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Az egyenlőszárú háromszögben található
villám
szimbólum
figyelmezteti
a
felhasználót
a
készülék
belsejében
található szigeteletlen veszélyes áramra,
mely elég nagy ahhoz, hogy az elektromos
áramütés veszélyét rejtse magában.
Az egyenlőszárú háromszögben található
felkiáltó jel, figyelmezteti a felhasználót
arra, hogy a készülékhez tartózó leírásban
fontos
működési
és
karbantartási
leírásokat talál.

AZ INSTRUKCIÓK A TŰZ ÉS AZ ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉRE, ILLETVE A
SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEKRE VONATKOZNAK.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
KÉRJÜK AZ ELŐÍRÁSOK MEGTARTÁSÁT
FIGYELEM – Elektronikai cikkek használatakor alap óvintézkedések betartása szükséges, lásd a következőket:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
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Kérjük, olvassa el ezeket az instrukciókat.
Tartsa be ezeket az instrukciókat.
Ügyeljen minden figyelmeztetésre.
Kövesse az összes instrukciót.
Ne használja a hangszert víz közelében.
Csak száraz ruhával tisztítsa.
Ne zárja el a hangszer szellőző nyílásait. A gyártó leírása
szerint helyezze el a hangszert.
Ne helyezze a hangszert semmilyen hőforrás közelébe
(pl. radiátorok, kazánok, vagy bármilyen hőt termelő
készülék, beleértve a végerősítőket is).
Ne akadályozza meg a polarizált, vagy védőföldes dugó
biztonsági célját. A polarizált dugónak két tüskéje van,
melyek közül az egyik szélesebb. A védőföldes
csatlakozónak két tüskéje van, és egy harmadik földelő
ága. A széles tüske és a földelő ág az Ön biztonságát
szolgálja. Ha a kapott dugó nem illeszkedik az Ön
lakásában található fali aljzatba, akkor kérje egy
villanyszerelő tanácsát.

10. Ne lépjen a hálózati kábelre, és ügyeljen rá, hogy az
semmilyen körülmények között ne törjön meg, különösen
a dugó közelében ügyeljen a megtörésre.
11. Csak a gyártó által meghatározott csavarokat és
tartozékokat használja.
12. Csak a gyártó által javasolt és a hangszerhez kapott
állványt használja. Szállításkor ügyeljen a saját és a
hangszer biztonságára.
13. Villámláskor, vagy ha hosszabb ideig nem használja a
hangszert, húzza ki a hálózati kábelt a fali aljzatból.
14. Minden nemű javítást szakemberrel végeztessen. A
javítás javasolt a hangszer bármilyen sérülése esetén,
mint például, ha a hálózati kábel, vagy csatlakozó sérült,
vagy ha folyadék, vagy valamilyen tárgy került a
hangszer belsejébe, ha rendellenesen működik a
készülék, vagy ha leejtette a hangszert.

FCC figyelmeztetés
Rádió és televízió interferencia
A Rodgers Insignia orgonák kis mértékű rádió frekvenciás (RF) energiát használnak és generálnak.A hangszer megfelel
a Class B egységek előírásainak. Az FCC előírások 15. részének J alrésze határozza meg a rádió és televízió
interferencia határokat egy lakókörnyezetben.
Tartsa be a használati utasításban leírt instrukciókat, hogy elkerülje a rádió és televízió vétel zavarását. Hogyha
interferenciát tapasztal javasoljuk, hogy végezze el az alábbi korrekciókat:

√ Kapcsolja ki az egységet, majd ellenőrizze, hogy ez okozta-e a zavarást.
√ Szűntesse meg egyenként a periférikus egységek csatlakoztatását. Hogyha az interferencia megszűnik, kiszűrheti,
hogy melyik egység vagy annak I/O kábele okozta a zavarást.

√ Próbálja meg másképp összetekerni az egység hálózati kábelét.
√ Próbálja meg másik áramkör hálózati aljzatára csatlakoztatni az egységet.
√ Helyezze messzebbre a hangszer a rádiótól vagy televíziótól.
√ Forgassa el úgy a rádiót vagy televíziót, hogy a zavarás megszűnjön.
√ Csatlakoztassa a rádiót vagy televíziót egy másik hálózati áramkörre.
√ Forgassa el vagy helyezze távolabb a rádió vagy televízió antennát a hangszertől. használjon koaxiális kábelt a
tetőantenna és a rádió vagy televízió között.

√ Konzultáljon a legközelebbi Rodgers kereskedővel, hogyha az interferenciát nem sikerült megszűntetnie.
Figyelmeztetés a felhasználók felé
Fennáll a jog a dokumentumban található információk figyelmeztetés nélküli módosítására. A használati utasítás
egyetlen részlete sem fordítható le semmilyen nyelvre, nem sokszorosítható, és nem továbbítható semmilyen formában,
sem elektronikus sem mechanikai módon, és nem fénymásolható semmilyen célból a Rodgers Instrument LLC. írásos
engedélye nélkül.

RODGERS INSTRUMENTS LLC
1300 N.E. 25th Avenue
Hillsboro, Oregon 97124
USA
(503) 648-4181
www.rodgersinstruments.com

RODGERS IN CANADA
5480 Parkwood Way
Richmond, B.C. V6V 2M4
(604) 270-6332

 Copyright 2003. Rodgers Instruments LLC, a Roland Csoport tagja. Minden jog fenntartva.
A Rodgers, Rodgers Classic Organs, Dimensional Sound Modeling, Voice Palette, DVM, PDI, Chimes Sampling és Insignia a Rodgers Instruments
LLC, Hillsboro, Oregon regisztrált védjegyei. Az RSS a Roland Corporation regisztrált védjegye.
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A KÉSZÜLÉK BIZTONSÁGOS HASZNÁLATA
INSTRUKCIÓK A TŰZ, ÁRAMÜTÉS ÉS SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEK MEGELŐZÉSÉRE.
A szimbólumokról:

A WARNING és CAUTION figyelmeztetőkről:

WARNING

CAUTION

Olyan instrukciók esetén használják, melyek
figyelmeztetik a felhasználót, hogy a készülék
helytelen használata súlyos sérülésekhez, vagy
halálhoz vezethet.
Figyelmezteti a felhasználót a sérülés vagy
anyagi károsodás veszélyére a készülék
helytelen használata esetén.
* Az anyagi károsodás vonatkozik az otthonra és
annak felszereléseire, valamint a háziállatokra is.

-----------------------------------MINDIG

A ⊘ szimbólum olyan dolgokra figyelmezteti a használót,
melyek tilosak. A tiltott dolog szimbóluma a kör
közepében található.
A  szimbólum olyan dolgokra figyelmeztet, amiket
mindig végre kell hajtani.

FIGYELJEN A KÖVETKEZŐKRE-------------------------------------------

FIGYELEM
A készülék használata előtt olvassa el az alábbi instrukciókat
és a Használati Utasítást.
…………………………………………..……………………
Ne nyissa fel a készüléket, és ne végezzen semmiféle belső
módosítást rajta.
…………………………………….………………………….
Ne próbálja meg saját maga javítani a hangszert, vagy
kicserélni bármilyen alkatrészt benne. A javítási munkákkal
mindig forduljon szakemberhez, vagy a legközelebbi Roland
partnerhez.
……………………………..…………………………………
Soha ne használja, vagy tárolja a hangszert olyan helyen,
amely:

Extrém hőmérsékleti értékeknek van kitéve (pl. direkt
napsütés egy autó belsejében, vagy egy hőt előállító
készülék tetején, stb.)

Nedves (pl.: fürdőszoba, nedves padló, stb.)

Esőnek van kitéve.

Poros, vagy

Nagymértékben rázkódik.
………………………………………………………………..
Mindig stabil, sima felületre helyezze a hangszert. Soha ne
helyezze olyan helyre, ami inog, vagy göröngyös a felülete.
……………………….……………………………………….
Minden esetben győződjön meg róla, hogy a használat helyén
a hálózati feszültség azonos a hangszer név címkéjén
feltűntetett bementi feszültséggel.
……………………….……………………………………….
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A ∆ szimbólum, fontos instrukciókra és veszélyek-re
figyelmezteti a használót. A szimbólum specifikus
jelentését a háromszögben található jelkép határozza
meg. A baloldalon látható jelkép esetében ez általános
figyelmeztetést jelent.

Ne tekerje meg nagyon a hálózati kábelt, ne nyújtsa azt, ne
lépjen rá, ne tegyen rá nehéz tárgyakat, stb. A sérült kábel
könnyen vezethet áramütéshez, vagy tűzhöz. Soha ne
használjon sérült hálózati kábelt
……………………….……………………………………….

FIGYELEM
A hangszer, akár egyedül, akár erősítőkkel, vagy
fejhallgatóval összekötve, tartós halláskárosodáshoz vezető
hangerő szintek előállítására képes. Ne működtesse hosszú
időn keresztül nagy hangerőn. Amennyiben bármilyen
halláskárosodást, vagy fülcsengést észlel, azonnal függessze
fel a játékot és konzultáljon fül szakorvosával.
…………………………………………..……………………
Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön a készülék belsejébe semmilyen
tárgy, vagy folyadék.
……………………….……………………………………….
Gyermekes családokban mindig legyen szülői felügyelet, amíg
a gyermek el nem sajátítja a készülék biztonságos
működtetésének minden csínját.
…………………………………………..……………………
Védje a hangszert az erős behatásoktól (ne ejtse le azt).
…………………………………………..……………………

Ne kösse a készülék hálózati kábelét túl sok másik
berendezéssel egy fali aljzatba. Legyen különösen óvatos, ha
hosszabbítót használ – a hosszabbítóba kötött készülékek által
használt összes áram nem haladhatja meg a hosszabbító
áramarányát (watt/amper). A túlterhelés következtében a
kábelek szigetelése túlmelegedhet, és meg is olvadhat, ami
zárlathoz vezethet.
……………………….………………………………………
Mielőtt külföldön használná a hangszert, konzultáljon a
legközelebbi Roland szervizzel vagy Roland kereskedővel.
……………………….………………………………………

EGYÉB VESZÉLY
A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy ne gátoljuk a
megfelelő hűtést.
……………………….………………………………………
Bedugáskor és kihúzáskor soha ne a kábelt rángassa, mindig a
csatlakozót megfogva történjen a csatlakoztatás.
……………………….………………………………………
Próbálja meg védeni a kábeleket a megtöréstől. Továbbá, úgy
helyezze el a kábeleket és vezetékeket, hogy azokat gyermek
ne tudja elérni.
……………………….………………………………………

Ha a környéken villámlás várható, húzza ki a hálózati kábelt a
fali aljzatból.
……………………….………………………………………
A billentyűzet védő görgős fedlap nyitásakor és csukásakor
vigyázzon az ujjára.
……………………….………………………………………
A pad használatakor a következőkre ügyeljen:

Ne használja játékként a padot, és ne lépjen fel rá.

Kettő, vagy annál több személy ne üljön a padon.

Ne üljön a padra, ha a lábakat rögzítő csavarok
meglazultak. (Ebben az esetben azonnal húzza meg a laza
csavarokat).
……………………….………………………………………
Ne sétáljon a pedálsoron, hogy ne érje azt túl nagy súly. A
pedálsor csak a zenélést szolgála és nem játék.
……………………….………………………………………

EGYÉB VESZÉLY
Ha el kell távolítania csavarokat, vagy potméter szabályzókat,
tegye azokat biztonságos helyre, hogy kisgyermek véletlenül
se nyelhesse le azokat.
……………………….………………………………………

Ha hosszabb ideig nem használja a hangszert, húzza ki az
adaptert.
……………………….………………………………………
Soha ne helyezzen nehéz tárgyat a hangszer tetejére.
……………………….………………………………………
Soha ne nyúljon a hálózati kábelhez és annak csatlakozóihoz
vizes kézzel, a hálózati aljzathoz való csatlakoztatáskor.
……………………….………………………………………
Ha el kell mozdítania a hangszert , akkor az alább felsorolt
dolgokra figyeljen oda. A készülék biztonságos mozgatásához
legalább két ember szükséges. Óvatosan mozgassa a
hangszert. Vigyázzon magára és a hangszerre egyaránt.

Ügyeljen rá, hogy kihúzza a pedálsor csatlakozóját a
hangszer mozgatása előtt.

Húzza ki a hálózati kábelt is.

Továbbá húzza ki a hangszerből az egyéb külső
készülékek csatlakoztatására használt összes kábelt.
……………………….………………………………………
A hangszer tisztítása előtt kapcsolja ki azt, és húzza ki a
hálózati kábelt a fali aljzatból
……………………….………………………………………
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Fontos tudnivalók
A „FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK” (2. o.) és „A KÉSZÜLÉK BIZTONSÁGOS HASZNÁLATA” (4., 5. o.)
fejezetekben leírtak mellett kérjük, olvassa el és tartsa be a következőket is.

Áramforrás




Ne használja a készüléket egy áramkörön olyan
berendezésekkel, amelyek hálózati zajt produkálnak;
mint például az elektromos motorok, vagy a váltakozó
fény rendszerek.
Mielőtt a hangszert más berendezésekhez csatlakoztatná,
kapcsolja ki az összes készüléket. Ezzel megelőzheti az
esetleges hibás működéseket, illetve a hangszórók
sérülését.



További óvintézkedések


Elhelyezés













Ha végerősítők (vagy egyéb nagy transzformátort
tartalmazó berendezések) mellet használja a hangszert,
akkor zaj keletkezhet. A probléma kiküszöbölése
érdekében változtassa meg a hangszer elhelyezésének
irányát, vagy helyezze távolabb a zongorát az
interferenciaforrástól.
Ne tegye ki a hangszert extrém hőmérsékleti értékeknek
(mint a direkt napsütés egy zárt autóban). Ne használja,
vagy tárolja a hangszert poros, vagy nedves helyen, vagy
olyan helyen, ahol nagy rázkódásnak van kitéve a
hangszer. Továbbá ne használjon olyan világító
berendezéseket, melyek fényforrása túl közel van a
hangszerhez, vagy erős spotlámpákat, amelyek a
hangszer egy pontjára világítanak. A tartós hőhatás
elszínezheti és eldeformálhatja a hangszert.
A készülék zavarhatja a rádió és televízióadást. Ne
használja a hangszert ilyen vevők közvetlen közelében.
Az esetleges meghibásodások elkerülése végett, ne
használja a készüléket nedves közegben.
Ne hagyjon gumi, műanyag és ezekhez hasonló
anyagokat hosszú ideig a zongorán, mert ezek
elszínezhetik, vagy károsan befolyásolhatják a zongora
felületét.
Ne helyezzen semmilyen olyan tárgyat a zongorára, ami
vizet tartalmaz (pl. virágváza). Továbbá ne használjon
parfümöt, rovarirtót, alkoholt és különböző spray-ket a
hangszer közelében. Száraz, puha kendővel törölje le a
hangszerről az esetleges rákerült vizes foltokat.
Ne hagyjon semmilyen tárgyat a billentyűzeten. Ez
meghibásodáshoz vezethet, például egyes billentyűk nem
fognak megszólalni.
Ne kenjen ragasztót, vagy oldószert a hangszerre. Ezzel
ugyanis sérülhet a külső borítás.

Karbantartás
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A hangszer tisztítására használjon puha, száraz anyagot.
Próbálja meg az egész felületet egyenlő mértékű
erősséggel áttörölni, úgy hogy a ruhát a fa erezetének
irányában mozgatja.

Soha ne használjon benzint, alkoholt, vagy bármilyen
egyéb
oldószert,
mert
ezek
eldeformálhatják,
elszínezhetik a készüléket.








Ügyeljen rá, hogy a memória tartalma visszaállíthatatlan
módon elveszhet, a készülék meghibásodása, vagy
helytelen használata esetén. Ahhoz, hogy védje magát a
nemkívánatos adatvesztéssel szemben, javasoljuk az
időnkénti adat archiválást egy külső szekvenszerre (36.
o.).
Az adatok elvesztése után azok már nem állíthatók
vissza. A Rodgers nem vállal felelősséget az ilyen jellegű
adatveszteségért.
Megfelelő mértékű finomsággal bánjon a készülék
gombjaival, szabályzóival és egyéb vezérlőivel, valamint
csatlakozóival. A durva kezelés meghibásodásokhoz
vezethet.
Kábelek kihúzásakor és bedugásakor ne a kábelnél fogva
húzza azt, hanem a csatlakozót megfogva történjen a
kihúzás és a bedugás. Ezzel megelőzheti a rövidzárlatok
kialakulását és a kábelek sérülését.
A készülék normális működése közben kis mennyiségű
hő termelődik.

Fejhallgatók használata






Fejhallgató csatlakoztatásakor a konzolban található
hangszórók elnémulnak. Ügyeljen rá azonban, hogy a
kimeneten keresztül, külső hangrendszerre kikötött hang
nem némul el, az szólni fog. Játék közben soha ne
csatlakoztassa, vagy húzza ki a fejhallgatót.
A szomszédok nyugalmának érdekében ügyeljen a
hangerőre. Ha fejhallgatót használ, nem kell törődnie az
Ön körül élőkkel.
A készülék szállításakor helyezze vissza azt a gyári
dobozába, vagy használjon megfelelően védő tokot.
A csatlakoztatásokra Roland kábelt használjon. Ha
másfajta kábelt használ, akkor a következőkre kell
odafigyelni.
Egyes kábelek ellenállást tartalmaznak. A készülék
csatlakoztatására ne használjon ellenállást tartalmazó
kábelt. Ilyen kábelek használatakor ugyanis a hangerő
elképesztően alacsony lesz, vagy egyáltalán nem hallható
a hangszer hangja. A kábel jellemzőiről annak gyártójától
szerezhet információkat.
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Bevezető
A Rodgers Insignia i557/577 jellemzője a magasztos, grandiózus hangzás. A kristálytisztán definiált, gazdag, igazi
térbeli hangzásnak köszönhetően az Insignia 537 új zenei magasságokba emeli a használót, megtartva a Rodgers-nél
már megszokott tradicionális minőséget és mesteri kidolgozást.

A Dimenzionál Hang Modellezés a 21. századi
szabvány a digitális orgonaépítés technológiájában. A
Dimenzionál Hang Modellezés teljesen új fajta
választásokat és szabályzásokat kínál, az eddig
elképzelhetetlenül autentikus templomi orgona hang és
terem akusztika létrehozása érdekében. Azáltal, hogy a
felhasználó az orgona összes fő összetevőjét képes
állítani, teljesen a saját ízlésének és zenei igényének
megfelelő hangzást és akusztikai környezetet tud
kialakítani.
A Rodgers Insignia i557/577 hangszerek rendelkeznek a
Rodgers kizárólagos Voice Palette rendszerével, amely
lehetővé teszi számos további hangszín egyszerű
elérését. Ezek a hangszínek további lehetőségeket
jelentenek a számos regiszterhez kapcsolódva és
nagymértékben bővítik a hangszer hang állományát.
Minden
választásunk
eltárolható
az
orgona
memóriájában, így aztán bármikor, egy gombnyomásra
előhívhatunk bármilyen korábban regisztrált beállítást.
A figyelemre méltó alakíthatósága és a kiváló hangja
alkalmassá teszi az Insignia i557/577-et az otthoni, a
koncert és az Istentiszteleteken történő használatra
egyaránt.
Használati Utasításunk segítséget nyújt a hangszer
kiterjedt tudásának felfedezésében, és a számos funkció
elsajátításában. Az Insignia i557/577 funkciói és
tulajdonságai könnyen használhatók és könnyen
elérhetők, és a legkiválóbb zenei élményt kínálják mind
a zenész, mind a hallgatóság számára.
A legfrissebb hírekről, és egyéb érdekességekről mindig
tájékozódhat a Rodgers web lapjáról:
www.rodgersinstruments.com
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Hogyan használjuk a Használati Utasítást
A használati Utasítás négy fő részből áll:
Gyors áttekintés –
Bevezetés
az
i557/577
rejtelmeibe.
Ebben
a
fejezetben ismerkedés folyik
a hangszerrel (9. o.).
Egyéb funkciók A
szabályzók
és
tulajdonságok
részletesebb
leírását tartalmazza. Ebben a
részben
további
információkat
talál
az
i557/577 képességeiről és
működéséről. (17. o.).
MIDI Azokat a tulajdonságokat és
beállításokat
tartalmazza,
melyekre az orgona külső
MIDI hangszerekkel történő
használatakor van szükség.
(28. o.).
Jellemzők Méretek és regiszter lista,
lásd, 38. o.

