-la
cair.

2.

3.
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Anexe o TD-9 (com a chapa de montagem instalada)
á sua estante de bateria (como a MDS-9; vendida
separadamente).
Conecte o cabo incluído ao conector TRIGGER
INPUT do TD-9 e conecte seus pads e pedais.

HHC

• Se você não conectar todos os pads à todos os cabos, faça as
seguintes configurações para os pads não conectados,
impedindo mau funcionamento.
- Desligue o instrument’s Group setting (pág. 25).
- Nas configurações MIDI do pad, desligue a configuração de
NOTE NUMBER (pág. 32).
• Ao usar qualquer pad de prato que não seja CY-12R/C ou CY-15R,
não é necessário conectar o cabo “RDB” ao pad de prato.
Mantendo a capa no topo do cabo “RDB”, por favor amarre-o
na estante para que não atrapalhe ao tocar.

Conceitos básicos e operações do TD-9

Conectando seu equipamento de áudio

Portable
Audio Player

Stereo mini plug

1/4” Phone plug (mono)

AC Adaptor

Stereo
1/4” Phone plug

Powered
Amp, etc.
Power Cord

Indicador

Audio Set, etc.
Stereo
Headphones

1.

Desligue todos os equipamentos antes de fazer
quaisquer conexões.
Para prevenir mau funcionamento e/ou danos aos alto-falantes
ou outros dispositivos, sempre diminua volume e desligue a
potência em todos os dispositivos antes de fazer conexões.

2.

Conecte as saídas OUTPUT (L/MONO, R) ao seu
sistema de áudio ou amplificador. Se você estiver
usando fones de ouvido, conecte-os à saída PHONES .

3.

Conecte o adaptador AC incluído ao conector DC IN.
Posicione o adaptador AC de modo que o lado com o indicador
(veja a ilustração) esteja virado para cima e o lado com
informação escrita esteja virada para baixo.

AC Outlet

* O indicador acenderá ao conectar o adaptador AC na tomada.
* Para prevenir interrupções
acidentais na potência do TD-9 (se
o plugue for retirado
acidentalmente), e para evitar
aplicações desnecessárias de
estresse sobre o cabo AC,
mantenha-o em volta do gancho
como mostra a ilustração.

O conector MIX IN permite que você toque junto com músicas
de aparelhos de áudio portáteis ou outras fontes externas.
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Conceitos básicos e operações do TD-9

Ligando e desligando a potência
* Uma vez feitas as conexões (p. 17), ligue a potência nos equipamentos conectados na ordem especificada. Fazê-lo a ordem errada pode
aumentar os riscos de danos/mau funcionamento ao equipamento.

1.

Gire [VOLUME] completamente para a esquerda.

Se você não escutar nenhum som
Verifique os pontos seguintes
Conexões de pads e pedais
• O cabo está conectado à entrada TRIGGER INPUT?

2.
3.

• Os cabos estão corretamente conectados em cada pad ou
pedal?

Faça o mesmo com o amplificador ou sistema de
áudio conectado.

Usando amplificadores ou sistemas de áudio
• As saídas OUTPUT do TD-9 estão conectadas às entradas
de seu amplificador/sistema de áudio?

Pressione [POWER].
Depois de alguns segundos, [POWER] irá acender.

• As seleções de entrada e configurações de volume estão
corretas em seu amplificador/sistema de áudio?
• Há algum problema com os próprios cabos de conexão?
• [VOLUME] está totalmente voltado para a esquerda?
• As configurações de entrada de seu amplificador/sistema
de áudio foram feitas corretamente?
• O volume de seu amplificador/sistema de áudio está
correto?
Usando fones de ouvido
• Seus fones estão corretamente conectados à saída
PHONES?

* o TD-9 é equipado com um circuito de proteção que requer um
breve intervalo de tempo após ligada, permitindo que a unidade
opere normalmente.

Cuidado ao ligar a potência
Depois de ligar a potência, não toque nenhum dos pads ou
pedais até que o nome do kit apareça no display (como mostra a
ilustração abaixo). Fazer isso poderá causar vários problemas.

Desligando a potência
1.

Diminua o volume no TD-9 e em qualquer
equipamento conectado.

2.

Desligue a potência dos equipamentos conectados.

3.

Segure [POWER] até que o display indique
“POWER OFF.”
Depois de um momento, [POWER] irá apagar-se.

4.

Ligue o amplificador ou sistema de áudio conectado.

5.

Enquanto golpeia os pads, aumente gradualmente o
knob [VOLUME].
Ajuste o volume do amplificador/sistema de áudio para o nível
desejado.
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Tensionando os pads
Tensionando a pele do mesh pad
ANTES de usar o PD-105/85 mesh pads você deve ajustar a
tensão.

Tensionando a pele do PD-85
1.

Use uma chave de afinação comercial para fazer os ajustes.
Você pode tensionar as peles mesh head do mesmo modo que
tensiona uma pele de bateria acústica.

Use a chave de afinação incluída para apertar os
parafusos de afinação.
Ajuste os parafusos de modo que o espaço entre eles e o aro
seja consistente por toda a volta do aro.
Os parafusos de afinação contém travas de segurança para
prevenir que se soltem acidentalmente,

Ajustar a tensão da pele PD-105/85 head é só uma maneira de
modificar a resposta ao golpe e não afetará a afinação como
aconteceria em uma bateria acústica.

Aro

Mantenha o
espaço igualado
por todo o
contorno.

Ajustando a pele do PD-105
1.

Afrouxe todos os seis parafusos de afinação até que
apareça um espaço entre o parafuso de afinação e o
aro.

2.

Aperte com os dedos todos os parafusos de afinação.

Corpo do
pad
Aperte os parafusos de afinação na ordem numérica mostrada
na ilustração abaixo. Se você apertar muito um único parafuso,
o tensionamento ficará desigual na pele e você terá problemas
de resposta e disparos.

Parafuso
de afinação
Arruela

Espaço

Aro

4

de plástico

3.

Usando a chave de afinação, aperte cada um dos seis
parafusos com duas voltas.

1

2

Aperte os parafusos na ordem numérica mostrada na ilustração
abaixo.

3
5

6
2.

4

1

Tensione a pele igualmente, enquanto testa a
sensibilidade de toque, assim como você faria em
uma bateria acústica.

2

3
HE A D M A D E B Y R E M O U. S .A .

5
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Selecionando um kit de bateria
Um kit de bateria é a combinação de sons & configurações para cada
pad e pedal, assim como o ambiente.

Sobre a tela Drum Kit
Esta é a tela básica do TD-9; aparece ao pressionar [KIT].

Drum Kit 50
D
A
Drum Kit 1
B

Ajustes de Pad
KICK

SNARE

TOM1

TOM2

Head

Head

Head

Head

Rim

Rim

Rim

TOM3

HI-HAT

CRASH1

CRASH2

Head

Head

Head

Head

Rim

Rim

Rim 7

Rim

RIDE

BELL

AUX

Head
Rim

C
A
B
C

D

Head
Rim

Numero do kit de bateria
Nome do kit de bateria
Subtítulo (estilo, data, etc.)
Indica “H” para golpes de pele (Head Shot) (pág. 23) ou
“R” golpes de aro (Rim Shot).
* Se “Preview” (pág. 15) estiver ativado, tanto “H” ou
“R” serão mostrados dependendo do pad selecionado.

Rim

2.

Use [+/-] ou gire [VALUE] para selecionar um kit.

Configurações de instrumento
Instrument, EDIT

Configurações de Mixer
Volume, Pan

Nível de Ambiência

Independentemente da tela que estiver no display, pressione
[KIT] para acessar a tela “DRUM KIT”.
* [QUICK REC] é uma excessão à isso.

Configurações MIDI

Ativando a função cross stick
. Configurações de Ambiência
ON/OFF, Room Type, Wall Type, etc

Configurações de equalizador
On/off, high range e low range

Pressionando [F3] (XSTICK)], você pode ativar ou desativar a
função cross stick.
• Sons de cross stick podem ser ouvidos

Configurações globais para o kit de bateria
Volume, Drum Kit Name

• Sons de cross stick não podem ser ouvidos

Selecionando um kit de bateria
1.

Pressione [KIT].
[KIT] acenderá, e a tela “DRUM KIT” aparecerá.
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* É efetivo apenas quando há uma marca de “X” para SNARE.
veja “Drum Instrument List” (pág. 67).

Técnicas de performance
Pads (e.g., PD-105/PD-85)

Pratos (e.g., CY-8, CY-12R/C)

Head Shot

Bow Shot

Toque apenas na pele do pad

O modo mais comum de execução, tocando na maior área do prato.
Corresponde ao som designado ao trigger input “head”.

Pele

Rim Shot
Toque a pele e o aro ao mesmo tempo.

Edge Shot
Ao golpear o canto do prato com o corpo da baqueta (como mostra a
figura), o som designado ao trigger input “rim” será escutado.

Sensor de borda

Aro

Cross Stick
Quando XSTICK (pág. 22) estiver ligado
Apenas golpeie o aro do pad.
Dependendo do som designado ao aro, você pode tocar rim shots e/
ou sons cross stick.

Bell Shot (CY-12R/C, CY-15R)
Envolve golpear a cúpula do prato, e se tocado como mostra a figura
abaixo, o som de “rim” será escutado.

Aro

Aro

* Golpeie a cúpula com o corpo da baqueta.

* É efetivo apenas quando há uma marca de “X” para SNARE.
veja “Drum Instrument List” (pág. 67).
* Ative a função cross stick (pressione [KIT] - [F3] (XSTICK)];
pág. 22).
* Para realizar a técnica cross stick, certifique-se de que você
golpeie apenas o aro do pad. Coloque a mão na pele sutilmente,
de outro modo você impedirá que a função cross stick funcione
apropriadamente.
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Abafando o prato

Chimbau (CY-5, VH-11)

Abafar (apertar) do canto do prato com a mão imediatamente após
golpeá-lo com a baqueta silenciará o som daquele pad, assim como um
prato acústico. A função de abafamento apenas funciona apertando-se
a área mostrada na figura abaixo (onde está o sensor de borda). Não
irá funcionar em outra posição do prato.
Roland logo
Sensor de borda

Aberto/Fechado
O som de chimbau irá mudar suavemente entre aberto e fechado,
dependendo da pressão aplicada no pedal de controle ou na máquina
de chimbau (quando usando opcional VH-11).
“Foot closed” e “foot splash” são possíveis.

Bow Shot
Ao tocar a face do pad de chimbau, o som designado ao trigger input
“head” será escutado.

Centro

Edge Shot
Ao golpear o canto do prato com o corpo da baqueta (como mostra a
figura), o som designado ao trigger input “rim” será escutado.

Borda

* Não golpeie o lado do pad de chimbau.
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Criando um kit de bateria
Todos os sons designados ao kit de bateria são editáveis.

Selecione um instrumento
NoTD-9, todos os sons são relacionados à “instrumentos” (INST).

1.

2.

Pressione [KIT]-[F1] (INST).

Golpeie o pad desejado, ou use o CURSOR [
para selecionar o pad.

][

]

A tela de edição para o pad selecionado aparecerá.

A tela “INST” aparecerá.

3.

Use CURSOR [ ] [
“Group” ou “Inst.”

] para mover o cursor para

4.

Use [+/-] ou [VALUE] para selecionar o grupo de
instrumentos ou um instrumento individual.

5.

Pressione [EXIT] para retornar à tela “DRUM
KIT”.

“Group”: Tipo de instrumento (instrument group)
“Inst”:

Nome do instrumento

Editando os parâmetros dos instrumentos
1.

Pressione [KIT]-[F1] (INST).

3.

A tela “INST” aparecerá.

2.

][

]

A tela de edição para o pad selecionado aparecerá.

Pressione [F1] (EDIT).
A tela “INST EDIT” aparecerá.

Tela

Golpeie o pad desejado, ou use o CURSOR [
para selecionar o pad.

Parâmetro

4.

Use CURSOR [
parâmetro.

][

] para selecionar um

5.

Use [+/-] ou [VALUE] para editar o parâmetro que
você selecionou.

6.

Pressione [EXIT] para voltar à tela “DRUM KIT”

Valor

KICK
Head Tuning

-240– +240

Muffling

OFF, TAPE1–2, BLANKET. WEIGHT

SNARE
Head Tuning

-240– +240

Muffling

OFF, TAPE1–2, DOUGHNUTS1–2
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Tela

Parâmetro

Valor

TOM1–3
Head Tuning

-240– +240

Muffling

OFF, TAPE1–2, FELT1–2

HI-HAT
Cymbal Size

1”–40”

Fixed Hi-Hat

NORMAL, FIXED1–4

CRASH1–2
Cymbal Size

1”–40”

Sustain

1–100

RIDE
Cymbal Size

1”–40”

Sustain

1–100

BELL
Cymbal Size

1”–40”

Sustain

1–100

Other sounds
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Pitch

-240– +240

Decay

1–100

Criando um kit de bateria

Usando o (MIXER)
Ajustando o volume e centralização (posição stereo) de pads/pedais
individuais.

1.

Pressionando [KIT]-[F1] (INST).

Se você pressionou [F1] ou [F2]
4-1. Golpeie o pad desejado ou utilize CURSOR [
[ ] para selecionar um pad.

]

A tela “INST” aparecerá.

2.

4-2. Use CURSOR [
RIM.

Pressione [F2] (MIXER).

][

] para selecionar HEAD ou

Se você pressionou [F3]

Pressione [F1]–[F3] para selecionar o item que você
deseja editar.

Tela

Parâmetro

Use CURSOR [
parâmetro.

][

5.