!

Az ilyen dobozokban hasznos tippeket és további
részleteket talál.

Gyors áttekintés
Ebben a fejezetben áttekintést kaphat az Insignia i557/577 alap működéséről.

Konzol szabályzók
Az i557/577 amerikai és európai verziójának konzol szabályzóit az alábbi ábrákon mutatjuk.
[i557 észak-amerikai modell]
Tutti/PL1/PL2/Crescendi indikátor
Kijelző
Pedál divízió

ORCH/MIDI kopulák
Swell divízió

SET
Power gomb

Great divízió

Cancel (0)

1-8 pisztonok
Memory Level
pisztonok M1-M2

Pipe Off, Chime, Tutti

ALPHA tárcsa

Select gomb

[i557 európai modell]

Great divízió

Kijelző

Pedál divízó

Tutti/Pl1/PL2/Crescendo indikátor
ORCH/MIDI kopulák
Swell divízió

Cancel (0)
Power gomb

SET

Memory Level
pisztonok M1-M2

1-8 pisztonok

ALPHA tárcsa

Pipe Off, Chime, Tutti
Select gomb
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ORCH/MIDI
kopulák

[i577 észak-amerikai modell]
Pedál divízió

Swell divízió

SET
Power gomb

[i577 európai modell]

Pedál divízió

Great divízió

Power kapcsoló
SET

Kopulák

Kopulák

Great divízió
Kijelző

Tutti/Crescendo indikátor

Cancel (0)
1-8 pisztonok
Memory Level
Select
Pipe Off, GT Chime,
gomb
pisztonok M1-M4
Tutti

ORCH/MIDI
kopulák Tutti/Pl1/PL2/ Crescendo
Kijelző
indikátor

Swell divízió

Memory Level 1-8 pisztonok
pisztonok M1-M4
Pipe Off, GT Chime, Tutti
Cancel(0)

ALPHA tárcsa

Select gomb

Az i557/577 ki és bekapcsolása

A manuálok és a pedálsor

Kapcsolja be az orgonát:

Az i557/577 két sor billentyűzettel rendelkezik,
melyeket kézzel szólaltathatjuk meg, ezek a manuálok.
Lentről felfelé ezek a Főmű (Great) (alsó) manuál (2)
és a Redőnymű (Swell) (felső) manuál (1).
Minden egyes manuál a regiszterek egy csoportját képes
megszólaltatni, melyet divíziónak nevezünk. A Főmű
manuálon megszólaló regiszterek alkotják a Főmű
divíziót (Great division). A Redőny mű manuálon
megszólaltatott regiszterek pedig a Redőnymű divíziót
adják.
A lábbal megszólaltatható billentyűzet a pedálsor, és a
pedálsoron megszólaltatható regiszterek adják a Pedál
divíziót.
Mindegyik divízió regiszterei a megfelelő előtagot
viselik: Great, Swell és Pedal.

1. Nyomja meg az On/Off kapcsoló felső részét. A
RODGERS i557/577 jelenik meg a konzol kijelzőn.
Ezután az egység elvégez egy önellenőrző rendszer
tesztet, amely néhány másodpercet vesz igénybe.
Amikor ez befejeződött a TRANSPOSE 0. jelenik meg
a kijelzőn. Ezzel a Rodgers i557/577 készen áll a
működésre.
Kapcsolja ki az orgonát:
1. Nyomja meg au On/Off gomb alsó részét.
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ALPHA tárcsa

Állások aktiválása
Az regiszter fogalom az orgona egyetlen hangjának
leírására szolgál. Az i557/577 a regiszterek széles
skáláját tartalmazza, melyek mindegyikének neve is
van, például Principal 8’, Clarion 4’, Mixture IV’, stb.
Egy adott regiszter akkor fog megszólalni, ha aktiváljuk
azt, és játszunk a manuálokon, vagy a pedálsoron.
Például a Great divízió Principal 8’ regisztere akkor
fog megszólalni, ha aktiváljuk azt, majd játszunk a
Great manuálon.
A regiszter aktiválásához:
1. (i557): Nyomja meg a kívánt billenő gombok alsó
részét, hogy világítson, majd engedje el a gombot.
2. (i577): Húzza ki a kihúzható gombok egyikét, hogy
világítson, majd engedje el.

A regiszter:
1. (i557): Nyomja meg a kívánt billenő gombok felső
részét, hogy kialudjon, majd engedje el a gombot.
2. (i577): Tolja be a kihúzható gombok egyikét, hogy
kialudjon, majd engedje el.

Kopulák
A kopula egy olyan billenő kapcsoló, mely aktivál egy
kapcsolatot a vezérlő készülék (ami általában
valamelyik billentyűzet divízió) és az orgona egy másik
tulajdonsága között, vagyis összekapcsol dolgokat
egymással. A leggyakrabban használt kopulák az
manuálok közötti kopulák. Más kopulák, mint például
az ORCH/MIDI kopula, lehetővé teszi, hogy egy
billentyűzet divízió (GT, SW, PD) hangokat
szólaltasson meg az ORCH memória bankból, vagy egy
külső MIDI forrásról.
Manuálok közötti kopulák
Ezek a kopulák az Intermanuális (manuálok közötti)
kopulák, mert ők kötik össze az egyik manuálon
működő divíziót egy
másik manuállal, vagy a
pedálsorral. Ezek a Swell (Redőnymű) feletti billenő
kapcsolókkal aktiválhatók, és lehetővé teszik, hogy több
divíziót is vezéreljünk egyetlen manuálról.
A kopulák lehetővé teszik az orgona egy nagyobb
részének
vezérlését
(megszólaltatását)
egyetlen
manuálról, vagy a pedálsorról, és használhatjuk őket
nagyobb, vagy változatosabb regisztrációk elérésére.
Például a SWELL TO GREAT kopula aktiválásakor, a
zenész megszólaltathatja a Redőnymű (Swell)
divízióban beállított állásokat a Főmű (Great) manuálról
is. (A Swell To Great jelentése: csatlakoztasd a Swell
divíziót a Great manuálra.)

A kopula aktiválásához:
1. Nyomja meg a megfelelő billenő kapcsoló alsó
részét, hogy az világítson.
A kopula szétkapcsolásához:
2. Nyomja meg a billenő kapcsoló felső részét. A fény
kialszik.

Dallam kopula
A leggyakrabban használt orgona regisztrációk egyike,
amikor az egyik manuálon egy dallam hangot állítunk
be, míg a másik manuálon kíséret hangot regisztrálunk.
Bizonyos esetekben azonban, nehéz két manuálra
szeparálni kezeinket. Ezért találta ki a Rodgers a
Dallam kopulát.
Egy Dallam kopula aktiválásakor, a Great manuálon
játszott legmagasabb hang a Swell regisztrációit fogja
használni. Ezzel lehetővé válik a kíséret és a szóló hang
megszólaltatása egyetlen manuálon.
A Dallam kopula a SWELL MELODY ON GREAT
címkével rendelkező billenő kapcsolón található, és
aktív állapotában világít.
A SWELL MELODY ON GREAT aktiválásakor
(világít), a Great manuálon játszott legmagasabb hangok
a Swell divízióra beállított regeisztereket szólaltatják
meg.
A Dallam kopulát úgy találták ki, hogy használatakor a
megfelelő manuálok közti kopula, ne legyen aktiválva.
Például, ha a Dallam kopula aktív, akkor a megfelelő
hatás érdekében a SWELL TO GREAT kopulának nem
szabad bekapcsolva lennie.
A Dallam kopula akkor rműködik, ha a Great (Főmű)
manuálon játszott felső (dallam) hangok a 25 és a 61-es
billentyűk közti tartományba esnek.
Egy osztópont (Split) beállításához:
1. Tartsa lenyomva a [SET] gombot, közben nyomja
meg a [SWELL MELODY ON GREAT] gombot
(bekapcsolt állásba).
A [SWELL MELODY ON GREAT] gomb
indikátora villogni fog.
2.

Nyomja le az osztópontként kiválasztani kívánt
billentyűt a Great (alsó) manuálon.

!

A dallam kopula csak a General kombináció
pisztonokon állíthatóak be.
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Basszus kopula
A Basszus kopula nagyon hasonlít az imént taglalt
Dallam kopulához , azzal a különbséggel, hogy ez a
beállított pedál regisztrációt szólaltatja meg a Great
manuál legalacsonyabb hangjával. Ezzel lehetővé válik,
hogy a Pedál szólamot a Great manuálon hozzuk.
A Basszus kopula egy BASS ON GREAT felirattal
rendelkező billenő kapcsoló, mely világít, ha aktív. A
Pedál divízióra kiválasztott regisztrációt a Főmű
manuálon játszott legalacsonyabb hanggal tudjuk
megszólaltatni. Így basszushangot érhetünk el, anélkül,
hogy a pedálon játszanánk.
A Basszus kopula a Great manuál 1~24-as billentyűire
érvényes.
Az osztási (Split) pont megváltoztatásához:
1. Tartsa lenyomva a [SET] gombot, közben nyomja
meg a [BASS ON GREAT] gombot (bekapcsolt
állásba).
A [BASS ON GREAT] gomb indikátora villogni
fog.
2. Nyomja le az osztópontként kiválasztani kívánt
billentyűt a Great (alsó) manuálon.

!

A basszus kopula csak a
pisztonokra állítható be.

General kombináció

Általános deaktiválás
Az aktivált regiszterek és kopulák gyorsan
deaktiválhatók a Főmű manuál alatt, jobb oldalt
található [0] gombbal. Egyszerűen nyomja meg és
engedje el ezt a gombot, és az összes aktív beállítás
deaktiválódik.
A [0] segítségével léphetünk ki a menü funkciókból is.
Míg a menün kívül, a [0] + [SET] megnyomásával
visszaállíthatjuk az összes Voice Palette kiválasztást az
Audio
Save
beállításokra.
Továbbá
ez
a
gombkombináció visszaállítja a Temperálást az
egyenletesen temperált (EQUAL) értékre, és a MIDI
kopulákat is bekapcsolás kori állapotukba helyezi
vissza.

Pisztonok használata
kiválasztásához

a
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Ha ujjával megérinti az egyik pisztont a hüvelykujjával
vagy a lábával, akkor a rá eltárolt beállítások azonnal
előhívásra kerülnek.

!

A Rodgers MIDI rendszerét részletesen a 34. oldaltól
tárgyaljuk.

Rodgers orgonája tartalmaz gyárilag beállított
regisztrációkat a pisztonokon – próbálja ki őket!

A pisztonok könnyen átkonfigurálhatóak, ízlés és
elképzelés szerint. A következő rész ezt a rendkívül
hasznos rendszert mutatja be.

A pisztonokról
Az i557/577 nyolc pisztonnal rendelkezik, melyek
konfigurálhatók általános (general) vagy divízió
(divisional) pisztonokként.
Az általános memóriák az egész orgonára hatással
vannak, míg a divízió memóriák csak egy adott divíziót
befolyásolnak. Például egy általános memóriát
használhatunk az állások előhívására, a kopula és MIDI
beállítások összes divízióra vonatkozó beállításainak
egyszerre történő előhívására. A Swell divízió memóriát
pedig a csak a Swell divízióra vonatkozó beállítások
előhívására használjuk.
Az 1-8 pisztonok gyárilag általános pisztonokként
vannak konfigurálva. Azonban, a következő eljárással
divízió pisztonokká alakíthatjuk őket:
1.
2.
3.

regisztrációk

Mostanra talán már Ön is tapasztalta, milyen
kombinációkat tesznek lehetővé a regiszterek és a
kopulák, és kezdi meglátni, micsoda változatosság rejlik
az i557/577-ben. Az orgona terminológiában az állások
és kopulák ilyen kombinációit regisztrációknak
nevezzük.
Valószínűleg Ön is úgy lesz vele, hogy ha megtalálja a
kívánt regisztrációt, akkor azt szeretné a jövőben
gyorsan elérni. A Rodgers digitális technológiájának
köszönhetően
eltárolhatunk
és
előhívhatunk
regisztereket, pisztonokat és még MIDI eseményeket is.

!

Ezek a memóriák a pisztonok segítségével érhetők el,
melyek mindegyikére eltárolhatjuk az állások, kopulák
és egyéb beállítások kombinációját. Ezek a pisztonok a
Great (Főmű) manuál alatti részen helyezkedhetnek el
(hüvelykujj pisztonok), illetve balra a térd
tartományban (csak i577) vagy az expression (hangerő)
padáltól balra (láb pisztonok).

4.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET gombot.
Forgassa balra a SELECT gombot, amíg a
GEN/DIV PISTONS jelenik meg a kijelzőn.
Az ALPHA tárcsával válassza ki az SW/GT
lehetőséget, hogy az 1-4 pisztonokat Swell
divizionális pisztonokként, míg az 5-8 pisztonokat
Great divizionális pisztonokként konfigurálja vagy
válassza ki az SW/GT +PD DIV lehetőséget, hogy
az
1-4
pisztonokat
Swell
divizionális
pisztonokként, míg az 5-8 pisztonokat Great/ Pedal
divizionális pisztonokként konfigurálja.
A kilépéshez nyomja meg a Cancel (0) gombot.

(csak az i577) Az 1-4 általános (General) pisztonokra
tárolt regisztrációk behívásához, nyomja meg a
megfelelő hüvelykujj vagy lábujj pisztont.
Ezek a megduplázott pisztonok lehetővé teszik, hogy
kézzel vagy lábbal hívja be a kívánt regisztrációt,
kényelemtől függően.

Bank választás:
1. Nyomja meg a megfelelő memória pisztont (M1, M2,
M3,M4), hogy világítson.
Az orgona bekapcsolásakor az M1 kerül automatikus
kiválasztásra.

Egy kombináció bank kinyitása vagy lezárása

Egy piszton beállítása
A Rodgers i557/577 gyári regisztrációkkal van
felvértezve, melyek mindegyike számos remek zenei
hatás előidézésére alkalmas. Azonban bármelyik
memória tartalma megváltoztatható a személyes
igényeknek megfelelően.
Egy új regisztráció beállítása egy pisztonra:
1.
2.
3.

4.

5.

Válassza ki a kívánt regisztereket, kopula és MIDI
beállításokat.
Válassza ki a kívánt bankot (M1/ M2 az i557
esetében, M1-M4 az i577 esetében).
Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET pisztont,
amely a Great manuál alatt a balkéz felé eső
oldalon található.
A [SET] lenyomva tartása közben nyomja meg azt
a pisztont, ahová menteni kívánja az új
regisztrációt.
Engedje fel mindkét pisztont. Az új regisztrációt
ezzel tárolta, és ezután ez azonnal előhívható a
megfelelő M bank kiválasztása után az iménti
piszton megnyomásával.

!

A
banknak
nyitva
kell
lenni
a
megváltoztatása előtt. Lásd az alábbiakban.

Kombináció bankok
Az i557 készülék két memória bankkal, míg az i577
készülék négy memória bankkal rendelkezik.
Az egyik bankban eltárolt beállítások nincsenek hatással
más bankok beállításaira; mindegyik memória
független, önálló.
Sok orgonista külön tárolja a gyakran használt
regisztrációkat, mint például egy bankban a
himnuszokhoz valókat, más bankokban pedig a
prelúdiumokhoz, vagy korál kíséretekhez használható
beállításokat.
Az új Rodgers i557/577 orgona számos hasznos
regisztrációt tartalmaz az 1-es bankban (M1).
A bankok kiválasztásához, nyomja meg a megfelelő
pisztont a Great manuál alatt, a balkéz felé eső oldalon.
Ezek a pisztonok az M1 és M2 címkéket hordozzák az
i557 orgona esetében és az M1, M2, M3, M4 címkéket
az i577 orgona esetében.

A gyári beállítás szerint az összes bank nyitott
állapotban
van,
így
a
pisztonok
könnyen
megváltoztathatóak. Amennyiben szükséges, a bankokat
függetlenül
lezárhatja,
hogy
letiltsa
a
megváltoztatásukat.
Egy bank lezárása:
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva azt a memória
pisztont (M1, M2, M3, M4), amely a lezárni kívánt
bankhoz tartozik.
Néhány másodperc múlva a MEMORY BANK (#)
UNLOCKED vagy MEMORY BANK (#) LOCKED jelenik
meg a kijelzőn.

2. Hogyha a „MEMORY BANK (#) LOCKED” látható
a kijelzőn, a bank lezárt állapotban van. Engedje el a
memória pisztont. Hogyha a „MEMORY BANK (#)
UNLOCKED” látható a kijelzőn, ugorjon a 3. lépésre.
3. Miközben lenyomva tartja a memória pisztont,
forgassa az ALPHA tárcsát, amíg a MEMORY BANK
(#) LOCKED látható a kijelzőn.
4. Engedje el a memória pisztont. Ezzel a memóriát
lezárta.
Egy bank kinyitása:
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva azt a memória
pisztont (M1, M2, M3, M4), amely a kinyitni kívánt
bankhoz tartozik.
Néhány másodperc múlva a MEMORY BANK (#)
UNLOCKED vagy MEMORY BANK (#) LOCKED
jelenik meg a kijelzőn.
2. Hogyha a „MEMORY BANK (#) UNLOCKED”
látható a kijelzőn, a bank nyitott állapotban van.
Engedje el a memória pisztont. Hogyha a „MEMORY
BANK (#) LOCKED” látható a kijelzőn, ugorjon a 3.
lépésre.
3. Miközben lenyomva tartja a memória pisztont,
forgassa az ALPHA tárcsát, amíg a MEMORY BANK
(#) UNLOCKED látható a kijelzőn.
4. Engedje el a memória pisztont. Ezzel a memóriát
kinyitotta.
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Reverzibilis szabályzók
A Rodgers i557/577 számos reverzibilis szabályzóval rendelkezik, ami annyit jelent, hogy egyszeri megnyomással
aktiválhatja azokat, majd egy ismételt megnyomással kikapcsolhatja azokat. Ezek a szabályzók a hüvelykujj és lábujj
pisztonokon helyezkednek el, és nagyon hasznosak akkor, amikor előadás közben gyorsan szeretne aktiválni vagy
kikapcsolni egy kopulát, regisztert vagy egyéb beállításokat.
Nyomja meg a hüvelykujj vagy láb pisztont a bekapcsoláshoz, majd nyomja meg ismét a kikapcsoláshoz. A reverzibilis
szabályzókkal vezérelhető funkciókat a használati útmutató további részeiben tárgyaljuk.

Expression pedál és szabályzók
A Rodgers i557/577 két expression pedállal rendelkezik, melyekkel az orgona hangerejét szabályozhatja. Az U.S.
modelleknél a bal pedál a Great és Pedal divízió hangerejét szabályozza, míg a jobb pedál vezérli a Swell divízió
hangerejét. Az európai modelleknél a jobb pedál a Great és Pedal divízió hangerejét szabályozza, míg a bal pedál
vezérli a Swell divízió hangerejét. Amikor előre nyom egy expression pedált az adott divízió hangereje növekszik, a
pedál visszahúzásakor pedig csökken. (Ez a funkció csak akkor határozható meg, hogyha a GT/PD ENCLOSED
paraméter a Yes státuszban van.
(amerikai modellek)
GT/PD ENCLOSED paraméter
Crescendo fül
Bal pedál funkció
Jobb pedál funkció

Yes
On
GT/PD/SW
hangerő
Crescendo

Yes
Off
GT/PD hangerő

No
On
SW hangerő

No
Off
-

SW hangerő

Crescendo

SW hangerő

Yes
On
Crescendo
GT/PD/SW
hangerő

Yes
Off
SW hangerő
GT/PD hangerő

No
On
Crescendo
SW hangerő

No
Off
SW hangerő
-

(európai modell)
GT/PD ENCLOSED paraméter
Crescendo fül
Bal pedál funkció
Jobb pedál funkció

Crescendo pedál
A CRES fülnek engedélyezve kell lenni a jobb pedálra (európai modelleknél a bal pedálra), hogy Crescendo pedálként
funkcionáljon. Hogyha aktiválta a crescendo pedál funkciót, a pedál előre nyomásával, előre meghatározott
regisztereket adhat hozzá. Ez nem befolyásolja a már használatban lévő regisztereket, hanem hozzáad azokhoz, amikor
aktiválja a Crescendo-t. A Crescendo pedál visszahúzásakor a regiszterek fordított sorrendben kerülnek kivonásra.
A Crescendo pedállal hozzáadott regiszterek nem kezdenek el világítani. A kopula sor jobb oldalán található Crescendo
indikátor jelzi a Crescendo pedál lenyomásának pozícióját. Amikor a CRES fül világít a Great, Pedal és Swell divíziók
hangerő szabályzása a bal pedálra (európai modelleknél a jobb pedálra) kerül kijelölésre az orgona összhangerejének
egyszerű vezérlése érdekében. A másik pedál automatikusan Crescendo pedálként funkcionál.
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Transzponálás
A Transzponálás funkció lehetővé teszi a játszott zene
egy más hangnemben történő megszólaltatását.
Általában
ezt
akkor
használjuk,
amikor
alkalmazkodnunk kell egy szólistához, aki az eredetitől
eltérő hangnemben szeretné játszani a darabot. Amikor
aktiválja a funkciót a beérkező MIDI csatorna hangjegy
események
is
transzponálásra
kerülnek.
A
Transzpozíció intervalluma általában látszik a kijelzőn
(Transpose érték). Ha egy másik képernyő jelenik meg
(pl. valamelyik paraméter programozásakor), a General
Cancel [0] hüvelykujj piszton megnyomásával
visszaléphet a Transpose képernyőre.
Hogyha forgatja a Select gombot, miközben a
TRANSPOSER 0 látható a kijelzőn, csökkentheti vagy
növelheti a hangmagasságot négy félhang tartományban
(félhang léptékben).
A Select gombot jobbra forgatva az orgona
hangmagassága félhang léptékben növekszik, míg a
gombot balra forgatva, félhang léptékben csökken.
A [0] megnyomásával visszaállíthatjuk a Transpose
értékét 0-ra (azaz nincs transzponálás).

Tremulánsok
A tremulánsok az amplitúdóban (hangerőben) okoznak
változást. Melegebbé és kifejezőbbé teszik a szóló, vagy
kis zenekari játékot. Nagy klasszikus zenekarokban nem
szoktak tremulánsokat használni. Egyes gospel és
evangélikus zenei tradíciók szerint, gyakran használják
a tremulánsokat.
A Rodgers i557/577 két tremuláns szabályzás típussal
rendelkezik. A divízionális tremulánsok csak a
megfelelő
divízióhoz
tartozó
regisztereket
befolyásolják, míg az általános tremulánsok az összes
divíziót befolyásolják.
A két divízionális tremuláns (Great és Swell) fülekkel
(i557) vagy kihúzható gombokkal (i577) szabályozható
az egyes divíziókon belül.
Az általános tremuláns (Tremulant II az U.S.
modelleknél) egy TREM II. jelöléssel ellátott fülön
található.
Ez a termuláns leginkább gospel, színházi és
evangélikus zenékben használható. A Term II az összes
divízió valamennyi hangszínét befolyásolja.

A tremulánst a hozzá tartózó szabályzó bekapcsolásával
aktiváljuk (az indikátor világít). A Divízió tremulánsok
eltárolhatók a regisztrációkkal mind az általános, mind a
megfelelő divízió pisztonokra. Az általános tremulánsok
csak az általános pisztonokre tárolhatóak.

!

Minden egyes tremuláns módosítható, ízlés és
szükség szerint.

PA (csak európai modellek)
Az európai i557/577 modellek rendelkeznek egy
hasznos funkcióval, melyet „Pedál automatikának”
(Padal Automation) vagy röviden „PA”-nak nevezünk.
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy automatikusan
módosítsa a padál szekció hangszínének hangerejét,
függően attól, hogy melyik manuálon játszik.
Amikor a „Great to Pedal” kopula az „ON” státuszban
van, a funkció ki és bekapcsol, függően attól, hogy
melyik manuál van használatban. Pl: Hogyha csak a
Swell manuált szólaltatja meg és a PA funkció
bekapcsolt állapotban van, a kopula hatás nincs
engedélyezve. Hogyha a Great manuálon játszik vagy
mindkettőn, a kopula hatás engedélyezve van.
Az automatikus pedál funkció aktiválása:
1. Nyomja meg, majd engedje el a PA pisztont, hogy
aktiválja vagy kikapcsolja az automatikus pedál
funkciót.
A megfelelő indikátor világítani kezd, jelezve a PA
funkció státuszát.
2. Nyomja meg ismét a PA pisztont a PA funkció
kikapcsolásához.

PL1, PL2 (csak európai modellek)
Az európai Rodgers i557/577 modellek rendelkeznek
egy PL1 és PL2 hüvelykujj pisztonnal. Ezek lehetővé
teszik, hogy az orgonista azonnal elérjen egy előre
beállított (preset) regisztrációt. Ez hasonló a TUTTI
funkcióhoz. Ez egy „vak” piszton, melynél a
kiválasztott regiszter nem világít. A PL1 és PL2
reverzibilis pisztonok. A kikapcsoláshoz nyomja meg
ismét ugyan azt a pisztont. A PL1 és PL2 gyári
beállításokat tartalmaznak, melyek nem módosíthatóak.
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Tutti

ORCH / MIDI kopulák

Előfordulhat olyan eset, hogy azonnal szükségünk lesz
egy teljes orgona regisztrációra. A Tutti lehetővé teszi a
teljes orgona hangzás elérését az aktuális regisztráció
megváltoztatása nélkül.
A Tutti aktiválásához nyomja meg a TUTTI pisztont
(indikátor világít). Mivel ez egy reverzibilis piszton, az
ismételt megnyomásával kikapcsolhatjuk a Tutti állást,
és visszatérhetünk az előző regisztrációhoz. A Tutti
aktiválásakor a Crescendo indikátor felett közvetlenül
található Tutti indikátor világít. A Titti törléséhez,
nyomja meg ismét a Tutti pisztont vagy a Cancel [0]
gombot. azokat a kapcsolókat, melyeket aktiválni
szeretne a [TUTTI] piszton benyomásakor.
(Amiken nem akar használni, kapcsolja ki.)

A Rodgers i557/577 ORCH / MIDI kopulái lehetővé
teszik az orgonista számára, hogy a templomi orgona
hangzásokon kívül másféléket is használhasson.
Az ORCH / MIDI kopulák valójában olyan billenő
kapcsolók (ORCH/MIDI GREAT, ORCH/MIDI
SWELL és ORCH/MIDI PEDAL), melyek lehetővé
teszik a hangszerben található nagyzenekari hangzások
elérését, illetve egy külső MIDI készülék beállításainak
és hangjainak vezérlését.

Orchestra kopula
A Rodgers i557/577 nagy számú beépített zenekari
hangszínt tartalmaz, amely ezeken a kapcsolókon
keresztül érhetők el. A nagyzenekari hangzások
megszólaltathatók függetlenül, vagy az orgona
regisztrációkkal együtt is. Az elérhető nagyzenekari
hangok listáját a használati utasítás 24. oldalán találja.

MIDI kopula
A Rodgers Insignia MIDI kopulái digitális parancsokat
továbbítanak a billentyűzetek és egy MIDI hangmodul
között, lehetővé téve külső hangmodul használatát, vagy
játékunk felvételét egy külső szekvenszer segítségével
(MIDI felvevő készülék vagy szoftver).
Részletesen lásd, 34. o.
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Egyéb funkciók
Ebben a fejezetben részleteiben tárgyaljuk az i557/577 képességeit. Az itt leírtak alapján még nagyobb betekintést
nyerhet Rodgers hangszere rendkívül sokrétű tudásába.

Konzol kijelző és szabályzók
A Rodgers i557/577 egy informatív kijelzővel van
felszerelve, az ebben a fejezetben leírt számos konzol
funkció megjelenítésére. A kijelző normál esetben a
transzpozíciót (Transpose) mutatja. Azonban másféle
funkciókat is állíthatunk, mint a MIDI beállítások,
Voice
Palette
kiválasztás,
Dimenzionális
hangmodellezés paraméterek, Tremuláns sebesség és
mérték, stb.
Két szabályzó használható a kijelzőn megjelenített
tulajdonságok kiválasztására és módosítására: a kisebb
SELECT gombbal aktiválhatjuk a menü módot és
választhatjuk ki a megváltoztatásra szánt menü pontot.
A nagyobb Alpha tárcsa használatos a kiválasztott
paraméter értékének változtatására.
A konzol kijelzőn keresztül módosítható tulajdonságok
legtöbbje a következő mintát követi:
Select gomb – a megváltoztatni kívánt tételek
kiválasztása.
Alpha tárcsa – a beállítási értékek megváltoztatása.

A következő részben megtudhatja, hogyan használható
a konzol kijelző, átmegyünk az alap navigációs
technikákon és átnézzük az összes állítható
tulajdonságot. Ezután pedig részletesen leírjuk az összes
kijelzőn található szabályzó működését.
Orgona szabályzó funkciók elérése
Az összes konzol funkció elérhető a SET pisztonnal és a
Select gombbal.
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET gombot,
majd forgassa valamelyik irányba a Select gombot
a kategóriák közötti mozgáshoz.
2. Engedje el a SET gombot, majd forgassa a Select
gombot egy menü vagy tétel kiválasztásához.
3. Forgassa az ALPHA tárcsát a beállítások
megváltoztatásához.
4. Nyomja meg a Cancel [0] gombot a kilépéshez és a
változtatások végrehajtásához.

Konzol menü térkép
A következő táblázatban találja az állítható szabályzó paraméterek és beállítások listáját. Az első táblázat az általános
menü kiválasztásokat mutatja, amelyek a SET gomb lenyomva tartása mellett a Select gomb balra történő forgatásával
érhetőek el.
A második táblázat listázza az ORCH/MIDI menü kiválasztásokat mutatja, amelyek a SET gomb lenyomva tartása
mellett a Select gomb jobbra történő forgatásával érhetőek el. A nagyzenekari (vagy „ORCH”) menü kiválasztásokat
részletesen a 24. oldalon tárgyaljuk. A MIDI menü kiválasztásokkal kapcsolatban a 34. oldalon talál részleteket.
Általános menü térkép
Paraméter
TRANSPOSER
TUNING
TEMPERAMENT

TUNING LOCK*
VALVE RELEASE*

ÁLTALÁNOS MENÜ TÉRKÉP
Beállítás
Hozzáfűzés
4b - 4#
Amikor megnyomja a Cancel-t az alap konzol menü
jelenik meg. A hangolás csak akkor jelenik meg,
hogyha a Tuning funkció engedélyezett. Részletesen,
427.4 –452.6
lásd 22. oldal.
Equal,
Mean
Tone,
Pythaggorean,
Kirnberger,
Werckmeister
I., Részletesen lásd, 24. oldal.
Werckmeister III., Young I.,
Young II.
Locked A=440,
Részletes információkat a 22. oldalon találhat.
Beállítható, csak manuálisan
A Rodgers Dealer/Installer hang beállítása. Javasoljuk,
hogy ne változtasson ezen a beállításon.
OFF, 1-8
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ÁLTALÁNOS MENÜ TÉRKÉP
RANDOM TUNING*
-7-8
EXPRESSION*

PD, GT, SW
Normal, ppp, pppp

GT/PD ENCLOSED*

NO, YES

GEN/DIV PISTONS*
VOICE PALETTE
STOP NAME*
VOICE NAME*
TREM*
RATE*
DEPTH*
ROOM TYPE*

WALL TYPE*

AMBIENCE DEPTH*
AUX IN LEVEL*

MAIN TO*

ALT TO*

AMBIENCE RET*

DIV VOLUME*
MASTER VOLUME*
OUT VOLUME*

OUT PAN*

AMBIENCE LEVEL*
TREBLE*
BASS*
ANCILLARY**
SET TO SEND
DEMO SONG PLAYER

A Rodgers Dealer/Installer hang beállítása. Javasoljuk,
hogy ne változtasson ezen a beállításon.
Részleteket a 40. oldalon talál.
Részletesen lásd, 27. oldal.

SW/GT DIV konfiguráció memóriák #1~4, mint
General, SW/GT Div, SW/GT „Swell” és #5~8 mint „Great”. SW/GT +PD
+ PD Div
konfiguráció mamóriák #1~4, mint „Swell” és #5~8,
mint „Great/Pedal”.
Locked, Unlocked
Részleteket a 27. oldalon talál.
Válasszon listából
A 27. oldalon talál részleteket a regiszter és hang
kombinációkkal kapcsolatban.
Válasszon hang listából
MAIN, FLUTE, TERM II*
0-127
0-127
Small Room, Medium Room,
Large Room, Stage, Small
Hall, Medium Hall, Large
Hall, Chatedral
Drapery, Carpet, Acoustic
Tile, Wood, Brick, Plaster,
Concrete, Marble
0-127
0-127

Részletesen lásd, 28. oldal.
(* Csak US/ UK)

Részleteket a 33. oldalon talál.

Részleteket a 33. oldalon talál.

Részleteket a 33. oldalon talál.
Az Aux In jel szintjének szabályzása
Az Aux In jel audio routingolása, egy Rogders
Dealer/Installer beállítás. Javasoljuk, hogy ne
változtassa meg ezt a beállítást.
INT, EXT
A két Main csatorna audio routingolása, egy Rogders
Dealer/Installer beállítás. Javasoljuk, hogy ne
OFF, ON
változtassa meg ezt a beállítást.
INT, EXT
Az Alt csatorna audio routingolása, egy Rogders
Dealer/Installer beállítás. Javasoljuk, hogy ne
OFF, ON
változtassa meg ezt a beállítást.
FL, FR, RL, RR
Az Ambience Return audio routingolása, egy Rogders
OFF, INT Left, INT Right, Dealer/Installer beállítás. Javasoljuk, hogy ne
változtassa meg ezt a beállítást.
EXT Left, EXT Right
PD, GT, SW
Egy Rogders Dealer/Installer hang beállítás. Javasoljuk,
hogy ne változtassa meg ezt a beállítást.
0-127
0-127
Master hangerő beállítás.
INT, EXT
Line Out hangerő, egy Rogders Dealer/Installer
beállítás. Javasoljuk, hogy ne változtassa meg ezt a
0-127
beállítást.
INT, EXT
Line Out panoráma, egy Rogders Dealer/Installer
beállítás. Javasoljuk, hogy ne változtassa meg ezt a
0-127
beállítást.
MAIN, ALT, AUX
Egy Rogders Dealer/Installer hang beállítás. Javasoljuk,
hogy ne változtassa meg ezt a beállítást.
0-127
INT, EXT
Egy Rogders Dealer/Installer hang beállítás. Javasoljuk,
hogy ne változtassa meg ezt a beállítást.
0-127
INT, EXT
Egy Rogders Dealer/Installer hang beállítás. Javasoljuk,
hogy ne változtassa meg ezt a beállítást.
0-127
ON, OFF, OPPOSITE
A Global beállítások MIDI úton történő archiválása.
1-9 dalok
Lásd 53. oldal

* Ezek a paraméterek tárolhatóak az „Audio Save” funkcióval. ** Mentés a piszton memóriákra, A Cancel (0) + SET gomb
kombináció visszaállítja az eredeti értéket.
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ORCH/MIDI menü térkép
Menü
DIVISION
ORCH
VOICE NAME

COUPLER*
CHANNEL**
TONE**
OCTAVE**
VELOCITY**
FOOT SWITCH**
PAN**
REVERB**
CHORUS**
EXPRESSION**
KEYBD VELOCITY**
MASTER CHANNEL**
STOP CHANGE*
Receive
Send
LOCAL*
SEQ UPDATE*
DEVICE ID*
SET TO SEND*

ORCH/MIDI menü térkép
Beállítás
Hozzáfűzés
GTR, SWL, PED
Hogyha a MIDI kerül kiválasztásra, a menü az alábbi
ORCH, MIDI
MIDI menü lista szerint folytatódik.
Swell, Great, Pedal
Részletek a 25. oldalon és az Orchestral hangszínek
listájában
Válasszon a hang listából

MIDI menü
GREAT, SWELL, PEDAL
1, 4-11, 15 & 16
PRG, MSB, LSB
DN2, DN1, NORM, UP1, UP2
KBD, EXP, 2-127
Off, Sustain, Soft, Sostenuto
-64-+63
0-127
0-127
VOL, EXP, OFF
LIGHT, NORMAL, HEAVY
OFF, RCV, ONLY, SEND ONLY, vagy
SEND és RCV
Off, Stops, Pistons, Stop&Pistons
Off, Stops, Pistons, Stop&Pistons
ON, OFF
ON, OFF
0, 17-32
A Global beállítások MIDI úton történő
archiválása (lásd 46. oldal).

* Ezek a paraméterek csak a „MIDI Save” művelettel tárolhatóak.
kombináció visszaállítja az eredeti értéket.

** Mentés a piszton memóriákra, A Cancel (0) + SET gomb

Konzol menü térkép
Valve Release
Ez a paraméter a hagyományos sípos orgonáknak azt a
tulajdonságát szimulálja, hogy az orgonista által az egyes
hangok elengedését követően az orgona még kitartja az adott
hangot.

Aux In To
Az AUX IN TO kijelöli az Aux bemeneteken (a játszó asztal
alján, jobbra találhatóak) beérkező audio jeleket.
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET pisztont.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET pisztont.
2. Forgassa a SELECT gombot balra, amíg a VALVE
RELEASE látható a kijelzőn.
3. Forgassa az ALPHA tárcsát a paraméter érték
megváltoztatásához. A magasabb beállítási értékek, hosszabb
kitartott időt jelentenek.

2. Forgassa a SELECT gombot balra, amíg az AUX IN TO
INT/EXT látható a kijelzőn. A villogó kurzor vagy az ON
vagy az OFF kijelzésen áll.
3. Forgassa az ALPHA tárcsát az Auxiliary bemenetek ki
(OFF) vagy bekapcsolásához (ON).
Az INTERNAL
kiválasztásához:

vagy

EXTERNAL

Aux

bemenetek

4. Forgassa a SELECT gombot egy kattintással balra, hogy a
villogó kurzort az INT vagy EXT pozícióra mozgassa.
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5. Forgassa az ALPHA tárcsát, hogy kiválassza az INT vagy
EXT státuszt. Hogyha szeretné beállítani az új választás
ON/OFF státuszát, forgassa a SELECT gombot egy
kattintással jobbra, majd az ALPHA tárcsával válassza ki az
ON vagy OFF beállítást.