Use [+/-] ou [VALUE] para editar o valor.

6.

Pressione [EXIT] várias vezes para retornar à tela
“DRUM KIT” ou pressione [KIT].

] para selecionar um

Valor

Descrição

0–100

Volume de cada pad

L15–CTR–R15

Posição stereo de cada pad

Kit Volume
Pedal HH Volume
XStick Volume

0–100

Volume de todo o kit

0–100

Volume do fechamento de chimbau

0–100

XStick Threshold

0–127

Volume do som cross stick
Determina a dinâmica/velocity na qual
cross stick e rim shot irão soar.

[F1] (VOLUME)
VOLUME

[F2] (PAN)
PAN

[F3] (KITVOL)

Deixar este parâmetro com um valor muito
alto facilita a obtenção de sons de cross stick.
Quando em “0”, executar uma técnica de
cross stick irá produzir um som de rim shot
aberto.

Alto

Volume Levels

3.

4.

Som
Cross Stick

Baixo
Leve

Rim Shot
Sound
Força de
Forte toque

Cross Stick Threshold (0–127)
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Usando os efeitos internos (AMB/EQ)
“Ambience” permite que você possa escolher o ambiente no qual a bateria está sendo tocada. Você pode ajustar o tamanho da sala, material da
parede e a posição dos microfones; O “Equalizer” é usado para ajustar o tom global.

1.

Pressione [KIT]-[F1] (INST).

3.

A tela “INST” aparecerá.

2.

[F1] (AMB): Ambiência
[F3] (EQ): Equalizador

Pressione [F3] (AMB/EQ).

Tela

Pressione [F1] ou [F3] para selecionar o parâmetro
que você quer editar.

Parâmetro

4.

Use CURSOR [
parâmetro.

][

] para selecionar o

5.

Use [+/-] ou [VALUE] para editar o valor do
parâmetro.

6.

Pressione [EXIT] algumas vezes para retornar à tela
“DRUM KIT” ou pressione [KIT].

Valor

[F1] (AMB)
OFF, LIVING, BATH, STUDIO, GARAGE, LOCKER, THEATER, CAVE,
GYM, DOME
TINY, SMALL, MEDIUM, LARGE, HUGE

Type
Size
Wall
Mic
Shape
Level

WOOD, PLASTER, GLASS
LOW, HIGH
0–100
0–100

[F3] (EQ)
ON, OFF

Switch
High Freq
High Gain
Low Freq
Low Gain

1–8 kHz
-12– +12
20 Hz–1 kHz
-12– +12

Ajustando o ambiente para cada pad (SEND)
Cada pad tem um nível ambiente individual.

3.

Pressione [F2] (SEND).

5.

Use CURSOR [
RIM.

6.

Use [+/-] ou [VALUE] para ajustar o nível de
ambiente.

A tela AMBIENCE SEND aparecerá.

][

] para trocar entre HEAD e

Valor: 0–100

7.

4.
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Golpeie o pad ou use CURSOR [
selecionar um pad.

][

] para

Pressione [EXIT] algumas vezes para voltar à tela
“DRUM KIT” ou pressione [KIT].

Criando um kit de bateria

Nomeando um kit de bateria
Você pode criar um nome de até 20 caracteres para cada kit.
Um sub-título de até 16 caracteres pode ser adicionado abaixo do
título. Útil para indicar músicas, datas, estilos, etc.

1.

Pressione [KIT]-[F2] (FUNC).
A tela “FUNCTION” aparecerá.

Copiando um kit de bateria ou
instrumento
Você pode copiar um kit de bateria completo ou um instrumento
individual.

Configurações que são copiadas
Drum Kit
Ajustes de Pad
Head
Ajustes de Instrumento
Rim
Ajustes de Mixer

2.

Pressione [F1] (NAME).
A tela “DRUM KIT NAME” aparecerá.

Ajustes Ambiência/Equalizador
Ajustes Global Drum Kit

Kit de Bateria
Todas as configurações serão copiadas.

Configurações copiadas
3.

Use CURSOR [ ] [ ] para mover o cursor entre o
nome e sub-título do kit.

4.

Use CURSOR [ ] [ ] para mover o cursor para o
caractere que você deseja editar.

5.

Use [+/-] ou [VALUE] para mudar o caractere.

Botões de função
Função
[F1] (INSERT)

[F2] (DELETE)
[F3] (CHAR)

Explicação
Insere um espaço no local do cursor, e
move os caracteres subseqüentes um espaço para a direita.
Deleta o caractere no local do cursor, e
move os caracteres subseqüentes um espaço para a esquerda.
Muda o tipo de caractere no local do cursor entre maiúsculas, minúsculas e/ou
números e símbolos.

Parâmetros do Kit
Configurações gerais do kit:
Volume, nome do kit de bateria
Ambiente:
On/off, local de performance, material de parede, profundidade,
etc.
Equalizer:
On/off, alta freqüência e baixa freqüência
Parametros de pad
Configurações de instrumento:
Instrumento, EDIT
Mixer:
Volume, pan (centralização stereo)
Ambience send levels
Configuração MIDI

Instrumento
6.

Pressione [EXIT] algumas vezes para retornar a tela
“DRUM KIT” ou pressione [KIT].

Apenas copia os parâmetros do pad: sons designados aos pads e aros.

Configurações copiadas
• Configurações do instrumento
* Efeitos e configurações de mixer não são copiadas.

O conteúdo do destino da cópia será perdido na execução da
operação Copy. Por favor, cuidado.
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Copiando um kit de bateria
1.

Pressione [KIT]-[F2] (FUNC).

5.

A tela “FUNCTION” aparecerá.

Pressione [F2] ou [F3].
[F2] (EXCHNG):
Todo o conteúdo da fonte de cópia e destino serão trocados
entre si. (Aparece apenas quando a fonte de cópia “USER”)
[F3] (COPY):
O conteúdo será re-escrito sobre o destino da cópia.
Uma tela de confirmação aparecerá.

2.

Pressione [F2] (COPY).
A tela “COPY” aparecerá.

* Você pode cancelar pressionando [F1] (CANCEL).

6.
3.

Pressione [F1] (KIT).

4.

Use [CURSOR], [+/-], e [VALUE] para escolher a
fonte da cópia e seu respectivo destino.

Espere até que o display indique “Completed.”

A

B
C

D
Tipos de fonte de cópia

A

PRESET:

Preset (as configurações ORIGINAIS de fábrica)

USER:

User data

Backup USB:

B
C
D

Dados salvos na chave USB.
(opcional)
* Se você escolher Backup USB, escolha o
número de origem de seu backup.
Fonte da cópia
Destino da cópia
Botão Exchange (troca)
* Mostrado somente se a fonte da cópia for “USER.”

• Exchange (EXCHNG) é um modo conveniente de organizar
seus dados.
• Se quiser restaurar as configurações de fábrica de um kit
individual, escolha “PRESET” como fonte de cópia.
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Pressione [F3] (EXEC) para executar a cópia ou
troca.

7.

Pressione [EXIT] algumas vezes para retornar à tela
“DRUM KIT” ou pressione [KIT].

Criando um kit de bateria

Copiando um instrumento
1.

Pressione [KIT]-[F2] (FUNC).
A tela “FUNCTION” aparecerá.

• Tanto HEAD quanto RIM serão copiados.
• Se você quiser restaurar as configurações de fábrica, selecione
“PRESET” como fonte de cópia.
• Se o cursor estiver localizado em E ou F, você pode escolher a
fonte de cópia ou destino simplesmente golpeando o pad
escolhido.

5.
2.

Pressione [F2] (COPY).

Pressione [F2] ou [F3].
[F2] (EXCHNG):
Todo o conteúdo da fonte de cópia e destino serão trocados
entre si. (Aparece apenas quando a fonte de cópia “USER”)

A tela “COPY” aparecerá.

[F3] (COPY):
O conteúdo será re-escrito sobre o destino da cópia.
Uma tela de confirmação aparecerá.

3.

Pressione [F2] (INST).

4.

Use [CURSOR], [+/-], e [VALUE] para selecionar
uma fonte de cópia e um destino.

B

A

C

* Você pode cancelar pressionando [F1] (CANCEL).

E
F

6.

Espere até que o display indique “Completed.”

D
Tipos de fonte de cópia
PRESET:

Pressione [F3] (EXEC) para executar a cópia ou
troca.

Preset (as configurações

7.

Pressione [EXIT] algumas vezes para retornar à tela
“DRUM KIT” ou pressione [KIT].

ORIGINAIS de fábrica)
A

B
C
D
E
F

USER:

User data

Backup USB:

Dados salvos na chave USB.
(opcional)

* Se você escolher Backup USB, selecione o backup
number a partir do qual você deseja copiar dados.
Fonte da cópia
Destino da cópia
Botão Exchange (troca)
* Mostrado somente se a fonte da cópia for “USER.”
Copy-source pad
Copy-destination pad

• Se você escolher KICK como fonte de cópia, apenas HEAD
será copiado para o destino.
• No caso de RIDE, HEAD, RIM, e BELL (todos os 3) do prato
de RIDE serão copiados simultaneamente apenas se você
escolher o RIDE tanto como fonte de cópia como destino.
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Parâmetros MIDI para cada pad & pedal
1.

Pressione [KIT]-[F2] (FUNC).

3.

A tela “FUNCTION” aparecerá.

Pressione [F1] ou [F2] para selecionar o parâmetro
que você deseja editar.

Se você pressionou [F1]
4-1. Use [CURSOR] para selecionar um pad/parâmetro.
4-2. Enquanto segura [SHIFT], use CURSOR [ ] [ ]
para mudar entre HEAD e RIM, ou toque o pad/rim
ou pedal desejado
2.

Pressione [F3] (MIDI).

Se você pressionou [F2]

Tela

Parâmetro

4.

Use CURSOR [

][

] selecionar o parâmetro.

5.

Use [+/-] ou [VALUE] para editar o valor.

6.

Pressione [EXIT] algumas vezes para voltar à tela
“DRUM KIT” ou pressione [KIT].

Valor

Descrição

0–127,
OFF

MIDI Note Numbers transmitidos pelos pads/pedais

[F1] (NOTE)
NOTE NUMBER

* Se você selecionar um número de nota já assinalado a outro pad, um “*” aparecerá no canto
esquerdo do número de nota.

[F2] (HI-HAT)
0–127,
Números de Nota transmitidos pelo chimbau aberto
OFF
0–127,
HH Closed (Bow)
Números de Nota transmitidos pelo chimbau fechado
OFF
0–127,
HH Open (Edge)
Números de Nota transmitidos pela borda do chimbau aberto
OFF
0–127,
Números de Nota transmitidos pela borda do chimbau fechado
HH Closed (Edge)
OFF
0–127,
HH Pedal
Números de Nota transmitidos pelo pedal de chimbau
OFF
0–127,
Xstick
Números de Nota transmitidos pelo cross stick
OFF
* O HH Compatibility e HH Note# Border são necessários para transmitir notas entre o chimbau
fechado e aberto. Para detalhes, veja pág. 53.
* Se você selecionar um número de nota já assinalado a outro pad, um “*” aparecerá no canto
esquerdo do número de nota.

HH Open (Bow)

Se você estiver usando um dispositivo MIDI (Midi
controller pad, teclado ou sequencer) para tocar os
sons internos do TD-9, os números de nota
transmitidos ao TD-9 irão disparar o pad endereçado
ao referido número de nota
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Tocando com playbacks internos ou com uma
memória USB
O TD-9 contém 50 músicas de vários estilos. Você também pode tocar o TD-9 enquanto escuta arquivos de áudio salvos em um dispositivo de
memória USB opcional.

Perfil do Sound Function
As músicas internas consistem nas partes “bateria, “percussão” e
“baixo e outros””. Cada parte pode ser silenciada individualmente. O
tempo dessas músicas também pode ser ajustado.

Arquivos de som que podem ser
tocados no TD-9
Podem ser usados os seguintes formatos de arquivos de Áudio,
salvos em seu dispositivo de memória USB..

* Não é possível silenciar só o baixo.

Song
1

2

3

4

5

Drum

Arquivos de áudio
Sampling rate
WAV
Bit depth

44.1 kHz
8/16/24 bit, Linear PCM

• Salve os arquivos de som no diretório principal do seu
dispositivo de memória USB.
• O nome do arquivo será o nome da música.

Percussion

• Use caracteres alfa-numéricos de bytes únicos (ASCII) para o
nome do arquivo.

Bass

• O TD-9 reconhece todos os arquivos com nomes menores que
95 caracteres (não incluindo o nome da extensão do arquivo.
Tamanho do nome do arquivo recomendado: 12 caracteres ou
menos (não incluindo a extensão do arquivo)

Others

• O TD-9 reconhece até 99 arquivos de áudio. Mantenha o
número de arquivos de áudio em sua memória USB por 99 ou
menos.
• Certifique-se de que nenhum arquivo seja maior que 2 GB.

Sobre Copyright
As músicas internas contidas neste produto são gravações protegidas por
direitos autorais. Considerando isso, a Roland permite que os
compradores utilizem as gravações contidas neste produto para a criação
e gravação de trabalhos musicais originais. Porém, não há permissão
para que as músicas contidas neste produto sejam sampleadas, baixadas
da internet, ou regravadas, inteiramente ou em parte, para qualquer
propósito, incluindo, mas não limitado a isso, a transmissão de qualquer
de toda o parte da gravação via internet ou qualquer outro meio de
transmissão digital ou analógica, e/ou manufatura, para venda ou similar,
de qualquer coleção de músicas sampleadas, em CD-ROM ou vias
equivalentes.