Ambience Ret
Ez a paraméter lehetővé teszi, hogy a Room Modellig (tér
modellezés, lásd 30. oldal) által létrehozott térhatás az orgona
belső hangszóróira vagy külső hangszórókra kerüljön-e
elküldésre. A külső és belső, jobb és bal hangszórók
kijelölhetőek, hogy első vagy hátsó, jobb vagy bal térhatást
szólaltassanak-e meg.

Main To
A Main To paraméter beállításával meghatározhatja, hogy az
orgona hang belülről vagy kívülről legyen hallható.
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET pisztont.
2. Forgassa a SELECT gombot balra, amíg a MAIN TO
INT/EXT látható a kijelzőn. A villogó kurzor vagy az ON
vagy az OFF kijelzésen áll.
3. Forgassa az ALPHA tárcsát a Main bemenetek ki (OFF)
vagy bekapcsolásához (ON).
Az INTERNAL
kiválasztásához:

vagy

EXTERNAL

Main

bemenetek

4. Forgassa a SELECT gombot egy kattintással balra, hogy a
villogó kurzort az INT vagy EXT pozícióra mozgassa.
5. Forgassa az ALPHA tárcsát az INT vagy EXT
kiválasztásához. Hogyha szeretné beállítani az új választás
ON/OFF státuszát, forgassa a SELECT gombot egy
kattintással jobbra, majd az ALPHA tárcsával válassza ki az
ON vagy OFF beállítást.

Alt To

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET pisztont.
2. Forgassa a SELECT gombot balra, amíg az ALT TO
INT/EXT látható a kijelzőn. A villogó kurzor vagy az ON
vagy az OFF kijelzésen áll.
3. Forgassa az ALPHA tárcsát az Alt bemenetek ki (OFF)
vagy bekapcsolásához (ON).
vagy

EXTERNAL

Alt

bemenetek

4. Forgassa a SELECT gombot egy kattintással balra, hogy a
villogó kurzort az INT vagy EXT pozícióra mozgassa.
5. Forgassa az ALPHA tárcsát az INT vagy EXT
kiválasztásához. Hogyha szeretné beállítani az új választás
ON/OFF státuszát, forgassa a SELECT gombot egy
kattintással jobbra, majd az ALPHA tárcsával válassza ki az
ON vagy OFF beállítást.
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET pisztont.
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3. Forgassa az ALPHA tárcsát, hogy megváltoztassa az éppen
kiválasztott Ambience Return rendeltetését. Az OFF, INT
Left, INT Right, EXT Left vagy EXT Right rendeltetések
állíthatóak be.
A bal első (FL), jobb első (FR), bal hátsó (RL) és jobb hátsó
(RR) hangszóró beállításokhoz:
4. Forgassa a SELECT gombot egy kattintással balra, hogy a
villogó kurzort az FL, FR, RL vagy RR pozícióra mozgassa.
5. Forgassa az ALPHA tárcsát az FL, FR, RL vagy RR
kiválasztásához. Hogyha szeretné beállítani az új választás
cél hangszóróját, forgassa a SELECT gombot egy kattintással
jobbra, majd az ALPHA tárcsával válassza ki az OFF, INT
Left, INT Right, EXT Left vagy EXT Right beállítást.

Div Volume

A Rodgers i557/577 egység két független audio kimenettel
rendelkezik, melyek az egység hátlapján találhatóak. Ezeket
MAIN és ALTERNATE kimeneteknek nevezzük. Az Alt To
paraméterrel meghatározhatja, hogy az Alternate kimenetek
audio jele belső vagy külső hangszórókon szólaljon-e meg.

Az INTERNAL
kiválasztásához:

2. Forgassa a SELECT gombot balra, amíg az AMBIENCE
RET FL/FR/RL/RR látható a kijelzőn. A villogó kurzor az
OFF, INT Left, INT Right, EXT Left vagy EXT Right
kijelzésen áll.

Ezzel a paraméterrel függetlenül állíthatja be az egyes orgona
divíziók hangerejét.
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET pisztont.
2. Forgassa a SELECT gombot balra, amíg az PD/GT/SW
DIV VOLUME látható a kijelzőn. A villogó kurzor a
számértéken áll.
3. Forgassa az ALPHA tárcsát, hogy megváltoztassa az éppen
kiválasztott divízió hangerő értékét.

Egy eltérő divízió kiválasztásához:
4. Forgassa a SELECT gombot egy kattintással balra, hogy a
villogó kurzort a PD, GT vagy SW pozícióra mozgassa.
5. Forgassa az ALPHA tárcsát a PD, GT vagy SW
kiválasztásához. Hogyha szeretné beállítani az új választás
hangerejét, forgassa a SELECT gombot egy kattintással
jobbra, majd az ALPHA tárcsával állítsa be a divízió
hangerejét.

Out Pan
Ezzel a paraméterrel az orgonához csatlakoztatott külső vagy
belső hangszórók hangját panorámázhatja (a hang sztereó
térben történő pozícionálása).
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET pisztont.
2. Forgassa a SELECT gombot balra, amíg az INT/EXT OUT
PAN látható a kijelzőn. A villogó kurzor valamelyik
számjegy értéken áll.
3. Forgassa az ALPHA tárcsát a panoráma beállításához. A –
64-es beállítási érték az audio jelet teljesen balra, míg a +64es érték teljesen jobbra panorámázza. A 0 érték beállításánál
a z audio középről szól.
Az INTERNAL vagy EXTERNAL panoráma beállítás
kiválasztásához:
4. Forgassa a SELECT gombot egy kattintással balra, hogy a
villogó kurzort az INT vagy EXT pozícióra mozgassa.
5. Forgassa az ALPHA tárcsát az INT vagy EXT
kiválasztásához. Hogyha szeretné beállítani az új választás
panorámázását, forgassa a SELECT gombot egy kattintással
jobbra, majd az ALPHA tárcsával változtassa meg a
panorámázást.

Ambience Level
A Main és Alternate kimenetekre, valamint az Auxiliary
bemenetre beállíthatja az elképzelésének megfelelő térhatás
szintet (Ambience Level).
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET pisztont.
2. Forgassa a SELECT gombot balra, amíg a
MAIN/ALT/AUX AMBIENCE látható a kijelzőn. A villogó
kurzor a számjegy értéken áll.

A MAIN, ALTERNATE vagy AUXILIARY Ambience Level
beállításához:
4. Forgassa a SELECT gombot egy kattintással balra, hogy a
villogó kurzort a MAIN, ALT vagy AUX mozgassa.
5. Forgassa az ALPHA tárcsát a MAIN, ALT vagy AUX
kiválasztásához. Hogyha szeretné beállítani az új választás
Ambience level szintjét, forgassa a SELECT gombot egy
kattintással jobbra, majd az ALPHA tárcsával állítsa be a
kívánt paraméter értéket.

Treble és Bass
Az orgona lehetővé tesz equalizer beállításokat a
csatlakoztatott külső és belső hangszórókra. A basszus (mély)
és treble (magas) frekvenciákat kiemelheti vagy vághatja,
elképzelés szerint.
A Treble beállítása:
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET pisztont.
2. Forgassa a SELECT gombot balra, amíg az INT/EXT
BASS látható a kijelzőn. A villogó kurzor a TREBLE
melletti számjegy értéken áll.
3. Forgassa az ALPHA tárcsát a magas tartomány szintjének
beállításához. A –15 beállítási érték vágja a magas
frekvenciákat, míg a +15 érték kiemeli azokat. A 0 érték
beállításánál nincs magas tartomány vágás vagy kiemelés.
Az INT vagy EXT magas tartomány beállítás kiválasztásához:
4. Forgassa a SELECT gombot egy kattintással balra, hogy a
villogó kurzort az INT vagy EXT pozícióra mozgassa.
5. Forgassa az ALPHA tárcsát az INT vagy EXT
kiválasztásához. Hogyha szeretné beállítani az új választás
magas hang beállítását, forgassa a SELECT gombot egy
kattintással jobbra, majd az ALPHA tárcsával változtassa
meg a beállítási értéket.
A Bass beállítása:
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET pisztont.
2. Forgassa a SELECT gombot balra, amíg az INT/EXT
BASS látható a kijelzőn. A villogó kurzor a BASS melletti
számjegy értéken áll.

3. Forgassa az ALPHA tárcsát az Ambience Level érték
beállításához. A magasabb beállítási értékek növelik a
térhatás szintjét.
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3. Forgassa az ALPHA tárcsát a mély tartomány szintjének
beállításához. A –15 beállítási érték vágja a mély
frekvenciákat, míg a +15 érték kiemeli azokat. A 0 érték
beállításánál nincs mély tartomány vágás vagy kiemelés.
Az INT vagy EXT mély tartomány beállítás kiválasztásához:
4. Forgassa a SELECT gombot egy kattintással balra, hogy a
villogó kurzort az INT vagy EXT pozícióra mozgassa.
5. Forgassa az ALPHA tárcsát az INT vagy EXT
kiválasztásához. Hogyha szeretné beállítani az új választás
mély hang beállítását, forgassa a SELECT gombot egy
kattintással jobbra, majd az ALPHA tárcsával változtassa
meg a beállítási értéket.

Tremuláns szabályzók
A használati utasítás elején már szó volt a tremulánsok
aktiválásának módjáról, hogy milyen állásokat szabályoznak
és hogyan használhatjuk őket. A Rodgers i557/577 egy újabb
figyelemre méltó tulajdonsága a felhasználó által beállítható
tremulánsok. Habár a tremulánsokat gyárilag precízen
beállították, a ráta (sebesség) és a mérték (intenzitás)
módosítható, minden egyes tremuláns esetén, így alakítható
az adott igényekhez.
A tremuláns beállítások megváltoztatása
A ráta és mérték megváltoztatása egy termulánsra:
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET pisztont.

Tuning
A Rodgers i557/577 a szabvány koncert hangmagasságra van
állítva (A = 440.0 Hz). Azonban könnyedén áthangolhatjuk
az orgonát, ha egy másik hangszer hangmagasságához kell
igazodnunk.
A sípokkal felszerelt hangszereknél a hangolást általában arra
használják, hogy az elektronikát összehangolják a sípokkal.
Az i557/577 orgona a kikapcsolása után is megtartja ezt a
beállítást.
Normál esetben a Tuning vezérlés lezárt állapotban van és
csak a Transposer paraméter látható a kijelzőn. Hogyha a
Tuning vezérlés nyitott állapotban van a Transposer és
Tuning beállítások egyszerre jelennek meg a kijelzőn.
Mindkettő könnyen megváltoztatható.
A hangolás kinyitása és beállítása
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET pisztont.
2. Forgassa a SELECT gombot balra, amíg a TUNING
LOCK látható a kijelzőn.
3. Forgassa az ALPHA tárcsát, amíg az ADJUSTABLE vagy
MANUAL ADJ ONLY jelenik meg a kijelzőn.
4. Forgassa a SELECT gombot addig, hogy a TUNING
legyen látható a kijelzőn.
5. Forgassa az ALPHA tárcsát a hangolás beállításához.
6. A beállított hangolás mentéséhez, tartsa lenyomva a SET
gombot + General Cancel (0) gombot néhány másodpercre,
miközben az AUDIO MENÜ OK jelenik meg a kijelzőn.

!
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Az Adjustable beállítás esetében a hangmagasság
szabályozható a konzolról vagy egy csatlakoztatott, külső
MIDI egységről. A Manual ADJ Only beállítás esetében a
hangmagasság csak a konzolról állítható be.

2. Forgassa a SELECT gombot balra, amíg a MAIN TERM,
RT (Rate) és DPTH (Depth) jelenik meg a kijelzőn.
3. Forgassa a SELECT gombot, amíg a kurzor a beállítani
kívánt érték felett villog (Tremulant type, Rate vagy depth).
Az INTERNAL vagy EXTERNAL panoráma beállítás
kiválasztásához:
4. Forgassa az ALPHA tárcsát a tremuláns típus (MAIN,
FLUTE, TERM II (csak US/UK verziók)) kiválasztásához
vagy a Rate és Depth értékek megváltoztatásához.
5. A kilépéshez, nyomja meg a General Cancel (0) gombot.

Dallam és Basszus kopulák
Ezek a szabályzók nagyfokú változatosságot biztosítanak. A
Dallam kopula lehetővé teszi egy másfajta regisztráció
megszólaltatását a Great manuálon játszott legmagasabb
hanggal, így elkülönítheti a dallam hangokat, még akkor is ha
mindkét kezével ugyanazon a manuálon játszik. Amikor a
MEL beállítást aktiválja a Great manuál felső hangjai Swell
regisztrációt fognak használni.
A Basszus kopulának ugyanez a lényege, csak itt aktiválása
után (a BASS ON GREAT kapcsoló világít), a Great
manuálon játszott legalacsonyabb hangok fogják meghajtani
a pedál divízió regiszter állásait. Ezzel lehetővé válik, hogy
csak a Great manuálon játszva megszólaltassuk a zenei darab
pedál szólamát is.
A Dallam kopula csak egy meghatározott tartományon belül
működik (25-61 billentyűk) a Great manuálon.
A Basszus kopula tartománya az 1-24 billentyűk a Great
manuálon.

A regiszter családokról

Egyéb családok

Az orgona regisztereket négy nagy családba soroljuk:
Principal-ok, Flute-ok, Strings-ek és Reed-ek. Ezen családok
mindegyike megtalálható a Rodgers i557/577 hangszerben.
A Principal család egy olyan regiszter csoport, amely
egyedülállóan az orgonákra jellemző, és nem más hangszerek
hangját utánozza. A Principálokat gyakran nevezzük az
orgona „gerincének”, és nagyon erőteljes szerepet játszik a
himnusz kíséretekben és sok-sok kórus regisztráció alapját
adja. A Principal családba tartozó regiszterekre egy-két
példa: Principal, Octave, Super Octave, Choralbass és
Prestant.
Továbbá a mixtúra regiszterek, mint a Mixture és Plein Jeu,
több Principal sorból állnak; a nevet követő római szám
árulkodik arról, hogy hány sort tartalmaz a mixtúra. Például a
Mixture IV billenő kapcsoló négy sor Principal sípot
tartalmaz.
A Flute család olyan regisztereket tartalmaz, amelyek általában a
nagyzenekari fuvolák hangját imitálják. Ez egy rendkívül változatos
regiszter-csoport, amely számtalanféleképpen működik, a szóló
hangszíntől elkezdve a kíséret regisztráció alapként szolgáló hangzásig,
akár önmagukban, akár más regiszterekkel kombinálva is használhatók.
A Flute regiszterekre példa: Bourdon, Gedackt és Flauto Traverso.
A String regiszterek pontosan olyan hangzást adnak, mint
amire nevük is utal: a nagyzenekari vonósokat imitálják.
Ezek a sorok rövidebbek, mint a többi sor, és általában dús
felső harmónikus tartománnyal bírnak, valamint rendkívül
tiszta „ezüstüs” hangszínnel. Ezek a tulajdonságok
alkalmassá teszik őket a finomabb, lágyabb kíséretek
megszólaltatására. Ilyen regiszter például a Viole Celeste II.
A Reed család tagjai szintén nagy változatosságot mutatnak
és gyakorlatilag mindenre használhatók, akár szóló
hangszínként, akár alkothatják egy teljes orgona regisztráció
vehemensebb részét is. Ezek az regiszterek gyakran a
nagyzenekari fa és rézfúvós hangszerek hangjait utánozzák.
Reed állás például a Trumpet vagy a Clarion.

A fenti négy családon kívül, az 537 tartalmaz még más fajta
családokat is, amiket használhatunk.
A Percussion család olyan hangokat tartalmaz, mint például
a Timpani. Ezek a regiszterek rendkívül ütős, hirtelen
felfutásúak, és fokozatosan lágyulnak a hang kitartása során.
A Rodgers továbbfejlesztett TrueChimesTM rendszere,
biztosítja, hogy a digitális chimes hang minden aspektusa
teljesen realisztikusan szólal meg. Sok más rendszerrel
ellentétben, a Chimes hangszínen megszólaló hangok
lecsengésére nincs hatással a regsiztrációk váltása, tehát a
csengés megmarad.
Az i557/577-ben találhatók még Orchestral (nagyzenekari)
és Choral (kórus) családok is. Ezek Voice Palette-ként
találhatóak meg és tovább bővítik az előadó lehetőségeit. Az
Orchestral hangszínek közé tartozik például a Strings és a
Slow Strings hangszín. A Choral hangok közé pedig a Rich
Choir és Boy Choir textúrák.

Hangmagasság hozzárendelések
A Rodgers i557/577 minden egyes regisztere és kopulája
rendelkezik egy hangmagasság hozzárendeléssel, amelyet
lábban (Feet) adnak meg (8’, 4’, 16’, stb.). A 8’a koncert
hangmagasságra utal; a 8’-on megszólaltatott hang ugyanazt
a hangmagasságot fogja adni, mint a zongorán
megszólaltatott ugyanezen hang. A 16’ a koncert
hangmagasság
alatt
egy
oktávval
megszólaló
hangmagasságot jelenti; tehát egy 16’ regiszteren megszólaló
hang egy oktávval lesz mélyebb, mint egy 8’ regiszteren
megszólaltatott hang.
Ez a rendszer a nyitott orgona sípok körülbelüli hosszának
megfelelő hangmagasságon alapul; a legnagyobb síp a 8’
sorban körülbelül 8 láb hosszú; a legnagyobb síp a 16’ sorban
pedig 16 láb körüli hosszúságú. Az egyéb láb hosszok és
azok kapcsolata a koncert hangmagassággal az alábbi
táblázatban látható:
Hangmagasság
32’
16’
8’
4’
2’
1’

Összefüggés a koncert hangmagassággal
két oktávval mélyebb
egy oktávval mélyebb
azonos (Unisono)
egy oktávval magasabb
két oktávval magasabb
három oktávval magasabb

Amikor egész számokat használunk, mint a felső táblázatban,
akkor ebből következik, hogy a regiszter hangmagassága
bizonyos számú oktávval a 8’ hangmagassága fölött vagy
alatt fog megszólalni. A Mutation (mutációs) állások
viszont eltérnek ettől, mivel ezek frakciókkal rendelkeznek a
hangmagasság hozzárendelésükben. Ez azt jelenti, hogy ezek
hangmagassága az oktávtól eltérő lehet.
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Mutáció

Általános név

2 – 2/3’

Nazard

1 – 3/5’

Tierce

1 – 1/3’

Quintflöte

Kapcsolat a koncert
hangmagassággal
Egy oktávval és a kvinttel
magasabb
két oktávval és egy terccel
magasabb
két oktávval és egy kvinttel
magasabb

A mutációk leggyakrabban a Flute családba tartoznak, és
gyakran használjuk őket együtt más Flute regiszterekkel,
szóló regisztrációk esetén, vagy zenekari kíséretként főleg a
korai orgona zenékben. Mivel a mutációk gyakran jelennek
meg más Flute regiszterekkel együtt a divíziókban, így a
különböző regiszterek kombinálásával hihetetlen változatos
szóló hangszín érhető el. A következő táblázatban néhány
példát talál a mutációkat is alkalmazó, gyakorta használt
szóló regisztrációkra.
8’






4’





2-2/3’


2’

1-3/5’

1-1/3’










A nagy orgonák rendszerint egy vagy kettő mutációs
regiszterrel rendelkeznek a Principal családból is. Legtöbb
esetben ezekkel a sorokkal a principal kórus színezetét adják
meg.

Cseleszta sorok
A Cseleszták egyedülállóak az orgona regiszterek között
abban, hogy alapvetően a többi hangszerhez képest
magasabbra, vagy alacsonyabbra vannak hangolva. A
Cseleszták partner sorokkal vannak párosítva (ezek az
Unisonók), amelyek hangzásban olyanok, mint a cseleszták,
ezek azonban az orgona hangmagasságára vannak hangolva.
Amikor az unison és a cseleszta együtt szólal meg, akkor a
hangolási eltérés miatt, kellemes lebegő hangzás jön létre,
amely romantikus darabok előadásához kiválóan alkalmas. A
cseleszták származhatnak a String vagy a Flute családból,
melyekből ez utóbbi a halkabb.
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Manuálok közötti kopulák
A Manuálok közötti kopulák lehetővé teszik, hogy egy
divízió állásait egy másik billentyűzet, vagy a pedálsor
szólaltassa meg. Manuálok közötti kopula például a SWELL
TO GREAT vagy a GREAT TO PEDAL. Ezek a kopulák a
Swell manuál felett találhatóak meg.
A kopula nevében szereplő első név a divízió neve, amit
kapcsolunk a kopula névében szereplő második szóval
megjelölt divízióra. A „Swell To Great” magyarul azt jelenti:
„Kapcsold a Swell divíziót a Great manuálra”.
A SWELL UNISONO OFF kopula meglehetősen
különleges, mivel elhalkítja a koncert vagy unisono
hangmagasság hangjait. Pl: A SWELL UNISONO OFF
kopula kiválasztása elnémítja a Swell divízióra aktivált
regisztereket, akkor is hogyha hangokat játszik a Swell
manuálon.
A SWELL UNISONO OFF kopula akkor is jól használható,
hogyha a Swell divíziót mással szeretné párosítani anélkül,
hogy az megszólalna a saját manuálján (a Swell divízió
regiszreit a Great divízióra szeretné kapcsolni, de nem
szeretné, hogy azok megszólaljanak a Swell manuálon.)
Az manuálok közötti Swell Unisono Off kopula a Swell
manuál feletti egyik billenő kapcsolón helyezkedik el.

Orchestral / MIDI kopulák
A Rodgers i557/577 számos beépített nagyzenekari hanggal
rendelkezik,
melyek
az
ORCH/MIDI
GREAT,
ORCH/MIDI SWELL vagy ORCH/MIDI PEDAL billenő
kapcsolókon keresztül érhetők el. A nagyzenekari hangok
listáját az alábbiakban találja. Ezek a hangok
megszólaltathatók
önmagukban
is,
vagy
orgona
regiszterekkel együtt. Egyszerre csak egy nagyzenekari
hangszín szólaltatható meg divíziónként.
A Swell és Great manuálokon megszólaltatott nagyzenekari
hangok billentés érzékenyek, azonban a pedálsoron
megszólaltatottak nem. Minden hangszín kitartásra kerül, ha
lenyomjuk a Sustain lábkapcsolót (az expression pedál
mellett található), és az összes nagyzenekari hangra hatással
van az expression pedál is.
Az orgona tremulánsok nem hatnak a nagyzenekari hangokra.
A nagyzenekari hangok nem érhetők el, ha az ORCH/MIDI
kopula MIDI-re van állítva. A MIDI paraméterek, mint az
Octave Shift vagy a Chorus, stb. nincsenek hatással a
nagyzenekari hangokra. A Velocity és a Footswitch azonban
mind a nagyzenekari hangokra, mind a MIDI üzenetekre
hatnak.

Nagyzenekari kopula hangszínek beállítása
Egy nagy zenekari hangszín kiválasztása:
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET pisztont.
2. Nyomja meg egy ORCH/MIDI billenő gomb alsó részét,
hogy világítson.
3. Forgassa az ALPHA tárcsát, amíg a kívánt Orchestral
Voice (nagyzenekari hangszín) neve megjelenik a kijelzőn.
4. A kilépéshez, nyomja meg a General Cancel (0) gombot.
5. A kiválasztott hangszín elmenthető egy General pisztonra.

A Rodgers i557/577 orgonán nyolcféle temperálás közül
választhatunk: Egyenletes (Equal), Mean-Tone, Kirnberger,
Werckmeister I, Werckmeister III., Young I, Young II és
Pythagorean. A temperálás ilyen módon történő
megválasztásával lehetőség nyílik a történelmi darabok
autentikus megszólaltatásra, ahogyan azt annak idején a
szerző kitalálta. Továbbá új zenékben is alkalmazhatunk nem
egyenletesen temperált hangolásokat.
Ősi temperálások
Pythagorean: Ezt a temperálást a tiszta kvintek és kvartok
jellemzik. A Píthagorean teória egy diatonikus skálán alapul,
amely modellként szolgált a középkorban.
Mean-Tone: Ez a temperálás a Pythagorean hangolás
továbbfejlesztése, ahol egyedül a kvint és a szext tiszta, a
tercek kissé alacsonyabbak, a kvart kissé magasabb az
egyenleteshez képest. A nagy terc és a tiszta kvint között
kissé szélesebb hangköz alakult ki.
Sok mai művész ezt a temperálást alkalmazza 15. - 17.
században keletkezett darabok előadásakor.
J.S. Bach Well Tempered Clavier című műve 1722-ben
valamint 1738 és 1742 között íródott, és ez egy 24 pár
prelúdiumból álló gyűjtemény az összes dúr és moll
hangnemben. A cím utal arra, hogy olyan temperálást
alkalmazott, amelynél az összes hang kielégítően
hangnemben van, de nem feltétlenül egyenletesen
temperálva.
Jó temperálások

A csillaggal jelölt Orchestral hangszínek nem elérhetőek az i557
egységen.

Temperálások
Az utóbbi években újra megújult az érdeklődés az ősi
temperálások felé, melyekre vonatkozó írásokat olvashatunk
az egyenletes temperálás kitalálása előtti időkből. A 18.
század közepéig a skálák hangjainak relatív hangmagassága
ízlés szerint került kiválasztásra, a zenék néhány keresztet,
vagy néhány bét tartalmazó hangnemekben íródtak; a
távolabbi hangok hangolása a fül fáradtsági fokának
függvényében alakult. Manapság sok zeneszerző alkalmaz
kissé elhangolt hangközöket, hogy pillanatnyi feszültséget
okozzon a hallgatóban. Az egyenletesen temperált hangolási
rendszerek elterjedésével, ami manapság is használatos a
hangok egyenlő távolságra kerültek egymástól, és ezzel
valamelyest elveszett a korai szerzők által kiváltani kívánt
hatás.

Kirnberger: Johann Philipp Kirnberger (1721-1783) német
zeneszerző, aki 1739 és 1741 között Bach tanítványa volt. Az
ő temperálása a tiszta kvartokat favorizálta, mint a
Pythagorean modellben, azonban ezt számos hangnemben
működővé tette.
Werckmeister I és III: Andreas Werckmeister a 17. század
végén foglalkozott a temperálásokkal. A Werckmeister I
esetében továbbfejlesztette a Mean-Tone temperálást. A
Werckmeister III esetén pedig négy hangot az egyenletes
temperálás szerint hangolt (C, D#, F# és A).
Young I & II: A Young temperálások tovább finomították a
Mean-Tone modellt, kivéve, hogy a keresztes hangnemek
kissé magasabbra vannak hangolva.
Equal: Az egyenletes temperálás a mai modern szabvány,
amely 12 egyenletes távolságra lévő félhangot tartalmaz,
ezért minden hangnemben egyformán jól használható. A
hangnemek közti moduláció korlátlanul lehetséges.

25

Egy temperálás kiválasztása
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET pisztont.
2. Forgassa a SELECT gombot, amíg a TEMPERAMENT
jelenik meg a kijelzőn.
3. Forgassa az ALPHA tárcsát, amíg a kívánt temperálás
megjelenik a kijelzőn.
4. A kilépéshez, nyomja meg a General Cancel (0) gombot.

!

Amikor az orgona kikapcsolt állapotban van a temperálás
beállítás visszaáll az Equal alap beállításra. Továbbá az
Equal temperálásra történő gyors visszalépéshez, nyomja
meg a Cancel (0) + [SET] gombot. Ez a visszaállítás eljárás
a MIDI beállításokat és Voice Palette beállításokat is
visszaállítja, azok AUDIO SAVE MENU beállításaikra.

A Random Tuning beállítása:
1. A TRANSPOSE oldalon, nyomja meg és tartsa lenyomva
a SET gombot.
2. Forgassa a SELECT gombot, amíg a RANDOM
DETUNING jelenik meg a kijelzőn.
3. Forgassa az ALPHA tárcsát, hogy kiválassza a kívánt
értéket (-7-+8).
4. A kilépéshez, nyomja meg a General Cancel (0) gombot.

!

Az új beállítás meghallgatásához, először
mentenie kell azt az AUDIO SAVE MENÜ
által. Ezután kapcsolja ki, majd ismét be az
orgonát.

Minimum expression
Itt elképzelés és ízlés szerint beállíthatja az egyes divíziók
minimum hangerejét, amikor a hozzájuk tartozó lábpedál
zárva van. Összesen három expression (hangerő) beállítás
közül választhat: NORMAL, ppp, pppp.
Ezek a beállítások befolyásolják az egyes divíziók hangerejét,
amikor az expression pedál teljesen zárva van.

Véletlenszerű elhangolás (Random Detuning)
A templomi orgonák sajátossága, hogy az egyes sípok között
tapasztalható egy kis mértékű hangmagasság ingadozás. Bármilyen
precízen hangolnak be egy orgonát a környezeti hőmérséklet és
páratartalom miatt a sípok kissé elhangolódnak. A fa sípok (Reeds)
különösen érzékenyek a hőmérséklet változásokra.

Expression beállítás
NORMAL
ppp
pppp

Minimum hangerő
halk
meglehetősen halk
nagyon halk

A Random Detuning funkció kis mértékben, véletlen szerűen hangol
el hangokat. Az elhangolás mértéke véletlenszerűen változik.
Bizonyos hangok egyáltalán nem kerülnek elhangolásra. Az
elhangolt hangok száma és az elhangolás mértéke meghatározott az
egyes hangszínekre, hogy valósághűen visszaadja egy sípos orgona
viselkedését. Pl: A Reeds több hangmagasság ingadozást hordoz,
mint a Flutes. Mivel az elhangolás véletlenszerű nem rontja a
hangszer átfogó hangolását és az elhangolás nem haladja meg egy
éppen behangolt sípos hangszernél tapasztalható mértéket.

Ez a tulajdonság megegyezik a sípos orgonákon található hangerő
redőnyök sűrűségének állításával. Minél sűrűbbek a redőnyök, annál
kevesebb hang kerül továbbításra a hangerő pedál zárt állapotában. A
beállítások nem befolyásolják a hangot, amikor a hangerő pedál
nyitott helyzetben van.

Valahányszor bekapcsolja a hangszert az elhangolás folyamat
lejátszódik. Ezért minden egyes bekapcsolásnál egy kissé eltérően
alakul, hasonlóan egy sípos orgonához. A Random Detuning
mértékét az alábbiak szerint állíthatja be:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET pisztont.

Minimum expression beállítás
A minimum expression kiválasztása egy divízióra:

2. Forgassa az ALPHA tárcsát, amíg a divízió (PD, GRT
vagy SW), EXPRESSION és az expression (NORMAL, ppp,
pppp) látható a kijelzőn.
3. Forgassa a SELECT gombot, amíg a kurzor a
megváltoztatni kívánt divízió vagy expression beállítás felett
villog.
4. Az ALPHA tárcsa forgatásával válassza ki a kívánt divízió
vagy expression beállítást.
5. A kilépéshez, nyomja meg a General Cancel (0) gombot.
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A GT/PD csatolt/ nem csatolt státuszának beállítása

Valójában ezek a beállítások ideiglenesek, így az orgona
kikapcsolásakor törlésre kerülnek. Hogyha azonban szükségesnek
találja, egy Audio Save eljárással tárolhatja a beállításokat. Lásd 32.
oldal.

A legtöbb sípos orgonán a Great és Pedal dívizíók a „nem
csatolt” státuszba vannak, ezért a hangerő pedálok nem
befolyásoljál ezeket. Amikor a GT/PD ENCLOSED
paraméterre a NO beállítást válassza, a Great és pedal
divíziók a maximum hangerőn maradnak, függetlenül a bal
hangerő pedál (európai modelleknél a jobb pedál)
pozíciójától. A másik hangerő pedál továbbra is befolyásolja
a Swell divíziót.

US modell

GT/PD ENCLOSED paraméter

Yes

Yes

No

No

Crescendo gomb

On

Off

On

Off

Bal pedál funkció

GT/PD/SW Exp

SW Exp

---

Jobb pedál funkció

Crescendo

SW Exp

Crescendo

SW Exp

GT/PD ENCLOSED paraméter

Yes

Yes

No

No

Crescendo gomb

On

Off

On

Off

Bal pedál funkció

Crescendo

Jobb pedál funkció

GT/PD/SW Exp

GT/PD Exp

Európai modell

A GT/PD csatolt vagy nem csatolt státuszának beállítása:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET pisztont.
2. Forgassa a SELECT gombot balra, amíg a GT/PD
ENCLOSED jelenik meg a kijelzőn.
3. Forgassa az ALPHA tárcsát a NO vagy YES lehetőség
kiválasztásához.
4. A kilépéshez, nyomja meg a General Cancel (0) gombot.

SW Ex
GT/PD Exp

Crescendo

SW Exp

SW Exp

----

A Voice Palette elnevezés arra utal, hogy a funkció szélesíti a
rendelkezésre álló hangszínek számát. Az aktuális regiszterek
mellett, sok további sor is elérhető a funkció által.
A Voice Palette alternatívákat tartalmazó regisztereket a (●)
jelöléssel látták el a könnyű azonosítás rdekében.
A Voice Palette választás elvégzése
Végezzen el egy Voice Palette választást:
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET pisztont.

Valójában ezek a beállítások ideiglenesek, így az orgona
kikapcsolásakor törlésre kerülnek. Hogyha azonban szükségesnek
találja, egy Audio Save eljárással tárolhatja a beállításokat. Lásd 32.
oldal.

2. Aktiválja a megváltoztatni kívánt regisztert. (Pl: válassza
ki Swell Viole Celeste II 8’-t).

Voice Palette

3. Forgassa az ALPHA tárcsát a Voice Palette alternatívák
képernyőn történő megjelenítéséhez és megváltoztatásához.

A Rodgers i557/577 regiszterei közül néhány, további
hangszíneket is tartalmaz, melyeket a Rodgers kizárólagos
Voice Palette funkciójával érhetőek el. A Voice Palette
rendkívüli rugalmasságot biztosít. Például egy adott
regisztrációra mondjuk nem csak a Swell Geigen Principal
8’ regisztert használja, hanem kiválaszthatja azt is, hogy ez a
meghatározott regiszter az alap Geigen Principal 8’ beállítás
helyett a Viola 8’ Voice Palette regisztert használja. Mindkét
választás használható.

4. A kilépéshez, nyomja meg a General Cancel (0) gombot.
A Voice Palette választásokat eltárolhatja kombináció
pisztonokra, ami lehetővé teszi a gyors elérésüket a
későbbiekben. Például az egyik piszton meghatározhatja a
Voice Celeste II 8’ hangot, míg egy másik a Flute Celeste II
8’ hangot.
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A Voice Palette választások kombináció pisztonokra történő
mentéséhez, először „nyissa” ki a Voice Palette-t. A Voice
Pelette választás lezárhatósága csak a véletlenszerű
változtatás elkerülésére szolgál. A manuális változtatások
mindig lehetségesek.
A Voice Palette lezárása/ kinyitása
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET pisztont.

3. Forgassa az ALPHA tárcsát, amíg a LOCK vagy
UNLOCK jelenik meg a kijelzőn.
4. A kilépéshez, nyomja meg a General Cancel (0) gombot.
Amikor a Voice Palette lezárt állapotban van, a kombináció
pisztonoknak nincs hatása a Voice palette választásokra (a
kombináció pisztonokra előzőleg mentett Voice Palette
választásokra sem). A Voice Palette lezárás neincs hatással az
ORCH/MIDI kopula belső hangszíneire.

2. Forgassa a SELECT gombot, amíg a VOICE PALETTE
jelenik meg a kijelzőn.
Az i557 regiszterek komplett listája és a hozzájuk kapcsolódó Voice Palette alternatívák.

U.S. modell

!
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Hogyha olyan regisztert használ, amely tartalmaz Voice Palette alternatívát, a regiszter
vagy az alap hangszínt vagy a Voice Palette alternatív hangszínt szólaltatja meg. Például
beállíthatja, hogy a Pedal Gedackt 8’ regiszter a Gedackt 8’ hangszínt vagy a Trumpet 8’
hangszínt szólaltassa-e meg.

Európai modell

!

Hogyha olyan regisztert használ, amely tartalmaz Voice Palette alternatívát, a regiszter
vagy az alap hangszínt vagy a Voice Palette alternatív hangszínt szólaltatja meg. Például
beállíthatja, hogy a Pedal Burdon 8’ regiszter a Burdon 8’ hangszínt vagy a Trumpet 8’
hangszínt szólaltassa-e meg. A két hangszín egyszerre történő megszólaltatása nem
lehetséges.
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Az i577 regiszterek komplett listája és a hozzájuk kapcsolódó Voice Palette alternatívák.

U.S. modell

!
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Hogyha olyan regisztert használ, amely tartalmaz Voice Palette alternatívát, a regiszter
vagy az alap hangszínt vagy a Voice Palette alternatív hangszínt szólaltatja meg. Például
beállíthatja, hogy a Pedal Gedackt 8’ regiszter a Gedackt 8’ hangszínt vagy a Trumpet 8’
hangszínt szólaltassa-e meg.

Európai modell

!

Hogyha olyan regisztert használ, amely tartalmaz Voice Palette alternatívát, a regiszter
vagy az alap hangszínt vagy a Voice Palette alternatív hangszínt szólaltatja meg. Például
beállíthatja, hogy a Pedal Burdon 8’ regiszter a Burdon 8’ hangszínt vagy a Trumpet 8’
hangszínt szólaltassa-e meg.

A Voice Palette választások visszaállítása
Az összes regiszter gomb visszatér az AUDIO SAVE MENU beállításokra, amikor kikapcsolja
az orgonát vagy megnyomja a Cancel (0) +SET gombot. (ez az eljárás a MIDI kopulákat is
visszaállítja az utoljára mentett státuszra, valamint a Temperálás beállítást az Equal-ra.
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Master Volume szabályzás

Sztereó fejhallgató aljzat

Bizonyos szituációkban szükséges lehet, hogy ideiglenesen
megváltoztassa az orona átfogó hangerejét. Ez akkor válhat
szükségessé, hogyha nagyobb hallgatóságnak játszik vagy
nagyobb teret kell betöltenie. Amikor kisebb térben vagy
kisebb közönségnek játszik a hangerő átfogó csökkentésére
lehet szüksége. Ezek a változtatások könnyen kivitelezhetőek.

A konzol fel van szerelve egy sztereó ¼”-os jack aljzattal
(HEADPHONES), amely a billentyűzetsor alatt, jobb oldalt, a
csatlakozó panelen található. Egy sztereó fejhallgató ide
csatlakoztatásakor lekapcsoljuk az orgona saját hangszóróit, és
csak a fejhallgatón keresztül szólal meg a hangszer.