Conectando sua memória USB
Ao conectar uma memória USB, insira o conector sem utilizar força
excessiva.

As gravações contidas neste produto são sons originais da
Roland Corporation. A Roland não se responsabiliza pelo uso
das gravações contidas neste produto, e não assume
responsabilidade por qualquer infração de
direitos autorais.

• Todos os direitos reservados. Uso não autorizado deste material
para propósitos além de privativos, é uma violação de leis
aplicáveis.
• Nenhuma informação das músicas tocadas serão enviadas para o
output MIDI OUT.

34

• Não retire a memória USB do TD-9 enquanto o indicador de
acesso de memória estiver piscando. Se você fizer isso poderá
danificar a memória de seu dispositivo ou os arquivos nele
contidos.
• Não conecte nenhum outro dispositivo além de memórias USB
ao conector USB do TD-9.

Tocando com playbacks internos ou com uma memória USB

Seleção de músicas
1.

Tocando uma música

Pressione [SONG].
O botão irá acender, então a tela “SONG” aparecerá.

2.

Use [+/-] ou [VALUE] para selecionar uma música.

1.

Use [+/-] ou [VALUE] para selecionar a música que
você queria tocar.

2.

Pressione [
[

No.

Título

5

New Disco

19

Break Beat

20

Jump’n Bass

35

Break BeatPtn

Compositor

3.

Pare o playback pressionando [
[

].

] apagará, e você retornará ao começo da música.

Funções [CURSOR]

Michael Schack

Botão

O que há na tela “SONG”?
A

].

] acenderá e a música começará a tocar.

Display

Função

[

]

Retorna ao começo da música.

[

]

Pausa o playback. Pressione
novamente para resumir a pausa.

[

]

Avança para o próximo compasso

[

]

Retorna ao compasso anterior

B
C

D
E

A
B
C
D
E
F

Selecionando músicas de uma memória USB
F
Músicas (arquivos de som) salvos em um dispositivo de memória
USB são mostrados logo após as músicas internas.
Número da música
Indica o número da música atualmente selecionada.
Nome da música
Indica o nome a música atualmente selecionada.
Tipo de playback (pág. 37)
Número do compasso

1.

Use [+/-] ou [VALUE] para mudar de música até que
a linha no topo da tela mostre “EXTERNAL SONG”.
* Você também pode segurar [SHIFT] e pressionar [SONG]
para selecionar as músicas externas.

Ao pressionar [
], o playback começará do compasso mostrado aqui.
Beat
Funções [CURSOR] (Veja “Tocando uma música”)

2.

Pressione [
[

].

] acenderá e a música será tocada.
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3.

Pare o playback pressionando [
[

].

] apagará e você retornará ao começo da música.

Silenciando uma parte
Você pode silenciar uma parte do playback.

Funções[CURSOR]

* Isso não funciona para arquivos de áudio externos.
Botão
[

Display

Função

]

Retorna ao começo da música

[

]

Pausa o playback. Pressione
novamente para resumir a pausa

[

]

Passa a música para a frente

[

]

Volta a música

1.

Pressione [SONG]-[F2] (MUTE).
A tela “PART MUTE” aparecerá.

Definindo o tempo

2.

Pressione [F1]–[F3] para silenciar cada parte.
Mute ligará/desligará toda vez que você pressionar o botão.

* Isso não funciona para arquivos de áudio externos.

1.

Segure [SHIFT] e [TEMPO].

[F1]

DRUM (Parte da bateria)
* Se você silenciar a parte de bateria, [MUTE]
acenderá.

[F2]

PERC (Parte da percussão)

A tela “TEMPO” aparecerá.

[F3]

OTHERS (Baixo + outras partes)
* Cada vez que você pressionar o botão, irá
circular entre as seguintes indicações.
• OTHERS silenciado (BASS não será
silenciado)
• BASS/OTHERS silenciados

2.

Use [+/-] ou [VALUE] para ajustar o tempo.

3.

Pressione [SONG] para retornar à tela “SONG” ou
pressione [KIT].

• Mute desligado

Exemplo: Silenciando a parte de bateria

Na tela “INFORMATION” você pode visualizar o tempo
original do playback. Se você modificou o tempo original da
música, ajuste novamente na tela “INFORMATION” (pág. 37).

3.

Pressione [SONG] para retornar a tela “SONG”.

Silenciando a parte de bateria
Cada vez que você pressionar [MUTE], a parte de bateria será
silenciada (botão aceso) ou não-silenciada (botão apagado)).
* Isso não funciona para arquivos de áudio externos.
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Visualizando/Editando as
informações da música
1.

Pressione [SONG]-[F1] (INFO).

Usando a função Repeat
Esta função permite que você selecione uma seção específica da
música e faça-a repetir.

A tela “INFORMATION” aparecerá.

A

B

Repetição

2.

Use o CURSOR [
parâmetro.

][

] para selecionar um

3.

Use [+/-] ou [VALUE] para editar um valor.

4.

Pressione [EXIT] para retornar a tela “DRUM KIT”
ou pressione [KIT].

A duração mínima que você pode especificar para repetição é
um compasso, e um segundo para um arquivo de áudio.

1.

Selecione a música que você deseja tocar, e pressione
[
].
[

Informações da música
Parâmetro
Name
Length
Time Signature
Total Time

Descrição
Nome da música
Número de compassos
Tempo
Duração da música
(horas: minutos: segundos)

2.

] irá acender e a música começará.

Para marcar o começo da seção que você deseja que
se repita, pressione [F3] (REPEAT).
O indicador (A) irá aparecer na tela.

* Para músicas
internas
* Para arquivos de
áudio externos

Configurações
Parâmetro

Tempo

Valor
20–300

Descrição
Tempo da música

* O tempo original da música é mostrada entre parênteses ( ).
* Você pode mudar p tempo da música nessa tela pressionando
* [+/-] ou [VALUE].

Type

LOOP, ONESHOT

3.

No final da seção que você quer repetir, pressione
[F3] (REPEAT).
Os indicadores (A)(B) aparecerão na tela e o playback irá
repetir entre os pontos A e B.

Tipo de playback

LOOP:
Uma vez que o playback chegar ao fim, ele voltará ao inicio e irá
repetir. O playback continuará até que você pressione [STOP].
Conveniente para praticar com a música.
(
) aparecerá na parte superior direita da tela “SONG” quando
a música for do tipo LOOP.
ONESHOT:
Uma vez que o playback chegar ao fim, ele irá parar.

Para cancelar a função Repeat, pressione [F3] (REPEAT) mais
uma vez.

(
) aparecerá na parte superior direita da tela “SONG” quando
a música for do tipo ONESHOT.
Song Volume
0–100
Volume da música

Type e Song Volume para arquivos de áudio externos são
salvos em seu dispositivo de memória USB ao desligar a
potência do TD-9 enquanto o dispositivo estiver conectado ou
ao salvar o USER DATA (pág. 56).
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Usando o MIX IN
Conectando o player portátil de Áudio/CD no MIX IN permite que você possa tocar o TD-9 com suas músicas favoritas.

Você pode conectar outros dispositivos de áudio.

Conexões
* Diminua o volume do TD-9 e seu player de áudio antes de fazer quaisquer conexões.
* Se um cabo de conexão contiver resistores, o nível de volume da fonte conectada ao TD-9 (MIX IN) poderá ser muito baixo. Se isto
ocorrer, use um cabo de conexão que não contenha resistores.

Audio Player
Portátil

Stereo mini plug

Playback
1.

Comece a música em seu player de áudio portátil.
* Para detalhes de como utilizar o seu player de áudio, veja o seu respectivo manual.

2.

Ajuste o volume.
Sons recebidos pelo MIX IN são enviados aos conectores OUTPUT e PHONES.
* Ajuste o volume em seu player de áudio para obter o balanço certo entre o player e o TD-9.
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Metrônomo embutido
Praticar com o metrônomo embutido do TD-9 o ajudará a melhorar
seu timing.

Mudando o som do metrônomo (CLICK INST)

Usando o metrônomo
1.

Pressione o botão [CLICK (TEMPO)].
O botão [CLICK (TEMPO)] acenderá e o metrônomo
começará.

2.

Toque junto com ele ou pressione o botão novamente
para interrompe-lo.

Parâmetros de metrônomo
Você pode mudar o tempo, som e fórmula de compasso do
metrônomo.

1.

Segure [SHIFT] e pressione [CLICK (TEMPO)].
A tela “TEMPO” aparecerá.

2.

Parâmetro
Valor
Descrição
Veja abaixo
Som do clique
Inst
METRONOME, CLICK, VOICE, BEEP1, BEEP2, TEK CLICK,
STICKS, CLAVES, WOOD BLOCK, COWBELL, AGOGO,
TRIANGLE, TAMBOURINE, MARACAS, CABASA
Volume do som do
0–100
Volume
metrônomo
L15–CENTER–R15
Centralização do som
Pan

Escolha a tela contendo o parâmetro que você queira
editar.
Tempo:

Pressione [F1] (TEMPO).

Som:

Pressione [F2] (INST).

fórmula de compasso:

Pressione [F3] (TIMSIG).

Mudando a fórmula de compasso (TIME
SIGNATURE)

* Se você pressionou [F1] (TEMPO), continue no passo 4.

3.

Use CURSOR [
parâmetro.

][

] para selecionar o

4.

Use os botões [+/-] ou [VALUE] para editar o valor.

5.

Pressione [EXIT] para retornar à tela “DRUM KIT”
ou pressione [KIT].

Mudando o tempo (TEMPO)

Valor: 20–300

Parâmetro

Valor

Time
Signature

Numerador: 0–15
Denominador: 2, 4, 8, 16

Descrição
Fórmula de compasso do
metrônomo

* Se você especificar um numerador ”0”, não haverá ênfase no
primeiro beat.
1/2 (mínima),
3/8 (semínima pontuada),
1/4 (semínima),
Interval
Intervalo de clique
1/8 (colcheia),
1/12 (tercinas de colcheia),
1/16 (semicolcheias)
Número de comOFF,
passos para contar
Count In
1 MEAS (1 compasso), 2
antes da música
Play
MEAS (2 compassos)
ser tocada
Status do clique liQuick Rec
gado/desligado no
OFF, ON
modo QUICK
Click
REC
* Se isto estiver ativado (ON), o clique sempre se ativará no
modo [QUICK REC].
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Gravação rápida e playback
(QUICK REC / QUICK PLAY)
O TD-9 oferece uma função de Quick Rec que permite que você
possa gravar facilmente sua performance, e a função Quick Play que
imediatamente toca a sua gravação.

Gravando com uma música
* Primeiro: Selecione um kit de bateria que você deseja utilizar
para gravação.

Muito eficiente para prática, gravar e depois escutar sua
performance.

* Arquivos de áudio no dispositivo de memória USB não podem
ser gravados
Número máximo de notas graváveis: aproximadamente 32,000
notas

* Gravação.

1. Pressione [QUICK REC].

* O número de notas graváveis pode diminuir se sua performance
incluir o uso extensivo do pedal de controle do chimbau.

QUICK REC
Gravando e tocando sua performance

• No mesmo instante, [MUTE] acenderá e a parte de bateria
será automaticamente silenciada.

* Primeiro: Selecione um kit de bateria que você deseja utilizar
para gravação.

1.

• Se “Quick Rec Click” (pág. 40) estiver ligado(ON), [CLICK
(TEMPO)] irá acender e o metrônomo começará. Você pode
desligá-lo pressionando [CLICK (TEMPO)] e o botão se
apagará.

Pressione [QUICK REC].
[QUICK REC] irá acender e a tela “QUICK REC” aparecerá.

• Se você pressionar [QUICK REC] enquanto uma músicas estiver
tocando, a gravação começará imediatamente.

2.

Use [+/-] ou [VALUE] para alterar o tempo.

3.

Acione[

].

A gravação começará no mesmo momento que a música começar.
* Se “Count In Play” (pág. 40) estiver em 1MEAS ou 2MEAS, a
gravação começará após duas contagens de compasso.
A seguinte tela irá aparecer.

• Se “Quick Rec Click” (pág. 40) estiver ligado (ON), [CLICK
(TEMPO)] irá acender e o metrônomo começará. Você pode
desligá-lo pressionando [CLICK (TEMPO)] novamente e o
botão se apagará.

2.

Use [+/-] ou [VALUE] para ajustar o tempo.

3.

Golpeie qualquer pad/pedal e a gravação começará.
A seguinte tela aparecerá.
* Sons recebidos pelo MIDI IN também podem ser gravados.
* Dados gravados anteriormente serão apagados quando uma
nova gravação se iniciar.

4.

Para parar a gravação, pressione [QUICK REC] e o
botão irá se apagar.
* Se você exceder o máximo de tempo de gravação, a gravação
irá parar automaticamente.

4.

Agora toque e grave juntamente com a música.

5.

Quando você quiser parar a gravação pressione

* Se você exceder o tempo máximo de gravação, a gravação
irá parar automaticamente.

Você pode salvar seus dados em uma memória USB. Para
detalhes, veja “Salvando dados gravados pelo Quick Rec” (pág.
57).
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Gravação rápida e playback (QUICK REC / QUICK PLAY)

Playback
1.

Pressione [QUICK PLAY] e botão se acenderá.
A tela “QUICK PLAY” aparecerá, e o playback começará.

Os seguintes botões correspondem à várias funções de
playback.
Botão
[ ]

2.

[

]

[
[

]
]

Função
Retorna para o começo do que você gravou.
Pausa o playback da performance gravada.
Pressione este botão novamente para retomar o
playback de onde parou.
Retorna para o compasso anterior.
Avança para o próximo compasso.