A Master hangerő beállítása
1. Forgassa jobbra a játszó asztal alatt található OUTPUT
LEVEL gombot.
ÉS / VAGY:
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET pisztont.
2. Forgassa a Select gombot balra, amíg a MASTER
VOLUME jelenik meg a kijelzőn.
3. Forgass az ALPHA
megváltoztatásához.

tárcsát

a

hangerő

1. Csatlakoztassa a fejhallgatót a fejhallgató (HEADPHONES)
aljzatra.
2. A játszó asztal alsó részén található OUTPUT VOLUME
gombbal állítsa be a kívánt fejhallgató hangerőt.

!

Emlékezzen, hogy az OUTPUT LEVEL gomb az orgona
hangszóróit is szabályozza. Ezért a fejhallgató
csatlakoztatás megszűntetése előtt csavarja le a
hangerőt az OUTPUT LEVEL gombbal. Ellenkező
esetben az orgona túl hangos lehet.

szint

3. Nyomja meg a General Cancel (0) gombot a kilépéshez.

!

A fejhallgató hangerejének beállítása

Normál állapotban a Master Volume megváltoztatása
ideiglenes. Habár egy Audio Save művelettel, elmentheti
alap beállításként a kívánt hangerő szintet. Lásd a
következő részben.

Audio Save
1. Bármelyik Audio Control menü esetében, nyomja meg és
tartsa lenyomva a SET pisztont, majd nyomja meg és tartsa
lenyomva a General Cancel (0) gombot, néhány másodpercig.
2. Továbbra is tartsa lenyomva mindkét pisztont.

AUXILIARY szabályzók
A Rodgers i557/577 egység tartalmaz egy sztereó pár
kiegészítő (auxiliary) bemeneti csatlakozót (egy a jobb
csatornára, egy a bal csatornára), melyek a játszó asztal alján
jobbra, a csatlakozó panelen találhatóak. Amikor ezeket a
bemeneteket használja, a külső egységről (szintetizátor, MIDI
hang modul, szalagos magnó stb.) audió jel összekeverésre
kerül az orgona hangjával. Az Audio Control kategória több
menüjét
használhatja
a
kiegészítő
bemenetek
karakterisztikájának beállítására.

!

Kihangosító
berendezés
csatlakoztatható az orgona
rendszerén keresztül.

nem
audió

Az Auxiliary Input hangerejének beállítása
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET pisztont.
2. Forgassa a Select gombot balra, amíg a AUX IN LEVEL
jelenik meg a kijelzőn.

3. Engedje el a SET és General Cancel (0) pisztont.
Az Audio Control beállítás ezzel mentésre került, így az
orgona a beállítást a kikapcsolást követően is megőrzi.

3. Forgass az ALPHA
megváltoztatásához.

tárcsát

a

hangerő

szint

4. Nyomja meg a General Cancel (0) gombot a kilépéshez.
Normál állapotban ezek a beállítások ideiglenesek, ezért az
egység kikapcsolásakor törlésre kerülnek. Habár egy Audio
Save művelettel, elmentheti alap beállításként ezeket. Lásd az
előző részben.
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Tér modellezés (Room Modelling)
Az emberi fül lehetővé teszi, hogy a különböző érzékelt hang
típus kombinációk (a fület közvetlenül elérő hang és a
különböző felületekről visszaverődő késleltetett hang) alapján
meghatározzuk a hangforrás távolságát. A Rodgers Sound
Modelling rendszer lehetővé teszi, hogy meghatározza az
i557/577 akusztikus környezetét.
A Room Modelling (tér modellezés) technológia egy három
dimenziós hangzást hoz létre, melyben érzékelheti a
távolságokat, valamint a tér formáját és méretét.
A Room Modelling menük lehetővé teszik a tér méretének
meghatározását, valamint az akusztikát befolyásoló hang
visszaverő felületek anyagának meghatározását. Pl: Hogyha
szeretné, hogy az orgona egy nagy térben szóljon, válassza a
„Catedral” beállítást. Hogyha szeretne egy kemény
hangvisszaverő felületet beállítani, válassza a „Marble”
beállítást.

Kisegítő szabályzás (Ancillary Control)
A Rodgers i557/577 kibővíthető opcionális külső sípokkal
(valódi sípok). Az alábbi ANCILLARY CONTROL és PIPES
OFF
kombinációk
egyikének
kiválasztásával,
meghatározhatja, hogy az i557/577 regiszterek csak a külső
sípokat vezéreljék-e vagy együtt a külső sípokat és a belső
(PCM) hangszíneket.
Hogyha …..
Ancillary On
Control
Pipes Off On

On

Off

Off

Opposite Opposite

Off

On

Off

On

…sípok YES

Yes

No

No

Yes

Off
No

Hogyha problémákba ütközik a beállítások során, konzultáljon
a legközelebbi Roland kereskedővel.

Az akusztikai tér érzet mértékét az Ambience Depth paraméter
szabályzásával változtathatja meg.

Az Ancillary Control paraméter beállítása

A Room Modelling beállítások megváltoztatása

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET pisztont.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET pisztont.

2. Forgassa a Select gombot balra, amíg az Ancillary Control
jelenik meg a kijelzőn.

2. Forgassa a Select gombot balra, amíg a ROOM TYPE vagy
WALL TYPE jelenik meg a kijelzőn.
3. Forgass az ALPHA tárcsát a tér típus vagy a fal típus
megváltoztatásához.

3. Forgass az ALPHA tárcsát és válassza ki az ON, OFF vagy
OPPOSITE lehetőséget.
5. Nyomja meg a General Cancel (0) gombot a kilépéshez.

4. További lehetőségként, forgass a Select gombot az
Ambience Depth kiválasztásához, majd végezze el a beállítást
az ALPHA tárcsával.
5. Nyomja meg a General Cancel (0) gombot a kilépéshez.
A beállítás elvégzése közben játsszon az orgonán, hogy
meghallgassa a változásokat.
Normál állapotban ezek a beállítások ideiglenesek, ezért az
egység kikapcsolásakor törlésre kerülnek. Habár egy Audio
Save művelettel, elmentheti alap beállításként ezeket. Lásd az
előző részben.
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MIDI funkciók
A Rodgers orgonák kiváló MIDI képességekkel rendelkeznek, remek lehetőségeket biztosítva a zenei előadásokhoz. A MIDI, ami a
Musical Instrument Digital Interface kifejezés rövidítése, egy digitális protokoll rendszer, a zenei és hang adatok továbbítására és
fogadására. Lehetővé teszik a felhasználó számára egy másik MIDI kompatíbilis készülék (mint például egy MIDI hangmodul, vagy
MIDI szekvenszer) képességeinek elérését.
A Rodgers i557/577 MIDI kopulái digitális parancsokat közvetítenek a billentyűzet és egy MIDI hangmodul között, lehetővé téve
további hangszínek vagy effektek használatát, vagy zenénk felvételét egy külső szekvenszer (MIDI felvevő készülék vagy szoftver)
segítségével. A MIDI készülékek a billentyűzet alatt, jobb oldalt található csatlakozó panel MIDI csatlakozóihoz köthetők.

MIDI kopulák

A MIDI alkalmazás engedélyezése

A MIDI kopulák az ORCH/MIDI SWELL, ORCH/MIDI
GREAT és ORCH/MIDI PEDAL feliratú kapcsolókkal
aktiválhatók.
A kapcsolók címkéjén az „ORCH/MIDI” felirat áll, mivel
ezek állíthatók MIDI kopula, vagy nagyzenekari kopula
funkcióra. Ahhoz, hogy egy külső MIDI hangmodult elérjünk,
a kapcsolókat MIDI kopulákként kell konfigurálnunk.

Az ORCH/MIDI kapcsoló MIDI kopulává alakítása:
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET gombot.
Forgassa a Select gombot balra, amíg a DIVISION ablak
(divízió elnevezése) jelenik meg. Engedje el a SET
gombot.
Forgassa az ALPHA tárcsát a GREAT, SWELL vagy
PEDAL kiválasztásához.
Forgassa balra a SELECT gombot, amíg megjelenik az
ORC/MIDI és a kiválasztható paraméter: [ORCH] és
[MIDI].
Hogyha a MIDI jelenik meg a gomb már konfigurálásra
került.
Hogyha az ORCH jelenik meg, forgassa az ALPHA
tárcsát a MIDI kiválasztásához.
Nyomja meg a Cancel (0) gombot, hogy kilépjen a
menüből vagy használja a Select gombot és az ALPHA
tárcsát egyéb MIDI beállítások elvégzéséhez.
Ez bármelyik General kombináció pisztonra elmenthető.

MIDI beállítások
Minden egyes kopula számos paramétere elérhető az ORCH/MIDI menün keresztül (lásd, 19. oldal), és ez nagyon rugalmas hang
vezérlési módokat biztosít. Ezek a paraméterek a következők:
Paraméter
Channel
Tone
Octave
Velocity
Foot Switch
Pan
Reverb
Chorus
Expression
Velocity Sensitivity

Leírás
A kopula által használt MIDI csatornát állíthatjuk be vele (A MIDI GREAT megváltoztatható).
A MIDI kopula által vezérelt hangot vagy effektet határozza meg.
A hang oktáv tartományát adja meg: az oktáv felfelé és lefelé irányban eltolható.
Megadja, hogy a hang fix hangerővel szólaljon meg, vagy, hogy a dinamikára hatással legyen-e az expression
pedál mozgatása, illetve a billentyűzet leütésének erőssége.
Meghatározza, hogy egy adott hang reagáljon-e a lábpedál szabályzásra és wah effektre (Off, Sustain,
Sostenuto vagy Soft).
A hang sztereó térben történő elhelyezkedését adja meg (panoráma).
A hangra alkalmazott zengető mértékét adja meg.
A hangra alkalmazott kórus effekt mértékét adja meg.
A hangszín szíintjét szabályzó hangerő üzenet típusát határozza meg.
A játékhoz használt velocity görbét határozza meg.

A paraméterek az egyes kopulákra függetlenül beállíthatóak és elmenthetőek kombinációs pisztonokra. Ez nagy mértékű
rugalmasságot tesz lehetővé, valamint az egység haladó MIDI szabályzását. Ezeket a szabályzásokat könnyen kiválaszthatja és
megváltoztathatja.
Most az összes fenti paramétert részletesen tárgyaljuk.
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MIDI csatorna

Tone (hangszín)

A Rodgers i557/577 minden egyes MIDI kopulája más-más
hangot, vagy MIDI csatornát képes kontrollálni egy külső
hangszeren. Ez a különálló MIDI csatornák segítségével
érhető el. Mivel a csatornák függetlenek, a hangszerek
önállóan kontrollálhatók.
A Great MIDI kopula normál esetben az 1-es MIDI csatornán
küldi az adatokat. Ez azonban átállítható, hogy a 4~11-es, a
15-ös, vagy a 16-os csatornán küldjön. A többi kopula
csatornái fixek.
A következő táblázat mutatja a MIDI kopula kapcsolókat és a
hozzájuk tartozó MIDI csatornákat.

Ezzel a paraméterrel állíthatjuk be, hogy a MIDI kopula
aktiválása után, a megfelelő billentyűzeten, vagy a pedálsoron
játszva, milyen hangszer (vagy hangszín) szólaljon meg.

Divízió
Kopula
MIDI csatorna
Great
ORCH/MIDI GREAT
1*
Swell
ORCH/MIDI SWELL
2
Pedál
ORCH/MIDI PEDAL
3
(*) Megváltoztatható a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16-os
csatornákra.

A Great MIDI csatorna megváltoztatása
Általában nincs szükség a Great MIDI kopula csatornájának
megváltoztatására a legtöbb MIDI hangmodul használatakor.
Azonban előfordulhat olyan eset, amikor szükség van az 1-estől eltérő MIDI csatornán küldeni az adatokat.
A legáltalánosabb ok a Great MIDI kopula csatornájának
megváltoztatására, ha egy hangot akarunk elérni egy olyan
modulon, amely csak egy adott MIDI csatornán képes fogadni.
A Great ORCH/MIDI kopula csatorna megváltoztatása:
1. Tartsa lenyomva a SET pisztont és nyomja meg az
ORCH/MIDI GREAT gombot (OFF).
2. Forgassa a SELECT gombot jobbra, amíg a CHANNEL
jelenik meg a kijelzőn.
3. Forgassa az ALPHA tárcsát, hogy kiválassza az új MIDI
csatornát (1, 4-11, 15, 16).
4. Nyomja meg a villogó ORCH/MIDI gombot vagy a General
Cancel (0) gombot a kilépéshez, illetve forgassa a SELECT
gombot egyéb MIDI paraméterek beállításához.
A Great MIDI kopula csatorna kijelölés, elmenthető egyéb
beállításokkal együtt egy kombinációs pisztonra.

MIDI hangszín választása a billentyűzeten keresztül
1.
2.
3.

4.

Először is állítsa a kívánt ORCH/MIDI kopulát MIDI-re.
Lásd, A MIDI alkalmazás engedélyezése, (34. o.).
Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET pisztont.
Nyomja meg a kívánt ORCH/MIDI kapcsoló (SWELL,
GREAT vagy PEDAL) felső részét. Az indikátora
villogni kezd, jelezve, hogy a MIDI beállítás elvégezhető.
Ezt nevezzük „MIDI Set Mode” –nak (MIDI állítás mód)
nevezzük.
Adja meg a kívánt hangszín számát (Program Change =
programváltás). Nézze meg a hangmodul hangszín
táblázatát:
Nyomja meg a megfelelő billentyűt a Great, a Swell
manuálon, vagy a Pedálsoron. (A Rodgers PR300S
hangmodul/sequencer használati útmutatójában talál egy
referencia hangszín táblázatot).

Az 1~61 program számok a Great billentyűkkel küldhetők ki,
a 62~122 számok a Swell billentyűkkel, a 123~128 számok
pedig a pedálok segítségével. Egy billentyű lenyomása után az
ORCH/MIDI kapcsoló már nem villog, hanem folyamatosan
világít, és a kijelzőn a TRANSPOSE 0 üzenet tűnik fel.
A hangszínválasztás ezzel megtörtént. Ez a MIDI választás el
is menthető egy pisztonra, ha kívánja.

MIDI hangszín választása számmal
Ha kívánja, választhat hangszínt a külső MIDI hangmodulon
név helyett számokkal is. Ez a technika biztosítja, hogy az
i557/577 bármilyen olyan hangmodulon képes hangszínt
választani, amely követi a MIDI szabványt.
Amikor egy külső MIDI hangmodulon hangszínt választunk,
az orgona maximálisan három különálló MIDI üzenetet küld:
egy Program Change üzenetet és egy vagy kettő Bank Select
(vagy variáció) üzenetet. Amikor név szerint választunk
hangszínt (lásd előző oldal), akkor a fent leírt üzenetek
automatikusan generálódnak; egy hangszer kiválasztásakor a
megfelelő Program Change és Bank Select üzenetek kerülnek
kiküldésre.
Ha számmal választunk hangszínt, akkor a tényleges MIDI
üzeneteket adjuk meg, vagyis a Program Change számot és a
Bank Select számokat.
Mielőtt számmal kiválaszthatnánk egy hangszínt, meg kell
adnunk a megfelelő Program Change és Bank Select
számokat, a hangmodul hangszíntáblázatának megfelelően.
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Hangszín választása számmal:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

Állítsa a kívánt ORCH/MIDI kapcsoló kopulát a MIDI
értékre. Lásd 28. oldal.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET pisztont.
Nyomja meg a kívánt ORCH/MIDI kapcsoló (SWELL,
GREAT vagy PEDAL) felső részét. Az indikátora
villogni kezd, jelezve, hogy a MIDI beállítás elvégezhető.
Ezt nevezzük „MIDI állítás módnak”.
Adja meg a kívánt hangszín számát (Program Change) a
hangmodul hangszín táblázatából.
Forgassa a Select gombot jobbra, amíg a TONE PGM
jelenik meg a kijelzőn. Forgassa az ALPHA tárcsát a
kívánt hangszín számát.
A Bank Select MSB (CC00) állításához, forgassa a Select
gombot, amíg az MSB látható a kijelzőn. Az ALPHA
kerék forgatásával adja meg a kívánt beállítás számát.
A Bank Select LSB (CC32) állításához, a Select gomb
forgatásával válassza ki a kijelzőn az LSB-t. Az ALPHA
tárcsa forgatásával adja meg a kívánt beállítás számát.
Nyomja meg a villogó ORCH/MIDI gombot vagy a
Cancel [0] gombot a kilépéshez vagy a Select gomb
forgatásával, beállíthat egy másik MIDI paramétert.
A hangszínválasztás művelete kész. Ez a MIDI beállítás
elmenthető egy pisztonra, kívánság szerint.

Hangszín cím mentése egy kombinációs pisztonra
Amint kiválasztottunk egy MIDI hangot egy MIDI kopula
kapcsolóra, ugyanez a Program Change és Bank Select üzenet
kerül kiküldésre minden alkalommal a kopula piszton
aktiválásakor. A MIDI kopula kapcsolóra kiválasztott MIDI
hang elmenthető az azonnali elérés érdekében.
Egy MIDI hangszín mentése egy kombinációs pisztonra:
1.
2.

3.
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A fenti műveletsorral válasszon ki egy hangszínt a kívánt
MIDI kopulára.
Nyomja meg a SET pisztont, majd nyomja meg azt a
kombinációs pisztont, ahová memorizálni kívánja a
kívánt MIDI hangszínt.
Engedje fel mindkét pisztont.
Ez elmenti a MIDI hangot a kombinációs pisztonra. Ha
szükséges, orgona regisztrációkat is elmenthet a MIDI
hangokkal együtt, ha a fenti 1. és 2. lépés között aktiválja
az orgona regisztereket és kopulákat.

Bővebben az MSB és LSB üzenetekről
Amint azt már említettük, az ’MSB’ és ’LSB’ mindketten
’Bank Select’ üzenetek; ezek a Most Significant Bit és a Least
Significant Bit kifejezések rövidítései. Tipikusan a hang
variációk kiválasztására használjuk őket. Azért támogatja
mindkét típust az 537, mivel bizonyos gyártók az MSB, más
gyártók viszont az LSB típusú Bank Select üzeneteket
használják.
A GS formátum például, az MSB (CC00) üzenetet használja
Bank Select-ként. A Generál MIDI vagy GM szabvány viszont
csak Program Change-eket használ; Bank Select üzeneteket
nem.
A MIDI hangmodul használati utasításában tájékozódhat róla,
hogy milyen üzenetek szükségesek az egyes hangok
kiválasztásához.

A Generál MIDI és a GS formátum
Régen a legtöbb MIDI hangmodul maximum 128 hangot
tartalmazott. Ezeket MIDI Program Change üzenetekkel
lehetett kiválasztani. Sajnos nem volt szabvány hang
hozzárendelés ezekhez az üzenetekhez. Például az egyik
hangmodulban mondjuk egy trombita hang volt a Program
Change #39-es számon, míg egy másik modulban ugyanehhez
a számhoz egy Chimes hangszín tartozott.
A Generál MIDI (GM) megalkotásával, egy 128 hangból álló
szabvány listát határoztak meg, és ez a 128 hang a 128
elérhető Program Change számnak felelt meg.
A GS szabvány tartja ugyanazt a szabványt, mint a GM, azonban itt
128-nál több hang is elérhető Bank Select (MSB) üzenetek segítségével.
A GS standard megadja a lehetőséget a 128 hang mindegyikének
további 128 variációjának előhívására, ezzel a lehetséges hangok teljes
számát 16.384-re növelve.
Például a Program Change #1 egy GM modulban a Piano1 hangszínt
választja ki. Egy GS hangmodulban szintén van egy Piano1hangszín a
Program Change #1-re, azonban itt még 127 más variációját is
elérhetjük ennek az egy hangnak (ha van ennyi).
A GM hangszereket gyakran nevezzük „Bank 0” hangoknak;
Ezen hangok GS variációi más bankokban találhatók, pl. Bank
8, Bank 16, stb.
Sok MIDI hangmodul gyártója már hozzáadta készülékéhez a
GS formátum támogatást.