Para parar o playback, pressione [QUICK PLAY] e o
botão se apagará.

Quando o playback terminar, [QUICK PLAY]
automaticamente se apagará.
* [QUICK PLAY] apenas toca performances gravadas usando o
Quick Rec.
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Usando a função Scope (SCOPE)
A função Scope fornece uma visão na tela de seu timing.
Isso irá lhe ajudar a melhorar seu controle de timing no tempo e fórmula de compasso de sua escolha.

1.

Pressione [SCOPE] e o botão se acenderá.

2.

A tela “SCOPE” aparecerá.

Toque os pads enquanto escuta ao metrônomo.
Seu timing será mostrado no display.
* Fechamento de chimbau não é mostrado.

• [CLICK (TEMPO)] acenderá e o metrônomo começará a tocar.
• [F3] (ZOOM +)
Toda vez que você pressionar este botão, o display de um
compasso será aumentado.

• A grade é relativa à fórmula de compasso (pág. 40).
• Se você quiser mudar o tempo ou fórmula de compasso, veja
“Parâmetros de metrônomo” (pág. 40).

Permite que voce veja um compasso mais detalhadamente.

• Você também pode tocar um playback usando a função Scope.

* [F2] (ZOOM -)
Toda vez que você pressionar este botão, a área de visão irá se
expandir.

• Sons recebidos via MIDI IN também são mostrados na linha
“Others.”

Permite que você veja mais compassos de uma só vez.

3.

Quando você quiser desligar a função Scope,
pressione [SCOPE] ou [EXIT].

Vendo a função Scope

Tempo entre as batidas

Tempo está correto

Atrasado Atrasado

Adiantado

Outros
Caixa

Boa pulsação

Bumbo

Outros
Caixa

Muitas imprecisões rítmicas

Bumbo
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5. Aplicações avançadas
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Otimizando as configurações dos pads
(Trigger parâmetros)
1.

Pressione [SETUP].
[SETUP] irá acender e a tela “SETUP” aparecerá.

2.

Pressione [F1] (TRIG).

3.

Pressione [F1]–[F3] para escolher o item que você
quer editar.

4.

Use [CURSOR] para selecionar um parâmetro.

5.

Use [+/-] ou [VALUE] para modificar o valor do
parâmetro.

6.

Pressione [EXIT] algumas vezes para voltar a tela
“DRUM KIT” ou pressione [KIT].

Especificando o tipo de pad [F1] (TYPE)
Para cada trigger input, você pode selecionar o tipo de pad que você
está utilizando (trigger type) para que o TD-9 possa melhor receber
o sinal de seu pad.

Trigger type
O trigger type é a coleção de parâmetros otimizados para um
especifico modelo de pad.

Trigger Type

CY12RC
CY14C
CY15R
VH11
RT10K
RT10S
RT10T

Modelo utilizado
CY-12R/C
CY-14C
CY-15R
VH-11
RT-10K
RT-10S
RT-10T

Você pode mudar as configurações originais do trigger type que
são especificadas ao executar um Factory Reset. Para detalhes,
veja pág. 61.

No topo da tela, indicações como “KD8”, “PD85” e “VH11” são os
trigger types.
Se Você selecionar o trigger type apropriado para o pad que você
conectou ao módulo, todos os parâmetros (exceto por Crosstalk
Cancel) serão automaticamente modificados para a melhor
performance.
Contudo, estes são os valores típicos, então você pode ter que fazer
últimos ajustes de acordo com como você posicionou os pads, ou o
modo que você os usa.
Trigger Type

KD7
KD8
KD85
KD120
PD8
PD85
PD105
PD125
PDX8
CY5
CY8

46

Suporte dual trigger para cada pad
Trigger Input

Mesh Pad (Dual Trigger)

KICK

–

SNARE

O

TOM 1–3

O

Modelo utilizado
KD-7

HI-HAT

–

CRASH 1–2

–

KD-8

RIDE

–

KD-85, KD-80
KD-120
PD-8
PD-85, PD-80R, PD-80
PD-105
PD-125
PDX-8
CY-5
CY-8

BELL

–

AUX

O

Otimizando as configurações dos pads (Trigger parâmetros)

Mudando a sensibilidade do pad (Pad Sensitivity) [F2] (BASIC)
Quando você especifica o trigger type (pág. 46),
as seguintes funções, (basic trigger parâmetros)
são automaticamente configuradas para os
valores apropriados para cada pad, o que significa
que você normalmente não precisará ajustá-los.
Se você precisar fazer ajustes detalhados, você
pode editar os seguintes parâmetros.
Parâmetro

Trig Type

Valor
refer to pág. 46

Sensitivity

1–32

Threshold

0–31

O monitor de velocity (força de golpe)
indica o velocity dos seus últimos 20
golpes, começando com o mais recente.

Descrição
Você pode ajustar a sensibilidade dos pads para acomodá-la ao seu estilo pessoal de execução.
Isso permite que você tenha mais controle dinâmico sobre o volume do som, baseado na força você toca.
Sensibilidades mais altas permitem que o pad produza sons mais altos com golpes fracos.
Sensibilidades mais baixas vão exigir que você toque mais forte para produzir notas altas.
Esta configuração permite que um sinal de trigger seja apenas recebido quando o pad estiver acima do nível de
dinâmica determinado (velocity). Isso pode ser usado para prevenir que o pad dispare com vibrações de outros
pads.
No seguinte exemplo, B irá disparar, mas A e C não vão.
Threshold
Quando configurados com um valor alto, nenhum som
A
B
C
será produzido quando o pad for golpeado levemente.
Gradualmente aumente o valor de “Threshold” enquanto
golpeia o pad.
Veja se está ajustando corretamente. Repita o processo até
que você esteja satisfeito com as novas configurações.
Esta configuração permite que você controle a relação entre a força de toque e mudanças no volume.
Ajuste esta curva até obter uma resposta natural.

Veja abaixo

LINEAR

SPLINE

A configuração básica. Produz a correspondência mais natural entre dinâmicas e mudança de volume.

Produz mudanças extremas em respostas à dinâmica de
toque.
Volume

Volume

LINEAR

Curve

Força de
percussão

SPLINE

Força de
percussão

EXP1, EXP2

LOUD1, LOUD2

Comparado a LINEAR, dinâmicas fortes produzirão uma
maior mudança.

Pouca resposta dinâmica, fazendo com que seja mais fácil
manter o volume das notas altas. Se você estiver usando
triggers de bateria, essas configurações ajudam a manter
níveis estáveis.

Volume

Volume

Volume
EXP1

EXP2

Volume

Força
de percussão
Força

LOG1, LOG2
LOUD1

LOUD2

de execução

Comparado a LINEAR, o toque mais leve produz uma grande diferença.

Volume

Volume

LOG1

LOG2

Força
de execução
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Otimizando as configurações dos pads (Trigger parâmetros)

Configurações detalhadas para trigger parâmetros [F3] (ADVNCD)
Os seguintes parâmetros (Advanced Trigger) são automaticamente
configurados para cada pad ao selecionar o Trigger Type (pág. 46).
Não necessitam ajustes, exceto se você tiver problemas que serão
discutidos na explicação de cada parâmetro.

1.

Pressione [F1]–[F3] para selecionar o item que você
quer editar.

2.

Use CURSOR [
parâmetro.

3.

Use [+/-] ou [VALUE] para editar um valor.

4.

Pressione [EXIT] algumas vezes para retornar à tela
inicial “DRUM KIT” ou pressione [KIT].

][

] para escolher um

[F1] (SCAN)

parâmetro

Trig Type

Scan Time

Retrig Cancel

Value
veja pág. 46

0–4.0 (ms)

1–16

Descrição
Especifica o tempo de detecção para o sinal de trigger.
Como o tempo crescente do sinal do formato da onda do trigger pode diferenciar de acordo com as características de cada pad ou trigger de bateria
acústica, você notará que golpes idênticos (velocity) podem produzir sons de
volumes diferentes. Se isso ocorrer, você pode ajustar o “Scan Time” de
modo que seu modo de execução possa ser detectado mais precisamente.
Enquanto golpeia repetidamente o pad, aumente o Scan Time de 0 msec, até
que o volume final se estabilize no nível mais alto. Nessa configuração,
experimente tanto golpes fracos quanto fortes, e certifique-se de que o
volume mude apropriadamente.

Scan Time

Tempo

*Quanto maior for o valor, mais tempo levará para que o som seja disparado. Deixe o valor do Scan Time no
nível mais baixo possível.
Previne re-disparos falsos.
Importante ao usar triggers de bateria acústica. Tais triggers podem produzir formatos de onda alterados, o que também pode causar sons aciA
dentais no Ponto A como mostra a figura (re-disparo).
Isso ocorre em particular, na ponta decadente da onda. Re-trigger Cancel
Tempo
detecta tais distorções e previne que re-disparos aconteçam.
*Enquanto golpeia repetidamente o pad, aumente o valor de “Retrig Cancel” até que não ocorram re-disparos.

Você também pode eliminar este problema de re-disparos com as configurações de Mask Time. Mask
Time não detecta sinais de trigger se eles ocorrerem dentro de uma quantidade especificada de tempo
depois do disparo anterior. Re-trigger Cancel detecta a atenuação do nível de sinal do disparo e dispara
o som depois de determinar internamente qual sinal de disparo foi realmente acionado pelo golpe do
pad, enquanto retira os outros sinais falsos.
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Otimizando as configurações dos pads (Trigger parâmetros)

Parâmetro

Valor

Mask Time

Descrição
Esta configuração impede disparos duplos (double trigger).
Ao tocar um pedal de bumbo, o batedor pode rebater e tocar mais
uma vez acidentalmente—em baterias acústicas, às vezes o batedor permanece contra a pele—isso faz com que um único hit se
transforme em dois (double trigger). Mask Time ajuda a impedir
que isso aconteça. Uma vez que o pad foi atingido, um disparo

Mask Time

Tempo

adicional dentro do tempo especificado pela Mask Time será ignorado
Som não produzido

Ao usar o bumbo, tente fazer com que o batedor faça um rebote
bem rapido, então aumente o valor de Mask Time até que não haja
mais a sensção de double trigger.
* Ao configurar para um valor muito alto, será difícil tocar rapidamente. Configure para o menor valor possível.
Se dois ou mais sons forem produzidos ao golpear a pele uma única vez, então ajuste Retrig Cancel.
Isso cancela o “crosstalk”. Significa que ao tocar um pad, você ouvirá um disparo de outro pad. Isso pode
acontecer quando dois pads estiverem muito próximos, ou instalados na mesma estante.

XTalk Cancel

0–80

Em alguns casos, você pode impedir crosstalk aumentando a distância entre os pads.
Exemplo de Crosstalk: Se você tocar o pad de caixa e o pad tom 1 também disparar
Coloque a caixa e o tom 1 no mesmo XTALK GROUP.
Aumente o “XTALK CANCEL” para o pad que está sendo usado como tom 1. O tom 1 estará menos sujeito
a receber crosstalk de outros pads.
* Se o valor for muito alto e dois pads forem tocados simultaneamente, o pad que for tocado mais levemente terá o
seu disparo cancelado. Cuidado, deixe este parâmetro com o menor valor possível.

[F2] (RIM)

Parâmetro

Trig Type

Valor
veja pág. 46

Rim Gain

0–8.0

RimShot Adj

0–8.0

Descrição
Quando um PD-125/120/105/85/80R, PDX-8, PD-9/8/7, CY series pad, VH-11, ou RT-10S estiver conectado, você pode ajustar a relação entre a força de execução (velocity) no aro/borda e o volume resultante. Valores altos permitem que você possa produzir altos sons de aro/borda com toques leves. Valores mais baixos
necessitam de mais força para produzir sons fortes.
Quando um PD-125/120/105/85/80R, PDX-8, ou RT-10S estiver conectado, você pode ajustar a sensibilidade da resposta do aro.
Em alguns casos você pode escutar um inesperado som de rim shot ao golpear com força a pele. Você pode
melhorar a situação diminuindo o valor de “RimShot Adjust.”
Valores muito baixos podem tornar difícil o uso de rim shots.

[F3] (HI-HAT)
Parâmetros

Valor

Descrição

Hi-Hat Type

VH11, FD8

Selecione o tipo de controlador de chimbau que está
usando.
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Otimizando as configurações dos pads (Trigger parâmetros)

Conectando o VH-11 e fazendo as configurações no TD-9
Conexões

7.

Pressione [F3] (ADVNCD)-[F3] (HI-HAT).
A seguinte tela aparecerá.

8.
Unidade sensora
de
movimento

TRIGGER
OUT jack

Parâmetro

Hi-Hat Type

CONTROL
OUT jack
Conecte o
Cabo HHC

Verifique a configuração do TD-9.

9.
Conecte o
Cabo HH

Valor
VH11

Enquanto você observa o medidor do lado direito do
display, gire o ajustador de offset do VH-11.
Ajuste o parafuso de modo que o sinal
medidor.

preto apareça no

Configurações
1.

Certifique-se de que o VH-11 está corretamente
conectado ao TD-9.

2.

Monte o chimbau, retire seu pé do pedal e ligue o TD9.
* Será impossível fazer os ajustes corretamente se o chimbau
estiver tocando o sensor de movimento ao ligar o módulo.

3.

4.

Solte a trava do chimbau e faça-o repousar
naturalmente sobre o sensor de movimento da
unidade.

VH Offset
parafuso
de ajuste
aberto

fechado

Pressione [SETUP]-[F1] (TRIG).
A tela “TRIGGER TYPE” aparecerá.