Oktáv eltolás
Normál esetben a MIDI kopulák által vezérelt hangok koncert
hangmagasságon szólalnak meg: vagyis ha egy középső C
hangot játsszunk az orgona billentyűzetén, akkor a megfelelő
MIDI kopula aktiválása után a hangmodulon is egy középső C
fog megszólalni. Az Octave Shift funkció lehetővé teszi, hogy
a MIDI kopulák által kontrollált hangokat egy vagy két
oktávval magasabban, vagy mélyebben szólaltassuk meg.
Mindegyik MIDI kopula oktáv értéke, egymástól függetlenül
eltolható .
Amikor egyetlen hangot kontrollálunk egy billentyűzetről,
vagy pedálsorról, az Oktáv Eltolás lehetővé teszi egy a
hangszínnek
megfelelőbb
tartományban
történő
megszólalását;
például
egy
Tuba
hangszínt
letranszponálhatunk
egy
oktávval
mélyebbre,
így
természetesebb megszólalást kapunk.
Egy MIDI kopula oktáv tartományának eltolása fel, vagy
lefelé:
1. Először is állítsa a kívánt ORCH/MIDI kopulát MIDI-re.
Lásd, A MIDI alkalmazás engedélyezése, (28. o.).
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET pisztont.
3. Nyomja meg a kívánt ORCH/MIDI kapcsoló (SWELL,
GREAT vagy PEDAL) felső részét. Az indikátora
villogni kezd, jelezve, hogy a MIDI beállítás elvégezhető.
Ezt nevezzük „MIDI állítási módnak”.
4. Forgassa a SELECT gombot, amíg az OCT jelenik meg a
kijelzőn.
5. Forgassa az ALPHA tárcsát és válassza ki a kívánt
beállítást (Up 2, Up 1, NORM, DN 1 vagy DN 2).
6. Nyomja meg a villogó ORCH/MIDI gombot vagy a
Cancel [0] gombot a kilépéshez, illetve a Select gomb
forgatásával egyéb MIDI paramétereket állíthat.
Az Oktáv eltolás művelete ezzel befejeződött. .A MIDI kopula
aktivált állapota közben beállított kombinációs pisztonok
szintén mentésre kerülnek.

Velocity

A MIDI hang velocity érték a MIDI hangok felfutás
minőségét és hangerejét állítják. Ez függ attól, hogy az
orgonista milyen erősséggel üti le e billentyűket és a „2”
(egészen finom) értéktől a „127” (egészen erőteljes) értékig
terjed. A hangerő tényleges változása mellett, nagy velocity
értékek esetén a hang hangszín természete is változni fog, ami
általában fényesebbé alakítja a hangot.
A Rodgers orgonák képesek továbbítani állandó (fix) velocity
értéket a billentyűzetről, valamint változó velocity értéket,
amely az expression pedál aktuális állásától, valamint a
billentyűk lenyomásának erősségétől függ.
A Velocity vezérlés minden egyes ORCH/MIDI kapcsolóra
külön-külön beállítható.
Összegzés:

Fix velocity (2~127) (a billentyűzet egy fix értéket küld
ki 2 és 127 között)

Expression velocity (EXP) (a velocity értékét az
expression pedál állásával szabályozzuk)

KEYBOARD velocity (KBD) (a velocity a
billentyűzeten alkalmazott leütés erősségnek megfelelően
alakul)

Fix velocity (2~127)
A fix velocity esetén ugyanaz a velocity érték kerül
alkalmazásra az adott MIDI kopula által megszólaltatott
összes hangra. A velocity bármilyen értékre állítható a „2”-től
„127”-ig tartományban.
Ez gyakran hasznos lehet a MIDI-n keresztül kontrollált
hangok felfutási karakterisztikájának összhangerő állítására. A
velocity érték csökkentésével a hangszer hangja lágyabbá
válik; az érték növelésével pedig hangosabbá.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Állítsa a kívánt ORCH/MIDI kopulát MIDI-re. Lásd, A
MIDI alkalmazás engedélyezése, (34. o.).
Tartsa lenyomva a SET pisztont.
Nyomja meg a kívánt ORCH/MIDI kapcsoló (SWELL,
GREAT vagy PEDAL) felső részét. Az indikátora
villogni kezd, jelezve, hogy a MIDI beállítás elvégezhető.
Ezt nevezzük „MIDI állítási módnak”.
Forgassa a SELECT gombot, amíg a VELOCITY jelenik
meg a kijelzőn.
Forgassa az ALPHA tárcsáét és válassza ki a kívánt
velocity értéket (2~127).
Nyomja meg a villogó ORCH/MIDI gombot vagy a
Cancel [0] gombot a kilépéshez, illetve forgassa a Select
gombot egyéb MIDI paraméterek beállításához.
A velocity kiválasztás művelete ezzel befejeződött. A
MIDI kopula aktivált állapota közben beállított
kombinációs pisztonok szintén mentésre kerülnek.
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Expression velocity (EXP)

KEYBOARD velocity (KBD)

Az EXP beállítás esetén a velocity értékét a hang
megszólaltatásakor érvényes expression pedál állás határozza
meg. Az expression pedál előre tolásával a játszott hangok
velocity értéke növekszik; az expression pedál hátra tolásával
a velocity érték csökken.
EXP módban a kopula hangerő értéke 127-re (teljes) van
állítva, és az expression pedál mozgása nem változtatja a
MIDI hangerő üzenetet; csak a megszólaltatott hangok
expression értéke változik. Ez azt jelenti, hogy a kitartott
hangokra nem lesz hatással az expression pedál mozgatása –
csak az újonnan játszott hangok reagálnak a pedál
pozíciójának megfelelően.
Az EXP módra állított kopulák által vezérelt hangszerek
jellemzően sokkal hangosabbak lesznek az expression pedál
előre nyomásakor, mivel mind a hangerő, mind a velocity
maximumra kerül.

A billentyűzet velocity mód lehetővé teszi, hogy az egyes
hangok velocity értékét az adott billentyűk tényleges
lenyomásának erősségével határozzuk meg, éppúgy, mint
zongora játék esetén. Minél erőssebben nyomjuk le a
billentyűt, annál hangosabb és élesebb felfutású hangot
kapunk. ez különösen ütős hangszerek vagy zongora jellegű
hangok megszólaltatása esetén használatos.

A kopula EXP Velocity módra történő beállítása:
1.
2.
3.

Állítsa a kívánt ORCH/MIDI kopulát MIDI-re. Lásd, A
MIDI alkalmazás engedélyezése, (28. o.).
Tartsa lenyomva a SET pisztont.
Nyomja meg a kívánt ORCH/MIDI kapcsoló (SWELL,
GREAT vagy PEDAL) felső részét. Az indikátora
villogni kezd, jelezve, hogy a MIDI beállítás elvégezhető.
Ezt nevezzük „MIDI állítási módnak”.

4.

Forgassa a Select gombot, amíg a VELOCITY
jelenik meg a kijelzőn.

5.

Az ALPHA tárcsával válassza ki az Expression Velocity
(EXP) értéket.
A kilépéshez nyomja meg a villogó ORCH/MIDI gombot
vagy a Cancel [0] gombot, illetve a Select gombbal egyéb
MIDI paramétereket állíthat.

6.

A velocity kiválasztás művelete ezzel befejeződött
A MIDI kopula aktivált állapota közben beállított
kombinációs pisztonok szintén mentésre kerülnek.
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Többféle velocity görbe elérhető, melyek meghatározzák a
billentyűk érzékenységét. További információkat a 44. oldalon
talál.
A billentyűzet velocity nem befolyásolja az orgona
regisztereket, illetve a pedálok nem velocity érzékenyek.
1. Állítsa a kívánt ORCH/MIDI kopulát MIDI-re. Lásd, A
MIDI alkalmazás engedélyezése, (28. o.).
2. Tartsa lenyomva a SET pisztont.
3. Nyomja meg a kívánt ORCH/MIDI kapcsoló (SWELL,
GREAT vagy PEDAL) felső részét. Az indikátora
villogni kezd, jelezve, hogy a MIDI beállítás elvégezhető.
Ezt nevezzük „MIDI állítási módnak”.
4. Forgassa a Select gombot, amíg a VELOCITY jelenik meg
a kijelzőn.
5. Az ALPHA tárcsával válassza ki a billentyűzet velocity
értéket (KBD).
6. A kilépéshez nyomja meg a villogó ORCH/MIDI gombot
vagy a Cancel [0] gombot, illetve a Select gombbal egyéb
MIDI paramétereket állíthat.
A velocity kiválasztás művelet ezzel befejeződött. A MIDI
kopula aktivált állapota közben beállított kombinációs
pisztonok szintén mentésre kerülnek.

Foot Switch

Pan (panoráma)

A Rodgers i557/577 egység rendelkezik egy lábkapcsolóval,
amely a következő három MIDI hatás egyikét vezérelheti:
Sustain, Sostenuto és Soft.
Ez a három hatás megegyezik az akusztikus zongora pedálok
keltette hatásokkal. A Sustain funkció az összes hangot
kitartja, a Sostenuto funkció csak a pedál használatakor
lenyomva tartott hangokat tartja ki, míg a Soft funkció átfogó
hangerő csökkenést eredményez.

A GM és GS formátumnak megfelelő MIDI hangmodulok
támogatják a Pan üzenetet, amely lehetővé teszi egy hangszer
hangjának elhelyezését a sztereó mező egy adott pontján. Ha a
Pan üzenet 64-re van állítva, akkor a hangszer hangja középen
helyezkedik el.
Az érték csökkentésével a hang egyre balra tolódik ki a
sztereó mezőben. A 0 érték a teljesen balra panorámázott
helyzetet jelenti.
Az érték növelésével a hang egyre jobbra tolódik ki a sztereó
mezőben. A 127 érték a teljesen jobbra panorámázott
helyzetet jelenti.
Minden egyes MIDI kopula önálló Pan értékkel rendelkezik.

A lábkapcsoló a Great/Pedal lábpedál jobb felső részén
található. Nyomja meg balra a kapcsolót a funkció
aktiválásához, majd engedje el a funkció kikapcsolásához.
Valamennyi MIDI kopula beállítható ezeknek a funkcióknak
az elvégzésére.
A Foot Switch funkció engedélyezése és letiltása egy MIDi
kopulára
1. Állítsa a kívánt ORCH/MIDI kopulát MIDI-re. Lásd, A
MIDI alkalmazás engedélyezése, (28. o.).
2. Tartsa lenyomva a SET pisztont.
3. Nyomja meg a kívánt ORCH/MIDI kapcsoló (SWELL,
GREAT vagy PEDAL) felső részét. Az indikátora
villogni kezd, jelezve, hogy a MIDI beállítás elvégezhető.
Ezt nevezzük „MIDI állítási módnak”.
4. Forgassa a Select gombot, amíg a FOOTSWITCH jelenik
meg a kijelzőn.
5. Az ALPHA tárcsával válassza ki a kívánt beállítást (Off,
Sust, Sost vagy Soft).
6. A kilépéshez nyomja meg a villogó ORCH/MIDI gombot
vagy a Cancel [0] gombot, illetve a Select gombbal egyéb
MIDI paramétereket állíthat.

1. Állítsa a kívánt ORCH/MIDI kopulát MIDI-re. Lásd, A
MIDI alkalmazás engedélyezése, (28. o.).
2. Tartsa lenyomva a SET pisztont.
3. Nyomja meg a kívánt ORCH/MIDI kapcsoló (SWELL,
GREAT vagy PEDAL) felső részét. Az indikátora
villogni kezd, jelezve, hogy a MIDI beállítás elvégezhető.
Ezt nevezzük „MIDI állítási módnak”.
4. Forgassa a Select gombot, amíg a PAN jelenik meg a
kijelzőn.
5. Az ALPHA tárcsával válassza ki a kívánt panoráma értéket.
6. A kilépéshez nyomja meg a villogó ORCH/MIDI gombot
vagy a Cancel [0] gombot, illetve a Select gombbal egyéb
MIDI paramétereket állíthat be.
A panoráma beállítás elmenthető egy piszton memóriára.

A Foot Switch kiválasztás művelet ezzel befejeződött. A MIDI
kopula aktivált állapota közben beállított kombinációs
pisztonok szintén mentésre kerülnek.
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Reverb (Zengető)

Expression

Minden egyes MIDI kopulára független Zengető küldési
szintet állíthatunk be (0~127). Ez az érték vezérli a reverb
hatást, magán a MIDI egységen belül. Az beállítás nem vezérli
a Room Modelling rendszert az orgonán belül.

A MIDI nyelvezet két független üzenetet határoz meg egy
hang szintjének beállításához: Expression (CC11) és Volume
(CC07).
Mindkét üzenetet elküldheti egy MIDI kopulára, amikor a
megfelelő pedált mozgatja. Ez a beállítás függetlenül
elvégezhető az egyes MIDI kopulákra.

A Reverb szint beállítása egy MIDI kopulára
1. Állítsa a kívánt ORCH/MIDI kopulát MIDI-re. Lásd, A
MIDI alkalmazás engedélyezése, (34. o.).
2. Tartsa lenyomva a SET pisztont.
3. Nyomja meg a kívánt ORCH/MIDI kapcsoló (SWELL,
GREAT vagy PEDAL) felső részét. Az indikátora
villogni kezd, jelezve, hogy a MIDI beállítás elvégezhető.
Ezt nevezzük „MIDI állítási módnak”.
4. Forgassa a Select gombot, amíg a REVERB jelenik meg a
kijelzőn.
5. Az ALPHA tárcsával válassza ki a kívánt REVERB értéket.
6. A kilépéshez nyomja meg a villogó ORCH/MIDI gombot
vagy a Cancel [0] gombot, illetve a Select gombbal egyéb
MIDI paramétereket állíthat.
A Reverb kiválasztás művelet ezzel befejeződött. A MIDI
kopula aktivált állapota közben beállított kombinációs
pisztonok szintén mentésre kerülnek.
Chorus (kórus)
Minden egyes MIDI kopulára független Kórus küldési szintet
állíthatunk be (0~127). A kórus egy enyhe hangmagasságbeli
vibrálást ad a hanghoz; gyakran használjuk gitár és elektromos
zongora hangokhoz.
A Chorus szint beállítása egy MIDI kopulára
1. Állítsa a kívánt ORCH/MIDI kopulát MIDI-re. Lásd, A
MIDI alkalmazás engedélyezése, (28. o.).
2. Tartsa lenyomva a SET pisztont.
3. Nyomja meg a kívánt ORCH/MIDI kapcsoló (SWELL,
GREAT vagy PEDAL) felső részét. Az indikátora
villogni kezd, jelezve, hogy a MIDI beállítás elvégezhető.
Ezt nevezzük „MIDI állítási módnak”.
4. Forgassa a Select gombot, amíg a CHORUS jelenik meg a
kijelzőn.
5. Az ALPHA tárcsával válassza ki a kívánt kórus értéket.
6. A kilépéshez nyomja meg a villogó ORCH/MIDI gombot
vagy a Cancel [0] gombot, illetve a Select gombbal egyéb
MIDI paramétereket állíthat.
A Chorus kiválasztás művelet ezzel befejeződött. A MIDI
kopula aktivált állapota közben beállított kombinációs
pisztonok szintén mentésre kerülnek.
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A legújabb MIDI modulok mindkét üzenetre reagálnak,
megváltoztatva a hangszín hangerő szintjét. A legtöbb MIDI
alkalmazásban a Volume (CC07) az arányt állítja be a
különböző part-ok között, miközben az Expression (CC11) az
egyes part-ok hangerő szintjének beállítására szolgál.
Mivel a Volume (CC07) volt az első ilyen üzenet típus a
Rodgers i557/577 ezt használja alap beállításként az összes
kopulára . A legtöbb MIDI hangmodul számára szintén ez az
üzenet típus használható.
Az orgona lehetővé teszi azonban, hogy bármelyik kopulát
beállítsa az Expression (CC11) használatára, amennyiben
szükséges. Hogyha a Volume és Expression üzenetek egyikét
sem kívánja kiküldeni a pedálról egy MIDI kopulára, válassza
az OFF beállítást.
Az Expression/ Volume paraméter beállítása egy MIDI
kopulára
1. Állítsa a kívánt ORCH/MIDI kopulát MIDI-re. Lásd, A
MIDI alkalmazás engedélyezése, (34. o.).
2. Tartsa lenyomva a SET pisztont.
3. Nyomja meg a kívánt ORCH/MIDI kapcsoló (SWELL,
GREAT vagy PEDAL) felső részét. Az indikátora
villogni kezd, jelezve, hogy a MIDI beállítás elvégezhető.
Ezt nevezzük „MIDI állítási módnak”.
4. Forgassa a Select gombot, amíg az EXPRESSION jelenik
meg a kijelzőn.
5. Az ALPHA tárcsával válassza ki a kívánt beállítást (Vol,
Exp vagy Off).
6. A kilépéshez nyomja meg a villogó ORCH/MIDI gombot
vagy a Cancel [0] gombot, illetve a Select gombbal egyéb
MIDI paramétereket állíthat.
Az Expression kiválasztás művelet ezzel befejeződött. A
MIDI kopula aktivált állapota közben beállított kombinációs
pisztonok szintén mentésre kerülnek.

Globális MIDI beállítások
Az egyes MIDI kopulákra eltárolható különböző MIDI
paraméterek mellett számos globális MIDI beállítás is létezik,
melyek az egész i557/577 hatással vannak. Ebben a részben
ezeket mutatjuk be.

Amikor az i557/577-et egy külső MIDI billentyűzetről
vezéreljük, a billentyűzetről hang üzenetet küldve az orgonára
a Master csatornán keresztül, a megfelelő billentyűzet, vagy
pedálsor szólaltatható meg. Például, ha a 12-es csatornán
küldünk hang üzeneteket az orgonára, akkor ugyanazt az
eredményt kapjuk, mintha a Great manuálon játszanánk.

All Notes Off

A MIDI Master csatorna engedélyezése, letiltása

Alkalmanként szükség lehet MIDI „All Notes Off” üzenet
kiküldésére a billentyűzetről, ha le akarjuk állítani a külső
készüléken szóló összes hangot.

Mindegyik Master csatorna állapota külön állítható a
következő művelettel.
Elérhető opciók: Send & Recieve (normál mód), Send Only,
Recieve Only, vagy Off (ez utóbbi nem küld és nem is fogad).

Egy „All Notes Off” üzenet kiküldése az i557/577 MIDI
OUT csatlakozójáról:
1. Nyomja meg a General Cancel [0] + SET gombokat.
Egy „All Notes Off” üzenet kerül kiküldésre mind a 16 MIDI
csatornán az i557/577 MIDI OUT aljzatán keresztül.

1.
2.
3.