5.

Use [CURSOR] para mover o cursor para “H” (HIHAT).

6.

Use [+/-] ou [VALUE] para escolher “VH11.”

VH Offset Pontos de ajustes
Se o som de chimbau fechado for difícil de se obter, gire o
ajustador de offset para o lado que indica “CLOSE”. Se o som
de chimbau aberto for difícil de se obter, gire o ajustador de
offset para o lado que indica “OPEN.”

Se o som for cortado quando você golpear o chimbau com
força, gire o ajustador de offset para o lado que indica
“OPEN.”

10. Ajuste outros parâmetros se necessário.
Se você não ajustar corretamente o VH-11, ele pode não operar
corretamente. Para detalhes, veja o manual do proprietário do
VH-11.
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Configurações relacionadas a MIDI
Há muitas possibilidades ao usar MIDI, como:

1.

Pressione [SETUP].
[SETUP] irá acender, e a tela “SETUP” aparecerá.

Use os pads para tocar instrumentos externos
Você pode sobrepor sons no TD-9 assim como tocar sons de
módulos MIDI externos e samplers.

Use o TD-9 como um módulo de som
Se você estiver usando um sequenciador MIDI para tocar com um
grupo musical, você pode usar o TD-9 como um módulo de som de
bateria dedicado.

2.

Pressione [F2] (MIDI).
A tela “MIDI” aparecerá.

Quando usado com um módulo de som MIDI, além de apenas ser
capaz de usar conjuntos de percussão, ele também é capaz de
suportar um número ainda maior de instrumentos simultaneamente.

3.

Use CURSOR [
parâmetro.

][

] para selecionar um

4.

Use [+/-] ou [VALUE] para editar o valor.

5.

Pressione [EXIT] algumas vezes para voltar a tela
“DRUM KIT” ou pressione [KIT].

Configurando MIDI para ajustes gerais TD-9 [F1] (GLOBAL)

Parâmetro

valor

Descrição

Tx/Rx Channel

CH 1–CH16,
OFF

Determina o canal de transmissão/recepção.
* Se você especificar a parte de bateria para “CH11,” será o mesmo que a parte de percussão do
TD-9, e a parte de percussão não irá mais tocar.

OFF, ON

Determina quando mensagens de program changes serão transmitidos a um dispositivo MIDI externo (ON) ou não transmitidos (OFF).
Quando configurado em “ON”, um número de programa correspondente ao kit de bateria será transmitido quando você ligar os kits de bateria no TD-9.

Rx PC

OFF, ON

Determina quando mensagens de program changes serão transmitidos a um dispositivo MIDI externo (ON) ou não transmitidos (OFF).
Quando a configurado em “ON”, o TD-9 irá mudar para o kit de bateria correspondente ao número
de programa recebido.

Note Chase

OFF, ON

Tx PC

Liga/desliga o Note Chase.
Conveniente para processos de edição. Dados MIDI recebidos irão automaticamente chamar a tela de
configurações para o instrumento/pad relativo, e automaticamente mover o cursor.
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Configurações relacionadas a MIDI

Parâmetro

valor

Descrição
Liga/desliga o Local Control.
Isso é necessário quando você quiser disparar sons em um módulo de som externo e/ou gravar sua
performance em um sequenciador MIDI, e NÃO usar os sons internos do TD-9. Se essa for a sua
necessidade, então desligue o Local Control. Quando for gravar/usar o TD-9 em um sequenciador
externo, desligue o Local Control e certifique-se de que o MIDI OUT do sequenciador esteja
conectado ao MIDI IN do TD-9.
Os sinais de disparo dos pads vão diretamente para o MIDI OUT/THRU.

Local Control

OFF, ON

O modo padrão do TD-9 é com o Local Control ligado.
Se você fizer as conexões e gravar como é mostrado abaixo com a configuração de Local Control
“ON,” notas duplicadas serão retransmitidas para o TD-9 e não serão tocadas corretamente.
Trigger

TD-9

OUT

IN

Trigger → MIDI
Converter

Pad

Local Control:
OFF

IN

OUT

MIDI Sequencer
(Soft Thru: ON)

Gerador de som interno

Liga/desliga a função Soft Thru.
Isso explica como você pode usar o SPD-20 (um controlador MIDI) em conjunto com os pads TD9 para tocar sons internos e um módulo de som externo.
Quando Soft Thru estiver ligado, as mensagens recebidas via MIDI serão transmitidas também do
conector MIDI OUT/THRU.
Pad ou Pedal

Soft Thru

OFF, ON

MIDI
OUT/THRU

Módulo de som MIDI

MIDI
IN

SPD-20
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Configurações MIDI para expressividade precisa em performances [F2]
(CTRL)

Parâmetro

valor

Descrição

PedalCC

OFF,
MODULATION(1),
FOOT(4),
GENERAL1(16)

Determina a mensagem de MIDI control change usada para transmitir/receber a profundidade com a qual o pedal de chimbau é pressionado.
Essa é uma configuração para as mensagens MIDI transmitidas quando você está usando um
módulo de som externo MIDI para soar as notas tocadas pelo TD-9 e pads.

TD9/TD20:
HH
Compatibility

TD-9/TD-20,
EXTERNAL

Escolha essa configuração se você estiver usando apenas o TD-9 e pads, ou se você estiver
usando uma unidade TD series como o TD-9 ou TD-20 como módulo de som MIDI.
Mensagens MIDI apropriadas para TD series serão transmitidas.

EXTERNAL:
Escolha esta configuração se você estiver utilizando um módulo de som MIDI externo sem
que seja da TD series.
Se escolher esta opção, o display irá indicar “HH Note# Border.”
Esta opção permite que você transmita mensagens MIDI que sejam apropriadas para o
módulo de som MIDI que você esteja usando.
O número de nota transmitido quando você golpeia o chimbau irá mudar dependendo da
quantidade de pressão que você aplica no pedal.
HH Border permite que você ajuste a posição do pedal onde o número de nota troca de chimbau aberto para chimbau fechado.

HH
Note# Border

0–127

Enquanto você monitora o número de nota transmitido pelo TD-9 e os valores de mensagem
Control Change, ajuste as configurações até que o número de nota seja trocado para a posição
de pedal que você queira.
Ao usar o VH-11 ou outro chimbau, coloque este valor em 80 para transmitir o número de
nota de chimbau fechado quando o pedal estiver levemente acima da posição totalmente
fechada.

Se você mudar as configurações de HH Border, o chimbau de um pattern que foi
gravado no seqüenciador interno, tocando nos pads, poderá ser executado de uma
forma diferente do que realmente foi gravado.
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Editando um percussion set [F3] (PERC)
Uma coleção de diferentes instrumentos de percussão é chamado de percussion set. Um instrumento diferente de percussão é assinalado para
cada número de nota, e múltiplos instrumentos podem ser utilizados juntos.

A parte de percussão é CH11 (fixo).

Editando o Percussion Set
Selecione um instrumento para cada número de nota.

1.

Pressione [SETUP]-[F2] (MIDI).

3.

Use CURSOR [
notas.

4.

Use [+/-] ou [VALUE] para selecionar o instrumento.

A tela “MIDI” aparecerá.

2.

Pressione [F2] (PERC).

][

] para selecionar o número de

A tela “PERCUSSION SET EDIT” aparecerá.
Você pode pré-visualizar, segurando [SHIFT] e pressionando
[KIT].

Parâmetros individuais de instrumentos de percussão
Altere o volume, centralização stereo, afinação, decay, etc. para cada instrumento de percussão.

1.

Na tela “PERCUSSION SET EDIT”, selecione o
instrumento o qual você deseja editar.

2.

Pressione [F1] (EDIT).

3.

Use CURSOR [
parâmetro.
* Use CURSOR [

][
][

] para selecionar o
] para mudar os números de notas.

A tela “PERCUSSION INST EDIT” aparecerá.

4.

Use [+/-] ou [VALUE] para editar o valor.
Você pode pré-visualizar, segurando [SHIFT] e pressionando
[KIT].

5.

Pressione [EXIT] algumas vezes para voltar a tela
“DRUM KIT” ou pressione [KIT]..

Parâmetro

Valor

Descrição

Instrument

001–523

Selecione o instrumento que será assinalado ao atual número de nota.

Volume

0–100

Especifica o volume de cada instrumento.

Pan

L15–CENTER–R15

Especifica a centralização stereo do instrumento.

Pitch

-240– +240

Especifica a afinação de cada instrumento.

Decay

1–100

Especifica a duração (decay time) de cada instrumento.

Amb Send Level

0–100

Especifica a profundidade do ambiente de cada instrumento.

CC

0–127

Ajusta a abertura do chimbau.
* Apenas válido quando o Instrumento for “HH.”
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Outras configurações (Utility)
1.

Pressione [SETUP]-[F3] (UTIL).

2.

A tela “UTILITY” aparecerá.

Pressione [F1]–[F3] para escolher o item que você
queira editar.

Configurações gerais para o TD-9 [F1] (UTILITY)
Tela “UTILITY”

Ajustando o contraste do LCD (LCD
Contrast)
A visibilidade do display pode ser afetada pelo ângulo de visão ou
claridade da sala. Se você tiver dificuldades para ler o display, ajuste
o contraste como mostra a seguir.

Usando o pad como um acionador (Pad
Switch)

1.

Use CURSOR [ ] [
“LCD Contrast.”

] para mover o cursor para

2.

Use [+/-] ou [VALUE] para ajustar o contraste.
Valor: 1–16

Um pad conectado ao TRIGGER IN AUX pode funcionar para
trocar kits de bateria ou começar/parar uma música.

Você também pode ajustar o contraste segurando [KIT] e
girando [VALUE].

* Esta configuração é válida apenas nas telas DRUM KIT e
SONG.

Você deve selecionar o trigger correto (pág. 46) para o pad que
esteja conectado.

Configurando o velocity do preview (Preview
Velocity)

1.

Use CURSOR [ ] [ ] para mover o cursor entre
“AUX Head” ou “AUX Rim.”

Segurando [SHIFT] e pressionando [KIT] você pode tocar uma previsualisação (preview) das configurações.

2.

Use [+/-] ou [VALUE] para selecionar a função que
você deseja controlar.
Função

OFF
KIT INC
KIT DEC
SONG START
SONG STOP

Aqui está como você configura o velocity (volume) da função
preview.

1.

Use CURSOR [ ] [
“Preview Velocity.”

2.

Seleciona o kit anterior.

Use [+/-] ou [VALUE] para ajustar o velocity do
preview.

Começa o playback.

Valor: 1–127

Descrição
Desativa a função Pad Switch.
Seleciona o próximo kit.

] para mover o cursor para

Para o playback.
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Outras configurações (Utility)

Usando uma memória USB [F2] (USB)
Tela “USB UTILITY”

* Se você selecionar um número onde dados já foram salvos e
depois pressionar [F3] (SAVE), uma mensagem perguntará à
você se deseja sobrescrever os dados existentes. Se você deseja
fazer isso pressione [F3] (OK). Se você decidir cancelar,
pressione [F1] (CANCEL) e selecione um número diferente de
destino.
Depois você deve criar um nome para os dados que serão
salvos. Se você não precisa criar um nome, preceda no passo 9.

Salvando dados em uma memória USB
(SAVE)

5.

Pressione [F2] (NAME).
A tela “BACKUP DATA NAME” aparecerá.
Você pode criar um nome de até oito caracteres.

Aqui está como salvar dados do TD-9 em uma memória USB.

Dados que serão salvos
• Backup data: Configurações do TD-9 (configurações de drum
kit e setup )
• Dados de performance gravados usando a função Quick Rec

6.

Use CURSOR [ ] [ ] para mover o cursor para o
caractere que você deseja modificar.

7.

Use [+/-] ou [VALUE] para selecionar o caractere
desejado.

Salvando dados de backup
1.

Na tela “USB UTILITY” pressione [F1] (SAVE).
A tela “UTILITY USB SAVE” aparecerá.

Botões função
Função

[F1] (INSERT)

2.

[F2] (DELETE)

Pressione [F1] (BACKUP).
A tela “SAVE BACKUP DATA”.

[F3]
(CHAR)

3.

Use [+/-] ou [VALUE] para especificar o número de
destino.
Números disponíveis são indicados com (EMPTY).

4.

Pressione [F3] (SAVE).
A tela de confirmação aparecerá.
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Descrição
Insere um espaço no local do cursor e
move os próximos caracteres um espaço
para a direita.
Deleta o caractere no local do cursor e
move os próximos caracteres um espaço
para a esquerda.
Muda o tipo de caractere no local do cursor entre maiúsculas, minúsculos e
números e símbolos.

8.

Quando você completar o nome, pressione [EXIT]
para voltar à tela anterior.

9.

Pressione [F3] (EXEC).
Se você decidir cancelar, pressione [F1] (CANCEL).
Quando os dados forem salvos, o display mostrará
“Completed” e você retornará à tela “DRUM KIT”.

Outras configurações (Utility)

Salvando dados gravados pelo Quick Rec
1.

5.

Pressione [F2] (NAME).
A tela “QUICK REC DATA NAME” irá aparecer.
Você pode escrever um nome de até oito caracteres.

Na tela “USB UTILITY” pressione [F1] (SAVE).
A tela “UTILITY USB SAVE” aparecerá.

2.

6.

Use CURSOR [ ] [ ] para mover o cursor para o
caractere que você deseja modificar.

7.

Use [+/-] ou [VALUE] para selecionar o caractere
desejado.

Pressione [F2] (Q REC).
A tela “SAVE QUICK REC DATA” aparecerá.

Botões Função
Função

[F1] (INSERT)

3.

Use [+/-] ou [VALUE] para selecionar o número de
destino.

[F2] (DELETE)

Números disponíveis são indicados com (EMPTY).

4.

[F3]
(CHAR)

Pressione [F3] (SAVE).
A tela de confirmação aparecerá.

Descrição
Insere um espaço no local do cursor e
move os próximos caracteres um espaço
para a direita.
Deleta o caractere no local do cursor e
move os próximos caracteres um espaço
para a esquerda.
Muda o tipo de caractere no local do cursor entre maiúsculos, minúsculos e
números e símbolos.

8.

Quando você completar o nome, pressione [EXIT]
para voltar à tela anterior.

9.

Pressione [F3] (EXEC).
Se você decidir cancelar, pressione [F1] (CANCEL).
Quando os dados forem salvos, o display mostrará
“Completed” e você retornará à tela “DRUM KIT”.

* Se você selecionar um número onde dados já foram salvos e
depois pressionar [F3] (SAVE), uma mensagem perguntará à
você se deseja sobrescrever os dados existentes. Se você deseja
fazer isso pressione [F3] (OK). Se você decidir cancelar,
pressione [F1] (CANCEL) e selecione um número diferente de
destino.
Depois, você pode escrever um nome sobre os dados que serão
salvos. Se não for necessário comentar, proceda no passo 9.
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Outras configurações (Utility)

Recuperando dados da memória USB de volta para o TD-9 (LOAD)
Os dados que foram salvos na memória USB podem ser recuperados
de volta para o TD-9. Esta função é chamada “Load.”

Recuperando os dados de Quick Rec
1.

1.

Na tela “USB UTILITY” pressione [F2] (LOAD).
A tela “UTILITY USB LOAD” aparecerá.

Recuperando os dados
Na tela “USB UTILITY” pressione [F2] (LOAD).
A tela “UTILITY USB LOAD” aparecerá.

2.

Pressione [F2] (Q REC).
A tela “LOAD QUICK REC DATA” aparecerá.

2.

Pressione [F1] (BACKUP).
A tela “LOAD BACKUP DATA” aparecerá.

3.

Use CURSOR [
“Load Data.”

][

] para mover o cursor para

4.

Use [+/-] ou [VALUE] para selecionar os dados
específicos que você deseja recuperar.
ALL:

Todas as configurações

KIT:

Drum kits

3.

Use CURSOR [
“Number.”

][

] para mover o cursor

4.

Use [+/-] ou [VALUE] para selecionar os dados
específicos que serão recuperados.

5.

Pressione [F3] (LOAD).
Uma tela de confirmação aparecerá.

SETUP: Configurações de Setup

5.

Use CURSOR [
“Number.”

][

] para mover o cursor para

6.

Use [+/-] ou [VALUE] para selecionar os dados
específicos que serão recuperados.

7.

Pressione [F3] (LOAD).
A tela de confirmação aparecerá.

8.

Para recuperar os dados, pressione [F3] (EXEC).
Se você decidir cancelar, pressione [F1] (CANCEL).
Quando o dados forem recuperados, o display mostrará
“Completed” e você retornará à tela “DRUM KIT”.
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6.

Para recuperar os dados, pressione [F3] (EXEC).
Se você decidir cancelar, pressione [F1] (CANCEL).
Quando os dados forem recuperados, o display mostrará
“Completed” e você retornará à tela “DRUM KIT”.

Outras configurações (Utility)

Deletando os dados da memória USB / Formatando a memória USB (DL/FMT)
Como deletar dados salvos na memória USB e formatar a memória
USB.

Deletando os dados de Quick Rec
1.

1.

Na tela “USB UTILITY” pressione [F3] (DL/FMT).
A tela “USB DELETE/FORMAT” aparecerá.

Deletando os dados
Na tela “USB UTILITY”, pressione [F3] (DL/FMT).
A tela “USB DELETE/FORMAT” aparecerá.

2.

Pressione [F2] (Q REC).
A tela “DELETE QUICK REC DATA” aparecerá.

2.

Pressione [F1] (BACKUP).
A tela “DELETE BACKUP DATA” aparecerá.

3.

Use [+/-] ou [VALUE] para selecionar os dados
específicos que você deseja deletar.

4.

Pressione [F3] (DELETE).

3.

Use [+/-] ou [VALUE] para selecionar os dados
específicos que você deseja deletar.

4.

Pressione [F3] (DELETE).
Uma tela de confirmação aparecerá.

Uma tela de confirmação aparecerá.

5.

5.

Para deletar os dados, pressione [F3] (EXEC).

Para deletar os dados, pressione [F3] (EXEC).
Se você decidir cancelar, pressione [F1] (CANCEL).
Quando os dados forem deletados, o display mostrará
“Completed” e você retornará à tela “DRUM KIT”.

Se você decidir cancelar, pressione [F1] (CANCEL).
Quando os dados forem deletados, o display mostrará
“Completed” e você retornará à tela “DRUM KIT”.
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Outras configurações (Utility)

Formatando a memória USB
Ao executar a operação Format todos os dados na memória
USB serão perdidos (dados de backup, dados de QuickRec e
arquivos de áudio).

1.

Restaurando as configurações
de Fábrica [F3] (RESET)
A operação “Factory Reset” recupera todas as configurações
de fábrica de todos os pads e instrumentos do TD-9.

Na tela “USB UTILITY” pressione [F3] (DL/FMT).
• Todos os dados e configurações do TD-9 serão perdidos. Se
você quiser guardar qualquer dado ou configuração, salve-os
em uma memória USB antes de continuar.

A tela “USB DELETE/FORMAT” aparecerá.

• Se você quiser manter as configurações de Song Volume e
Type settings (pág. 37) dos arquivos de áudio de sua memória
USB, desconecte-a antes de executar o Factory Reset. Se você
executar o Reset com o dispositivo de memória USB
conectado. as configurações de áudio serão perdidas.

2.

Pressione [F3] (FORMAT).
A tela “USB FORMAT” aparecerá.

3.

Para executar a operação Format, pressione [F3]
(OK).
Se você decidir cancelar, pressione [F1] (CANCEL).
Quando a formatação estiver completa, a tela indicará
“Completed” e você retornará à tela “DRUM KIT”.
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Na tela “UTILITY” pressione [F3] (RESET).
A tela “FACTORY RESET” aparecerá.

Pressione [F3] (EXEC).
Se você decidir cancelar, pressione [F1] (CANCEL).
Uma tela de confirmação aparecerá.

4.

1.

2.

Pressione [F3] (EXEC).
Se você decidir cancelar, pressione [F1] (CANCEL).
Uma tela de confirmação aparecerá.

3.

Para executar o Factory Reset, pressione [F3] (OK).
Se você decidir cancelar, pressione [F1] (CANCEL).
Quando o factory reset estiver completo, a tela indicará
“Completed” e você retornará à tela “DRUM KIT”.

Outras configurações (Utility)

Mudando o trigger type original
Você pode alterar o trigger type original que serão
reconfigurados na execução do Factory Reset.
Normalmente, você não precisará fazer isso, mas se o sistema
de bateria que você está usando requer novos ajustes, você pode
mudar as configurações como mostra a seguir.

1.

Desligue a potência.

2.

Pressione [POWER] para ligar a potência.
Então, enquanto estiver mostrando Roland na
tela, pressione [SHIFT] e [SETUP]
simultaneamente.
A tela “DEFAULT TRIG SETTING”.

3.

Use [+/-] ou [VALUE] para selecionar o sistema
de bateria que você está usando.

4.

Pressione [F3] (WRITE).
Se você decidir cancelar, pressione [F1] (CANCEL).
Uma tela de confirmação aparecerá.

5.

Para executar as mudanças no trigger type
original, pressione [F3] (EXEC).
Se você decidir cancelar, pressione [F1] (CANCEL).
Uma vez que a mudança se complete, você retornará à tela
“DRUM KIT”.
TD-9KX valores default

TD-9K valores default
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MEMO
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6. Apêndices
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Mensagens de Erro
Se uma mensagem de erro aparecer no display do TD-9, então o TD-9 falhou para operar corretamente por alguma razão, ou alguma operação
incorreta foi feita. Por favor, tome a ação apropriada mostrada aqui.

Mensagem

Significado

Ação

Mensagens de erro relacionadas a MIDI
MIDI Offline!

O cabo MIDI foi desconectado. (Ou a comunicação
com o dispositivo MIDI externo parou por algum
motivo.)

MIDI Com Error!!

Um problema ocorreu com o sistema interno.

Receive buffer full!

Uma grande quantidade de mensagens MIDI foram
recebidas em um curto período de tempo, e não
pode ser processado completamente.

Veja se o dispositivo MIDI externo está
propriamente conectado. Se o problema persistir,
reduza a quantidade de mensagens MIDI enviadas.

Transmit buffer full!

O TD-9 tentou transmitir mais dados do que deveria ser transmitido pelo output MIDI OUT.

Reduza a quantidade de dados transmitidos.

Certifique-se de que os cabos MIDI não foram
puxados ou quebrados.
Contate a distribuidora Roland mais próxima.

Mensagens de erro relacionadas a USB
USB memory not Ready!

A memória USB não está conectada.

No file!

O dado especificado não existe na memória USB.

USB Memory Full

A memória USB não contém espaço livre.

Broken Data!!

Os dados salvos estão danificados.

Decrease the number of wav
files.

A velocidade de acesso para a memória USB ficou
mais lento por causa do aumento de arquivos.

Diminua o número de arquivos.

Check USB memory!

A memória USB não está operando corretamente.

Verifique sua memória USB.

Remove the USB device!

Ou o dispositivo USB não foi reconhecido pelo
TD-9, ou entrou sujeira no conector causando
curto.

Imediatamente desconecte o dispositivo e veja se
não há sujeira no conector USB.

Conecte sua memória USB.

Delete os dados desnecessários.

Mensagens de erro relacionadas a QUICK REC
Memory Full!

Não há mais capacidade de memória para o Quick
Rec.

Salve seus dados gravados em uma memória USB,
e então continue gravando.

Mensagens de erro relacionadas ao sistema
Unknown System Error
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Um problema ocorreu com o sistema interno.

Contate seu distribuidor mais próximo.

Lista Preset Drum Kit
No.

1
2
3
4
5
6
7

Nome

V-Tour
Studio

CoolJazz
Double
BASS

Compact
18”Kick

Acoustic
House
+LatinPerc

Ambient
ChillOut

8

Junk

9

TightHit

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

INDUSTRIAL

2ndHi-Hat

Brushes
Ballad
Reverb

Big Rock
Stadium

Modern
JAZZ

JazzyBop
Sizzle

Fusion
Alterna
Rock/Punk

Blast
Mixture
Groove
Vintage
30’s-40’s

No.

21
22
23
24
25
26
27

Nome

JazzFunk
90’sRock
80’sRock
70’sRock
Dry Pop
Lo-Fi
FunkyDry

No.

41
42
43
44
45
46
47

Nome

Samba
Batucada

Symphony
OrchHits

SteelDrm
CMajorScale

Trancy
Electron
Electronica

EleDrums
ClassicElec

TR-808

28

NewDisco

48

TR-909

29

TripHop

49

Voices

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

HipHop
OldSchool

50

HumanBeatBox

User Kit

Drum'nBs
Break
BEAT

Nu Jazz
BrokenBeat

Abstract
Gimmick
BreakBeat

Minimal
HOUSE

Reggae
+Timbale

Latin
FootClave

World1
Cajon,Djembe

World2
Tabla,Baya
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Lista Preset Song
No.

66

Nome

No.

Name

1

Alterna Rock

26

FunkSolo Ptn

2

Cool Jazz

27

ProgSolo Ptn

3

Neo Funk

28

MedPops Ptn

4

Medium Pops

29

70’sHard Ptn

5

New Disco

30

ContempJzPtn

6

Heavy Rock

31

Mixture Ptn

7

Rock Ballad

32

HeavyRockPtn

8

Mixture Rock

33

AcidJazz Ptn

9

70’s Hard

34

R&B Ptn

10

Prog Rock

35

BreakBeatPtn

11

ShuffleBlues

36

NorthSoulPtn

12

Acid Jazz

37

Ska Ptn

13

Contemp Jazz

38

Alt Rock Ptn

14

Jazzy Funk

39

SouthSoulPtn

15

Fusion

40

BossaNovaPtn

16

Urban R&B

41

Samba

17

NorthernSoul

42

Flamenco12/8

18

SouthernSoul

43

Djembe

19

Break Beat

44

AfroCuban6/8

20

Jump’n Bass

45

Salsa

21

Post Punk

46

Mambo

22

Thrash Metal

47

Son 3-2

23

Ska

48

Son 2-3

24

Bossa Nova

49

Rumba 3-2

25

JazzSolo Ptn

50

Rumba 2-3

Lista de instrumentos de bateria
No.

Nome

Name

No.

39

Ninja K

78

WhiteAsh S

117 Clap S

Maple K

40

80'sHard K

79

WhiteAsh SR

2

Custom K

41

Gate K

80

PiccoloSt S

3

Birch K

42

Phase K

81

PiccoloSt SR

4

Shallow K

43

Reverse K

82

PiccoloBr S

5

Medium K

44

Industrial K

83

PiccoloBr SR

6

Studio K

45

Door K

84

13" S

7

Wood K

46

Chunk K

85

13" SR

8

Soft K

47

Voice K

86

Dry S

9

Vintage K

48

TR808 K

87

Dry SR

10

Oak K

49

TR808Boom K

88

Fat S

11

RoseWood K

50

TR909 K

89

Fat SR

12

26"Deep K

51

TR909Wood K

90

FatBr S

13

18"Hybrid K

52

TR909Hard K

91

FatBr SR

14

OnePly K

53

Elec K

92

Heavy S

15

Plugged K

54

ElecBend K

93

Heavy SR

16

Heavy K

55

Elephant K

94

Dirty S

17

Dry K

56

Gabba K

95

Dirty SR

Meat K

57

Space K

96

Brush S

97

Brush SR

Custom S

98

Copper S

99

Copper SR

KICK
1

18
19

Buzz K

20

Bop K

No.

Name

No.

SNARE
58

*X

Name

118 Punch S
119 Radio S

*X

120 NoisyXStick S
121 DenseClick S

*X

122 Gate S
123 Reverse S

*X

124 Industrial S
125 Voice S

*X

126 TR808 S
127 TR808 SR

*X

128 TR808 XStick
129 TR909 S

*X

130 TR909 SR

*X

132 Elec1 S
133 Elec2 S

*X

TOM
134 10"Maple T1

*X

135 10"Maple T1R
136 12"Maple T2

*X

R8Low K

59

Custom SR

22

R8Dry K

60

VintMaple S

100 Reggae S

61

VintMaple SR

101 Reggae SR

62

SolidMaple S

102 CrossStick1

140 16"Maple T4

103 CrossStick2

141 16"Maple T4R

23

Blast K

KICK OTHER

*X

137 12"Maple T2R
138 14"Maple T3

*X

139 14"Maple T3R

Tight K

63

SolidMapleSR

25

ShortNoise K

64

30'sBrass S

104 CrossStick3

142 10"Birch T1

26

Dance K

65

30'sBrass SR

105 CrossStick4

143 10"Birch T1R

27

House K

66

Medium S

106 CrossStick5

144 12"Birch T2

28

Hip K

67

Medium SR

SNARE OTHER

145 12"Birch T2R

29

NuHip K

68

MediumSt S

107 Whack S

146 14"Birch T3

30

Dirty K

69

MediumSt SR

108 Cruddy S

147 14"Birch T3R

31

Rap K

70

MediumBr S

109 HardComp S

148 16"Birch T4

32

Giant K

71

MediumBr SR *X

110 ShortBuzz S

149 16"Birch T4R

33

Lo-Fi K

72

Vintage S

111 Dance S

150 12"Custom T1

34

Blow K

73

Vintage SR

112 Hip S

151 12"CustomT1R

35

Dororo K

74

VintCustom S

113 BreakBeat S

152 14"Custom T2

36

Rumble K

75

VintCustomSR *X

114 House S

153 14"CustomT2R

37

Ambient K

76

Birch S

115 Garage S

154 16"Custom T3

38

Destroyer K

77

Birch SR

116 HouseDpn S

155 16"CustomT3R

24

*X
*X
*X
*X

*X

*X

*X

131 TR909 XStick

21

*X

*X
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Lista de instrumentos de bateria

No.

Name

No.

Name

No.

Name

No.

Name

156 18"Custom T4

199 12"Roto T2

240 Jet T3

281 HandCym HH

157 18"CustomT4R

200 14"Roto T3

241 Jet T4

282 Voice HH

158 12"Coated T1

201 19"Roto T4

242 Voice T1

283 Voice HHE

159 12"CoatedT1R

202 Oct T1

243 Voice T2

284 TR808 HH

160 14"Coated T2

203 Oct T2

244 Voice T3

285 TR909 HH

161 14"CoatedT2R

204 Oct T3

245 Voice T4

286 CR78 HH

162 16"Coated T3

205 Oct T4

246 TR808 T1

287 Metal78 HH

163 16"CoatedT3R

206 Brush T1

247 TR808 T2

288 Maracas HH

164 18"Coated T4

207 Brush T2

248 TR808 T3

CRASH

165 18"CoatedT4R

208 Brush T3

249 TR808 T4

289 16"Dark CrBw

166 Beech T1

209 Brush T4

250 TR909 T1

290 16"Dark CrE

167 Beech T2

210 10"PluggedT1

251 TR909 T2

291 18"Dark CrBw

168 Beech T3

211 12"PluggedT2

252 TR909 T3

292 18"Dark CrE

169 Beech T4

212 13"PluggedT3

253 TR909 T4

293 16"Thin CrBw

170 Oyster T1

213 16"PluggedT4

254 Elec T1

294 16"Thin CrE

171 Oyster T2

214 Buzz T1

255 Elec T2

295 18"Thin CrBw

172 Oyster T3

215 Buzz T2

256 Elec T3

296 18"Thin CrE

173 Oyster T4

216 Buzz T3

257 Elec T4

297 16"PaperCrBw

174 Rose T1

217 Buzz T4

258 ElecBend T1

298 16"Paper CrE

175 Rose T2

218 Big T1

259 ElecBend T2

299 18"PaperCrBw

176 Rose T3

219 Big T2

260 ElecBend T3

300 18"Paper CrE

177 Rose T4

220 Big T3

261 ElecBend T4

301 16"Fast CrBw

178 Vintage T1

221 Big T4

262 Custom HH

302 16"Fast CrE

179 Vintage T2

222 TomRimClick1

HI-HAT

303 18"Fast CrBw

180 Vintage T3

223 TomRimClick2

263 Custom HHE

304 18"Fast CrE

181 Vintage T4

224 TomRimClick3

264 Dark HH

305 16"PowerCrBw

182 Booth T1

225 TomRimClick4

265 Dark HHE

306 16"Power CrE

183 Booth T2

TOM OTHER

266 Oldies HH

307 18"PowerCrBw

184 Booth T3

226 Gate T1

267 Oldies HHE

308 18"Power CrE

185 Booth T4

227 Gate T2

268 Brush HH

309 16"Mallet Cr

186 Dry T1

228 Gate T3

269 TambourineHH

310 16"Brush Cr

187 Dry T2

229 Gate T4

270 TambourinHHE

311 18"Brush Cr

188 Dry T3

230 Dirty T1

271 Clave HH

312 18"BrshSzlCr

189 Dry T4

231 Dirty T2

272 Clave HHE

313 10"Medium Sp

190 Fiber T1

232 Dirty T3

273 Club HH

191 Fiber T2

SPLASH/CHINA

233 Dirty T4

274 Club HHE

192 Fiber T3

314 10"MediumSpE

234 Lo-Fi T1

275 Industry HH

193 Fiber T4

315 10"Rude Sp

235 Lo-Fi T2

276 Industry HHE

194 Slap T1

316 10"Rude SpE

236 Lo-Fi T3

277 Lo-Fi HH

195 Slap T2

317 12"Thin Sp

237 Lo-Fi T4

278 Lo-Fi HHE

196 Slap T3

318 6"Cup

238 Jet T1

279 Jingle HH

197 Slap T4

319 18"Medium Ch

239 Jet T2

280 Jingle HHE

320 18"MediumChE

198 10"Roto T1
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Lista de instrumentos de bateria

No.

Name

No.

Name

No.

Name

No.

Name

321 20"Heavy Ch

361 Voice Cr

402 Agogo Hi

445 TreeChimes

322 16"Swish

362 TR808 Cr

403 Agogo Lo

446 TinyGong

323 19"PiggyBack

363 Elec Cr

404 Whistle

447 Gong

324 Piggy-Crash

364 Bongo Hi

405 WhistleShort

448 SteelDrum

RIDE

PERCUSSION

406 Caxixi

449 Glockenspiel

325 20"Custom Rd

365 Bongo Lo

407 Cuica Hi

450 Kalimba

326 20"CustomRdE

366 Conga Open

408 Cuica Lo

451 Marimba

327 20"CustomRdB

367 Conga Mute

409 Djembe

452 Vibraphone

328 22"Clean Rd

368 Conga Slap

410 Djembe Slap

453 808Cowbell1

329 22"Clean RdE

369 Conga Lo

411 Djembe Bass

454 808Cowbell2

330 22"Clean RdB

370 Timbale Hi

412 MetalCrasher

455 808Maracas

331 20"Bright Rd

371 Timbale Rim

413 AfricaJingle

456 808Claves

332 20"BrightRdE

372 Timbale Lo

414 Bendir

457 808Conga

333 20"BrightRdB

373 TimbalePaila

415 PotDrum

458 78Cowbell

334 24"Heavy Rd

374 Cajon Open

416 PotDrum Mute

459 78Guiro

335 24"Heavy RdE

375 Cajon Slap

417 Tabla Na

460 78Maracas

336 24"Heavy RdB

376 Cajon Bass

418 Tabla Te

461 78Tambourine

337 20"Oldies Rd

377 Cowbell1

419 Tabla Ti

462 78Bongo

338 20"OldiesRdE

378 Cowbell1 Tip

420 Tabla Tin

463 78Claves

339 20"OldiesRdB

379 Cowbell2

421 Tabla Tun

464 Sticks

340 20"Sizzle Rd

380 Cowbell3

422 Baya Ge

SOUND EFFECT

381 Claves

423 Baya Gin

465 Click

342 20"SizzleRdB

382 Maracas

424 Baya Ka

466 TekClick

343 20"Brush Rd

383 Shaker

425 Baya Slide

467 Metro Click

344 20"Brush RdE

384 SmallShaker

426 Sagat Mt/Op

468 Metro Bell

345 20"Brush RdB

385 Tambourine1

427 TempleBell

469 Beep

346 18"Crash Rd

386 Tambourine2

428 TempleBlock

470 Pyon

347 18"Crash RdE

387 Tambourine3

429 Taiko

471 HI-Q

348 ShortTail Rd

388 Guiro Long

430 Wa-Daiko

472 MetalNoise

349 ShortTailRdE

389 Guiro Short

431 ConcertBD

473 MetalPhase

350 ShortTailRdB

390 RainStick

432 ConcertBD Mt

474 SuperLow

351 Lo-Fi Rd

391 VibraSlap

433 Timpani G

475 Clap1

352 Lo-Fi RdE

392 Quijada

434 Timpani C

476 Clap2

353 Lo-Fi RdB

393 Cabasa

435 HandCymbal

477 HouseClap

CYMBAL OTHER

394 Surdo Open

436 HandCym Mute

478 BuzzClap

354 Lo-Fi Cr

395 Surdo Mute

437 Castanet

479 NoizeClap

355 Sweep Cr

396 SurdoL Mt/Op

438 WoodBlock Hi

480 MetalClap

356 Phase Cr

397 PandeiroThmb

439 WoodBlock Lo

481 MetalSlap

357 Ambient Cr

398 PandeiroSlap

440 Triangle

482 Snaps

358 Reverse Cr

399 PandeiroJngl

441 TrianglCl/Op

483 Snappin'

359 Reverse Ch

400 RepiniqueM/O

442 Crotale

484 Scratch1

360 Reverse Rd

401 RepiniqueRim

443 BellTree

485 Scratch2

341 20"SizzleRdE

444 Sleighbell
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Lista de instrumentos de bateria

No.

Name

486 Scratch3
487 Stamp
488 Ratchet

Sobre as marcações
*X (Cross Stick):
Quando XSTICK estiver ligado, sera
possível usar tanto “Rim Shot” quanto
“Cross Stick” no aro.

489 AirDrive
490 Hammer
491 Barrel
492 TrashCan
493 CoroCoro
494 Bubbles

Sobre os instrumentos de
caixa/tom
A última letra do nome de cada instrumento
significa se é um som de cúpula, superfície ou
borda.

495 Punch
496 HeartBeat

(Exemplo)

497 AfroStomp

S:
SR:

Som de pele Snare
Som de aro Snare

T1:

Som de pele Tom 1

T1R:

Som de aro Tom 1

498 CarDoor
499 RandomProp
500 Bomb
501 Thunder
502 Laser
503 Martian

Sobre os instrumentos de prato
A última letra do nome de cada instrumento
representa um som de cúpula, canto ou face.

504 Nantoka!
505 Hoo...

(Exemplo)

506 Mystery

HH:
HHE:

507 Chemistry
508 OrchHit Maj
509 OrchHit Min

CrBw:

som de superfície crash

CrE:

som de borda crash

510 Reverse Bell

Rd:
RdB:

511 Reverse Voco

RdE:

512 Voice-Yeah
513 Voice-Ahhh
514 Voice-Haaa
515 Voice-Dat
516 Voice-Doot
517 Voice-Boom
518 Voice-Tun
519 808Clap
520 909Clap
521 78MBeat
522 Sin 440Hz

OFF
523 OFF
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som de superfície chimbau
som de borda chimbau

som de superfície ride
som de cúpula ride
som de borda ride

Copyright
Ao comprar o módulo de percussãoTD-9
de uma agência autorizada pela Roland, os
sons incluídos são licenciados, não são
vendidos, a você pela Roland Corporation,
para usos comerciais em produção
musical, performance pública, etc.
Você pode utilizar qualquer um dos sons
incluídos em gravações comerciais ou
não-comerciais sem pagar custos
adicionais de licença. No entanto, é
preciso estritamente adicionar as
seguintes linhas de crédito em qualquer
gravação que utilizar matérias do módulo
TD-9
Reprodução ou duplicação de qualquer
som contido no TD-9, ou existindo neste
módulo de som ou de qualquer outra
maneira de reformatação, mixagem,
filtragem, re-sintetização, processamento
ou utilizá-los para usos em outro produto
ou revenda, é estritamente proibido sem o
consentimento escrito pela Roland. Todo
passe, comércio, aluguel, republicação ou
revenda dos sons incluídos no TD-9 são
expressamente proibidos.
No Português claro: Seja criativo em sua
aplicação dos sons do TD-9, e mantenhaos sob seu uso apenas. NÃO OS COPIE!

Lista Preset Percussion Set
Name

Note No. Tambourine1
C-1 0

1

2
3
4
5

6

7
8
9
10
11
C0 12
13
14
15
16
17

18

19
20
21
22
23
C1 24
25
26
27
28
29

30

31
32
33
34
35
C2 36
37
38
39
40
41

42

43
44
45
46
47
C3 48
49
50
51
52
53

54

55
56
57
58
59

Tambourine2
AfricaJingle
MetalCrasher
Bendir
RainStick
78Guiro
78Tambourine
808Clap
808Cowbell1
808Maracas
909Clap
HI-Q
MetalSlap
Scratch1
Scratch3
Sticks
Click
Metro Click
Metro Bell
Clap1
VibraSlap
Custom HHE
OFF
Beep
Crotale
Custom HHE
16"Maple T4
16"Maple T4R
Guiro Short
Guiro Long
Cuica Hi
Cuica Lo
Cowbell1
Cowbell2
Custom K
Maple K
CrossStick1
Custom S
16"Maple T4R
Custom SR
16"Maple T4
Custom HH
14"Maple T3
Custom HHE
12"Maple T2
Custom HH
12"Maple T2R
10"Maple T1
16"Fast CrBw
10"Maple T1R
20"Custom Rd
18"Power CrE
20"CustomRdB
Tambourine1
16"Fast CrE
Cowbell3
18"PowerCrBw
14"Maple T3R
20"CustomRdE

Volume
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Pan
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER

Pitc
h
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

decay
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Amb
Send
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CC
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
127
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
127
0
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Note No.
C4 60
61
62
63
64
65

66

67
68
69
70
71
C5 72
73
74
75
76
77

78

79
80
81
82
83
C6 84
85
86
87
88
89

90

91
92
93
94
95
C7 96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
C8 108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
C9 120
121
122
123
124
125
126
127

Name
Bongo Hi
Bongo Lo
Conga Open
Conga Slap
Conga Lo
Timbale Hi
Timbale Lo
Agogo Hi
Agogo Lo
Cabasa
Maracas
WhistleShort
Whistle
Guiro Short
Guiro Long
Claves
WoodBlock Hi
WoodBlock Lo
Cuica Hi
Cuica Lo
TrianglCl/Op
Triangle
Shaker
Sleighbell
BellTree
Castanet
Surdo Mute
Surdo Open
RepiniqueRim
RepiniqueM/O
Conga Mute
Conga Lo
PandeiroJngl
PandeiroThmb
PandeiroSlap
TreeChimes
Crotale
Gong
Cajon Bass
Cajon Open
Cajon Slap
Cowbell1 Tip
WoodBlock Hi
Caxixi
Timbale Rim
TimbalePaila
Cuica Hi
Surdo Open
Surdo Mute
PotDrum
Quijada
PotDrum Mute
Djembe
Djembe Slap
Djembe Bass
Taiko
Wa-Daiko
Tabla Na
Tabla Te
Tabla Ti
Tabla Tun
Baya Ge
Baya Gin
Baya Ka
Baya Slide
ConcertBD
HandCymbal
OFF

Volume
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Pan
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
ENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER
CENTER

Pitc
h
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

decay
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
40
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Amb
Send
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CC
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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PERCUSSION SOUND MODULE

Date : Dec. 1, 2007

MIDI Implementation Chart

Model TD-9

Transmitted

Function...

Recognized

Basic
Channel

Default
Changed

1–16, OFF
1–16, OFF

1–16, OFF
1–16, OFF

Mode

Default
Messages
Altered

Mode 3
X

Mode 3
X

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

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

0–127
**************

0–127
0–127

Note
Number : True Voice
Velocity

Note On
Note Off

O 9nH, v = 1–127
O 8nH, v = 64

O
O

After
Touch

Key’s
Channel’s

O
X

O
X

X

X

Pitch Bend
0, 32
1
4
16

O
O
O
O

*2
*3
*3
*3

O
O
O
O

Control
Change

Program
Change

O 0–49

Remarks
*1
Memorized

Memorized

*2
*3
*3
*3

Bank Select
Modulation
Foot Controller
General Purpose
Controller 1

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

O 0–49
0–49

*2 *4
Program No. 1–50 (fixed)

System Exclusive

O

O

Device ID = 17 (10H)

: Song Position
System
: Song Select
Common
: Tune Request

X
X
X

X
X
X

System
: Clock
Real Time : Commands

X
X

X
X

: All Sound Off

X
X
X
X
O
X

O (120)
O
X
O (123–127)
O
X

: True Number

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

Notes

Mode 1 : OMNI ON, POLY
Mode 3 : OMNI OFF, POLY
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Version : 1.00

*1
*2
*3
*4

The channel of percussion part is fixed at 11.
DRUM part only.
One is selected as the hi-hat control pedal.
O X is selectable.

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

O : Yes
X : No

Especificações
TD-9: Percussion Sound Module
Instrumentos

Quick Rec

Peso

Instrumentos de bateria: 522

Resolução: 480 ticks per quarter note

850 g / 1 lb 14 oz
(excluindo o adaptador AC)

Kits de Bateria
50

Método de gravação: Real-time

Instrument Parameters

Formato de arquivo

KICK:
Head Tuning, Muffling

Arquivo de áudio: WAV

SNARE:
Head Tuning, Muffling

Display

TOM:
Head Tuning, Muffling

Acessórios

Número máximo de notas gravadas:
aprox. 32,000 notes

Manual do Proprietário
Quick Start
Adaptador AC (PSB-1U) Cabo de
conexão especial
Parafusos borboleta (M5x10)x2

Base para montagem do módulo de som

64 x 128 dots Graphic Type LCD
(backlit LCD)

Opções
Pads:
PD-8, PDX-8, PD-85, PD-105, PD-125

Connectores

HI-HAT:
Cymbal Size, Fixed Hi-Hat

Trigger Input connector (DB-25 type)

Cymbals:

CYMBAL:

(Kick, Snare, Tom1, Tom2, Tom3,
Hi-Hat, Crash1, Ride, Ride Bell,
Hi-Hat Control)
Extra Trigger Input Jacks: 2
(CRASH2,AUX)
(Stereo 1/4 inch phone type)

Kick Triggers: KD-8, KD-85, KD-120

Cymbal Size, Sustain
Others:
Pitch, Decay

Tipos de efeitos
Ambiência (9 Tipos)
2-Band Equalizer

Parâmetros Ambience
Room Type, Room Size, Wall Type, Mic
Position, Room Shape

Mixer Parameters
Volume, Pan

Set de Percussão
1

Música

Hi-Hats: VH-11
Hi-Hat Control Pedal: FD-8

Output Jacks (L (MONO), R)
(Stereo 1/4 inch phone type)

Stand: MDS-9

Phones Jack
(Stereo 1/4 inch phone type)

Cymbal Mount: MDY-10U
Pad Mount: MDH-10U

Mix in Jack
(stereo miniature phone type)

Acoustic Drum Trigger:
RT-10K, RT-10S, RT-10T

MIDI Connectors (IN, OUT/THRU)
Personal Drum Monitor:
PM-10, PM-30

USB Connector (for USB memory key)

V-Drums Accessory Package: DAP-3

Impedância de saída

V-Drums Mat: TDM-20, TDM-10

1.0 k¾

Alimentação
AC Adaptor (DC 9 V)

Preset Songs: 50

Consumo

Parts: 4

500 mA

Funções de execução:
One shot, Loop, Repeat

Dimensões

Tempo: 20–300

CY-5, CY-8, CY-12R/C, CY-14C,
CY-15R

*

No interesse de melhora r o
produ to, a s especifica ções e/ou
apa rência desta u nida de estã o
su jeitos a mu da nça s sem aviso
prévio.

160 (W) x 88.5 (D) x 259.5 (H) mm
6-5/16 (W) x 3-1/2 (D) x 10-1/4 (H)
inches
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Drum Kit
KICK

Head
Head

SNARE

KIT/
EDIT/
Inst

KIT/
EDIT/
MIXER/
Volume

Inst

Volume

Inst

Volume

Inst

Volume

KIT/
EDIT/
AMB/EQ/
AMB SEND

KIT/
EDIT/
KITVOL/
Kit Volume

KIT/
EDIT/
MIXER/
Pan

Amb Send Level
Amb Send Level

Ri m

Amb Send Level

XStick

KIT/
EDIT/
MIXER/
KITVOL/
XStick Volume
Volume

Head

TOM1

Ri m
Head

TOM2

Ri m
Head

TOM3

Ri m

Inst

Volume

Inst

Volume

Inst

Volume

Amb Send Level
Amb Send Level
Amb Send Level
Inst

Volume

Inst

Volume

Amb Send Level
Amb Send Level
Inst

Volume

Inst

Volume

Inst

Volume

Amb Send Level

Head

HI-HAT

Ri m

KIT
Volume

Amb Send Level
Amb Send Level

Pedal

KIT/
EDIT/
KITVOL/
Pedal HH Volume
Volume
Head

CRASH1

Ri m
Head

CRASH2

Ri m
Head

RIDE
BELL

Ri m
Ri m
Head

AUX

Ri m

Inst

Volume

Inst

Volume

Inst

Volume

Inst

Volume

Inst

Volume

Inst

Volume

Inst

Volume

Inst

Volume

Inst

Volume

Amb Send Level
Amb Send Level
Amb Send Level
Amb Send Level
Amb Send Level
Amb Send Level
Amb Send Level
Amb Send Level
Amb Send Level

SETUP/
MIDI/
PERC/
EDIT/
Volume

Percussion

Perc Set

SETUP/
MIDI/
PERC/
EDIT/
Pan

Volume
Amb Send Level

SONG/
INFO/
Song Volume
Drum

Song

*1
KIT
Amb Send Level

*1

Others

Volume

Bass
1 Os ajustes do drum kit atualmente selecionado serão usados.
Percussion
EXTERNAL SONG/
INFO/
Song Volume

External Song

Click
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Volume
TEMPO/
INST/
Inst
Inst

TEMPO/
INST/
Volume
Volume

TEMPO/
INST/
Pan

MIX IN

KIT/
INST/
AMB/EQ/
EQ

Equalizer

Volume

High Freq
High Gain
Low Freq
Low Gain

L/MONO

OUTPUT
R

KIT/
INST/
AMB/EQ/
AMB

Ambience
Type
Size
Wall
Mic
Shape
Level

PHONES

TD-9
Diagrama
de blocos
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Índice
Símbolos
+/- ...................................................... 13–14

A
A ............................................................. 37
Advanced Trigger Parameters ................ 48
AMB ....................................................... 28
Amb Send Level ..................................... 54
AMB/EQ ................................................. 28

DELETE ..................................... 29, 56–57
Deleting
Backup data ........................................ 59
Quick Rec data ................................... 59
Display Contrast ............................... 15, 55

Instrument ........................................ 25, 54
Interval ................................................... 40

DRUM .................................................... 36

KIT ......................................................... 13
Kit Volume ............................................ 27

Drum Instrument ..................................... 67
DRUM KIT ............................................. 22
Drum Kit ................................................. 22
Drum Part .......................................... 34, 36

Ambience ................................................ 28
AMBIENCE SEND ................................ 28

E

Audio Files ........................................ 34–35

Edge Shot .......................................... 23–24

AUX ........................................................ 13

EQ ........................................................... 28

B

Equalizer ................................................. 28
EXIT ....................................................... 13

B .............................................................. 37
Basic Trigger Parameters ........................ 47

K

EXTERNAL SONG ............................... 35

L
LCD Contrast ......................................... 55
Length .................................................... 37
Level ...................................................... 28
Loading
Backup data ....................................... 58
Quick Rec data ................................... 58
Local Control ......................................... 52
LOOP ..................................................... 37
Low Freq ................................................ 28
Low Gain ............................................... 28

Bass Part ........................................... 34, 36

F

Bell Shot ................................................. 23

Factory Reset .......................................... 60
Fixed Hi-Hat ........................................... 26

M

Formatting
USB Memory Key .............................. 60
Function Buttons (F1/F2/F3) ............ 12, 14

Mask Time ............................................. 49
Mesh Pad ................................................ 19

Block Diagram ........................................ 74
Bow Shot .......................................... 23–24

C

Metronome ....................................... 15, 40
Metronome’s sound ............................... 40

CC ........................................................... 54
CHAR ......................................... 29, 56–57

G

Choking ................................................... 24

Group ...................................................... 25

CLICK (TEMPO) ............................. 13, 40
Closed Hi-Hat ......................................... 24

Mic ......................................................... 28
MIDI .......................................... 32, 51, 72
MIDI IN ................................................. 13
MIDI OUT/THRU ................................. 13

H

MIX IN ............................................ 13, 38

Copying
Drum Kit ............................................. 30
Instrument ........................................... 31

Head Tuning ..................................... 25–26
HH Closed (Bow) ................................... 32

Muffling ........................................... 25–26

Count In Play .......................................... 40

HH Compatibility ................................... 53

CRASH2 ................................................. 13

HH Note# Border .................................... 53

Cross Stick ........................................ 22–23
Crosstalk ................................................. 49

HH Open (Bow) ...................................... 32

Cursor ..................................................... 14

HH Pedal ................................................. 32

Cursor Buttons (

Copy .................................................. 30–31

/ /

HH Open (Edge) ..................................... 32

) ............ 12, 14

High Freq ................................................ 28

Curve ....................................................... 47

High Gain ................................................ 28

Cymbal Size ............................................ 26

Hi-Hat Type ............................................ 49

D

I

DC IN ...................................................... 13
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