Master csatornák
Az eddigi MIDI fejtegetések a MIDI kopulák működésével
voltak kapcsolatban; azok a vezérlők, melyek lehetővé teszik
hangszer hangok megszólaltatását egy külső MIDI
hangmodulon. Azonban az Insignia i557/577 állásai és
divíziói is felvehetők egy szekvenszerre, és lejátszhatók, vagy
a külső hangmodulon megszólaló hangokkal együtt, vagy
anélkül.
Annak érdekében, hogy az orgona hangjait függetlenné tegyük
a MIDI hangmodul hangjaitól, bizonyos Master csatornákat
megtart magának az i557/577. Minden egyes divízióhoz
fenntart a hangszer magának egy-egy csatornát:

Great Master csatorna
Swell Mastercsatorna
Pedál Master csatorna

A MIDI küldés és fogadás engedélyezése/ letiltása a Master
csatornán:

12
13
14

Az orgona hang és hangerő információkat küld ezeken
csatornákon, egészen addig, míg le nem tiltjuk ezt a küldést. A
Master csatornák mindig engedélyezve vannak; azonban
előfordulhat néhány olyan különleges beállítás, amikor
csökkentenünk kell az egy vagy több orgona divízióról
küldött, vagy fogadott információk mennyiségét.

4.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET pisztont.
Forgassa a Select gombot jobbra, amíg a MIDI MASTER
jelenik meg a kijelzőn.
Az ALPHA tárcsával változtassa meg a Master csatorna
állapotát (Send & Recieve (küld és fogad), Send Only
(csak küld), Recieve Only (csak fogad) vagy Off (ki)).
A kilépéshez nyomja meg a Cancel [0] gombot.
Ez a beállítás a MIDI SAVE menün keresztül menthető
el.

Regisztrációk
A Master csatornákon kiküldött hang és hangerő üzeneteken
kívül, az Insignia i557/577 küld és fogad regisztrációkkal
kapcsolatos MIDI üzeneteket is. Ez az információ használható
egy különálló Rodgers orgona állásainak és kopuláinak
vezérlésére, vagy felvehetők egy szekvenszerre (a Master
csatornákon közlekedő hang és hangerő üzenetekkel együtt),
és lejátszáskor visszaalakíthatók.
A regisztráció információk normál esetben System Exclusive
(SysEx) üzenetek formájában közlekednek. Minden
ealkalommal, amikor megváltoztatunk egy állást, vagy
kopulát, az orgona egy SysEx üzenetet generál, amely az
állások és kopulák aktuális állapotát adja. Mindegyik SysEx
üzenet azután kommunikál az egész hangszer állapotával.
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Ha úgy kívánjuk, az i557/577 továbbíthat Program Change
üzeneteket is, ha az orgonán regisztráció memóriát váltunk.
Ezek az üzenek csak a megnyomott pisztonok által
kommunikálnak, nem az állások és kopulák állapota alapján.
Ez gyakran hasznos lehet, ha az i557/577-et egy Program
Change kiküldésére alkalmas külső MIDI billentyűzetről, vagy
egy másik Rodgers orgonáról vezérlejük. A Program Change
üzenetek a Master csatornák egyikén kerülnek továbbításra és
fogadásra.
A System Exclusive üzenetek biztosítják az optimális
vezérlést a regisztrációk felett. Mind a küldés, mind a fogadás
gyárilag a Stops and Pistons (állások és pisztonok) értékre
van belőve (System Exclusive üzenetek). Az elérhető opciók:
Stops, Pistons (Program Change üzenetek), Stops and
Pistons és Off.

A csatlakoztatás elvégzése után, a Mester konzol el képes érni
a Szolga konzol beállításait. Leginkább a pisztonokkal
érdemes vezérelni mindkét orgona regisztrációit; amikor egy
adott pisztont megnyomunk a

A MIDI regisztráció beállítások kiválasztása

Ha ez megvan, akkor a Mester orgonán egy memória
kiválasztásakor, ugyanez a memória kerül kiválasztásra a
Szolga orgonán is. Az egyes memóriák tartalma eltérő lehet.
Ha néha csak az egyik hangszert kívánja használni (a másik
néma legyen), válasszon egy memóriát a hallani kívánt
konzolon, és készítse elő a másik orgonán úgy az ezzel azonos
memóriát, hogy az ne tartalmazzon aktív regisztereket. Ekkor
hiába választottunk ki egy memóriát a Mester és a Szolga
orgonán egyaránt, csak az a hangszer fog megszólalni, amely
aktivált regisztereket tartalmaz.

A regisztrációs üzenetek küldő és fogadó státuszának
megváltoztatása:
1.
2.
3.
4.

5.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET pisztont.
Forgassa a Select gombot jobbra, amíg a STOP
CHANGE jelenik meg a kijelzőn.
Forgassa a Select gombot, hogy a kurzort a Receive
(fogadás) vagy Send (küldés) paraméterre mozgassa.
Az ALPHA tárcsával válassza az Off (ki), Stops
(regiszterek), Pistons (pisztonok), vagy Stops &
Pistons értéket.
A kilépéshez nyomja meg a Cancel [0] gombot.
Ez a beállítás elmenthető a globális memóriában (25. o.).
Ez a beállítás a MIDI SAVE menün keresztül menthető
el.

A pisztonok használata egy másik Rodgers orgona
vezérlésére
Ha két Roders orgona is elérhető, akkor akár mindkettő
megszólaltatható egyetlen helyről. Ezekben a felállásokban a
vezérlő konzol a Master (mester), és a távvezérelt konzol
pedig a Slave (szolga).
Annak érdekében, hogy kettő vagy több konzol kommunikálni
legyen képes egymással, MIDI kapcsolatot kell létrehozni a
Mester konzol MIDI OPUT aljzata és a szolga konzol MIDI
IN aljzata között. (Több cég is foglalkozik nagy távolságokra
is alkalmas, speciális MIDI továbbító rendszerekkel.)
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Mester orgonán, ugyanez a piszton kiválasztásra kerül a
Szolga orgonán is.
Mindkét orgona beállítása, hogy pisztonok vezéreljék a
regisztrációkat:
1. Válassza a Mester konzolon a PST értéket a STOP
CHANGE SEND mezőben.
2. Válassza a Pistons vagy Stops and Pistons értéket a
Szolga konzolon a REGISTRATIONS RECIEVED
mezőben.

!

A kívánt divíziót a „Local On/Off” értékkel is
némíthatja.

Local On/Off
A Local On / Off vezérlés néhány nagyon egyedi MIDI
beállításra ad lehetőséget, melyek legtöbbjét az orgonisták
zöme nem fogja használni. Azonban a vezérlés
rendelkezésünkre áll, tehát ha szükség van rá, használjuk.
Amikor egy divízió a Local On állapotban van, akkor az
normálisan működik. Ez a gyári beállítás.
Amikor viszont egy divízió a Local Off állapotba kerül, akkor
a választott divízió állása és a billentyűzet (vagy a pedálsor)
szétkapcsolásra kerül a belső hangokról. Ez mindegyik
divízióra önállóan állítható. Az állások aktiválása és a
billentyűzeten történő játék nem fog eredményezni semmiféle
hangot.
Azonban ez a divízió továbbra is kiküldi a MIDI információt,
ami használható felvételre, vagy egy másik Rodgers
kontrollálására. Ezzel teljes egészében némíthatjuk a Mester
konzolt, ha csak egy külső hangszert kívánunk vezérelni.
A Local Off állapotban továbbá, a hangszer saját divíziói
megszólaltathatók egy külső szekvenszerről, vagy egy vezérlő
billentyűzetről, melyet a MIDI IN aljzathoz csatlakoztattunk.
Ez azt jelenti, hogy az i557/577 hangja meghajtható egy
vezérlőről még, ha a Local Off állapot érvényes is.
Végül a Local Off használható speciális szekvenszer
alkalmazásoknál, amikor orgona és MIDI hangokat egyaránt
rögzítünk. Ennek használatához azonban aktiválnia kell a
szekvenszer MIDI Soft Thru funkcióját.
A Local Control beállítás kiválasztása
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET pisztont.
2. Forgassa jobbra a Select gombot, amíg a MIDI LOCAL
jelenik meg a kijelzőn.
3. Forgassa az ALPHA tárcsát a kívánt beállítás
kiválasztásához (ON vagy OFF).
4. Nyomja meg a General cancel [0] gombot.
Ez a beállítás a MIDI SAVE menün keresztül menthető
el.

Szekvenszer frissítés (update)
A MIDI szekvenszerek MIDI üzeneteket generálnak
indításukkor és leállításukkor, ezek a Start, Stop és Continue
üzenetek. Az i557/577 ezeket a szekvenszer üzeneteket
használja a regisztráció és expression pedál állapotok
automatikus felvételére a szekvencia elejére. MIDI Start
parancs érkezésekor az orgona elküldi az összes állás, és
kopula állapotát, valamint az expression pedál állását a
szekvenszer felé; az orgona kezdő állapota tehát felvételre
kerül a szekvencia elejére, és később lejátszáskor előhívódik.
Az orgona küld Program Change, Bank Select és Expression
információkat is az összes aktív MIDI kopuláról a Start
parancs fogadásakor.
A MIDI beállítás menü SEQ. UPDATE paramétere határozza
meg, hogy az orgona reagáljon-e a szekvenszerből érkező
Start, Stop, Continue üzenetekre vagy sem. Ha ez ON-ra van
állítva akkor biztosított a helyes kommunikáció. A legtöbb
alkalmazásban ezt használjuk. Az OFF érték esetén az orgona
nem reagál a Start üzenetekre; ez csak nagyon speciális
esetekben szükséges, nagyon ritkán használják.
Összegezve az i557/577 viselkedését, amikor a Sequencer
Update az ON státuszban van: Start üzenet fogadásakor au
orgona kiküld aktuális regiszter, expression, program change
és bank select értékeket a sequencer-re.
Stop üzenet fogadásakor az orgona visszaállítja a pedálok
fizikális helyzetéből adódó expression értékeket, de a
szekvencerről érkező utolsó expression értéket tárolja a belső
memóriájában. Ez megakadályozza a konfliktusokat a
sequencer utolsó expression értéke és a lábpedál aktuális
pozíciója között (ami hirtelen hangerő változást
eredményezhet a lábpedál megérintésekor).
A Continue üzenet fogadásakor a tárolt expression érték
visszaállításra kerül, biztosítva, hogy a szekvencia tovább
szóljon a megfelelő hangerővel.
A legtöbb hardver szekvenszer (mint a Rodgers PR-300S)
automatikusan továbbít Start, Stop és Continue üzeneteket,
hacsak manuálisan le nem tiltjuk őket. Egyes szoftver
szekvenszerek esetén engedélyeznünk kell a Strat, Stop,
Continue üzenetek küldését a MIDI konfigurációs menüben.
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A szekvenszer frissítés be és kikapcsolása:
1.
2.
3.
4.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET pisztont.
Forgassa a Select gombot, amíg a SEQ. UPDATE jelenik
meg a kijelzőn.
Az ALPHA tárcsával válassza ki a kívánt beállítást (ON,
OFF).
A kilépéshez nyomja meg a General Cancel [0] gombot.
Ez a beállítás elmenthető a MIDI SAVE menün keresztül.

A Velocity érzékenység beállítása
Ahogy már említettük a „KEYBOARD velocity” részben a 38.
oldalon, a MIDI kopulák által megszólaltatott hangszínek
vezérelhetőek velocity érzékeny billentyűzetekkel, melyeknél
a billentyűk leütésének erőssége meghatározza a megszólaló
hang hangerejét és karakterisztikáját. A MIDI kopula
beállításoknál található paraméter mellett, létezik egy globális
beállítás, amely meghatározza a billentyűzetek velocity
érzékenységét – milyen leütés erősség szükséges egy magas
velocity érték eléréséhez.

A MIDI Device ID egy azonosító szám, melyet a System
Exclusive Stop Control üzenetekben használnak. Ez az ID
szám lehetővé teszi több orgona konzol, MIDI úton történő
független vezérlését, illetve több regisztráció szett
információinak tárolását egy sequencer felvételkor.
Normál beállításként az orgona a 17-es ID számot küldi ki és
ismeri fel. Az eltérő ID számokkal beérkező regiszter
üzeneteket az egység visszautasítja. Amikor több konzolt
csatlakoztat MIDI úton, mindegyik használhat egy eltérő ID
számot, ami lehetővé teszi az egyes konzol regisztrációk
független vezérlését.
Az 1-es számot vagy a 17-32 számokat állíthatja be.
Az 1-es ID szám beállítása esetén a létrehozott Stop Control
üzenetek kompatibilisek régebbi Rodgers PDI és C-széria
orgonákkal.
A legtöbb esetben nem szükséges az ID szám megváltoztatása.
A MIDI Device ID beállítása

Összesen három velocity görbe közül választhat:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET pisztont.

LIGHT: legérzékenyebb – a puha billentések magasabb
velocity értékeket eredményeznek a normál beállításnál.

2. Forgassa a Select gombot jobbra, amíg a MIDI DEVICE ID
jelenik meg a kijelzőn.

NORMAL: normál érzékenység – közvetlen kapcsolat a
leütés erősség és a velocity között.

3. Forgassa az ALPHA tárcsát egy új Device ID szám
kiválasztásához.

HEAVY: legkevésbé érzékeny – Erőteljes billentés szükséges
a magasabb velocity értékek eléréséhez.

4. A kilépéshez nyomja meg a General Cancel (0) gombot.

Ezek a görbék lehetővé teszik, hogy kiválassza a
legkényelmesebb beállítást. Ez a beállítás a hangszer összes
billentyűzetét befolyásolja.
A billentyűzet velocity beállítása
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET pisztont.
2. Forgass a Select gombot jobbra és válassza ki a KEYBD
VELOCITY lehetőséget.
3. Forgassa az ALPHA tárcsát a három beállítási lehetőslég
egyikének kiválasztásához (LIGHT, NORMAL és HEAVY).
4. A kilépéshez nyomja meg a General Cancel [0] gombot.
Ez a beállítás elmenthető egy piszton memóriára.
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MIDI Device ID

Ez a beállítás elmenthető a MIDI SAVE menün keresztül.

MIDI csatlakoztatások

Egy memória bank archiválása szekvenszerrel

Az i557/577 egységen három MIDI csatlakozó található
(MIDI IN/OUT/THRU). Ezek a billentyűzet alatt jobb oldalt
található csatlakozó panelon helyezkednek el.
Csatlakoztassa a szekvenszert (vagy szekvenszer hangmodul
kombinációt) a MIDI IN és OUT aljzatokon keresztül. A
szekvenszer MIDI OUT aljzatát kösse az i557/577 MIDI IN
aljzatához, és az i557/577 MIDI OUT aljzatát a szekvenszer
MIDI IN aljzatához. Ez a szekvenszer ne legyen Soft Thru
módba állítva!

Bármelyik kombináció memória (bank) tartalma elmenthető
egy MIDI szekvenszerre, majd később visszatölthető az
orgonára. Ez lehetővé teszi, hogy a regisztrációkat egy külső
berendezésen tárolja.

MIDI beállítások elmentése

Egy kombináció memória mentése
1.
2.
3.

A legtöbb MIDI beállítás átmeneti és az orgona
kikapcsolásakor elvész. Azonban a legtöbb ilyen új beállítás
eltárolható, így az orgona kikapcsolása után is megőrizhető.
Kérjük, tartsa szem előtt, hogy bizonyos MIDI beállítások
nem változtathatók meg, vagy nem menthetők.

Győződjön meg róla, hogy a szekvenszer és az i557/577
csatlakoztatása helyes (MIDI IN és OUT aljzatok).
Indítsa el a szekvenszer felvétel funkcióját.
Várja meg, míg a szekvenszer megkezdi a felvételt.
Ezután néhány másodpercig tartsa lenyomva a SET és a
memória bank pisztont (i557:M1 vagy M2, i557: M1,
M2, M3 vagy M4), amely a tárolni kívánt memóriára
vonatkozik.
Az átvitel közben a kijelzőn a következő üzenet látszik:

A MIDI vezérlés beállítások elmentése
1.
2.

Bármelyik MIDI menüben végezze el a kívánt
beállításokat.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET pisztont, majd
nyomja meg és tartsa lenyomva a General Cancel [0]
pisztont. Tartsa lenyomva mindkét pisztont pár
másodpercig, amíg a következő üzenet fel nem tűnik a
kijelzőn:

4. Várjon, amíg a kijelzőn megjelenik az alábbi üzenet, majd
nyomja meg a Cancel (0) gombot.

5. Amikor az összes memóriát felvette, állítsa le a

szekvenszert.
3. Engedje el mindkét pisztont. A beállítások alap értékként
kerülnek mentésre

!

A mentés művelet közben az i557/577 panel
szabályzói nem aktívak.

Ne feledjen menteni a szekvenszeren az összes memória
felvétele után.

Egy kombináció memória visszaállítása
A szekvenszerre lementett memória visszaállítása:
1.
2.

Győződjön meg róla, hogy a szekvenszer és az i557/577
csatlakoztatása helyes (MIDI IN és OUT aljzatok).
Kezdje meg a szekvenszer megfelelő piszton információk
lejátszását.

Az adatok fogadása közben az alábbi üzenet látható a kijelzőn:
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Állítsa meg a szekvenszert, amikor egy memória piszton
(i557: M1 vagy M2, i577: M1, M2, M3 vagy M4) elkezd
villogni és amíg a kijelzőn az alábbi üzenet jelenik meg:

3.

A Global beállítások archiválása MIDI úton
Ez a paraméter lehetővé teszi, hogy MIDI úton archiválja a
Global beállításokat. A műveletet „Bulk Dump”-nak is
nevezzük.
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET pisztont, miközben a
Select gombot jobbra vagy balra forgatva kiválasztja az alábbi
kijelzőt.

Ez jelzi, hogy az orgona fogadta a memóriát. (A villogó
memória piszton átjegyzi a bankot, melynek adata beérkezett a
szekvenszerről.
4. Tartsa lenyomva a SET gombot és a memória bank pisztont
(melyre szeretné tárolni az adatot), amíg a piszton indikátor
kialszik és a TRANSPOSE jelenik meg a kijelzőn. Bármelyik
memória pisztont (i557: M1 vagy M2, i577: M1, M2, M3
vagy M4) kiválaszthatja. Ezzel az adat mentésre kerül.

2. Indítsa el a felvételt a szekvenszeren.
3. Nyomja meg a SET pisztont az alábbi kijelző oldal
kiválasztásához.

Nyomja meg a Cancel (0) gombot, hogyha nem szeretné
tárolni a beállításokat a belső memóriába.
4. Mentse a szekvencer dalt a számítógép merevlemezére.
5. Ha több bank is található a szekvenszer felvételen (és ezeket
is be akarja tölteni a hangszerbe), akkor a Play
megnyomásával indítsa el a szekvenszert az adott ponttól,
majd kövesse a 3 és 5 lépéseket.
Ha egynél több bankot továbbít a szekvenszerből,
szükséges várni néhány ütemet az egyes bankok között,
vagy másik sávokra venni azokat. Ez a művelet ugyanis
csökkenti a keveredés veszélyét.

!

Az archivált Global adatok visszatöltése az i557/577
egységre
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET pisztont, miközben a
Select gombot jobbra vagy balra forgatásával kiválasztja az
alábbi kijelző oldalt.

A töltés művelete közben az i557/577 összes panel
szabályzója inaktív.
2. Indítsa el a Global Bulk adatot tartalmazó szekvenszer dal
lejátszását.
A kijelzőn az alábbi üzenet jelenik meg.

A Global adat fogadását követően a kijelzőn azonnal
megjelenik az alábbi üzenet.

3. Az oldal elhagyásához, nyomja meg a Cancel (0) gombot.
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Műszaki adatok
i577

i557

Hangszer felület/stílus
Gördülő tető (zár)
Állvány
Pad felület
Pedálzat
felület
típus
foglalat
világítás
Billentyűzetek velocity
érzékenysége
Hangforrás
Max. polifónia

Pedál hangszínek
Great hangszínek
Swell hangszínek
Orchestral hangszínek
Pedal hangszínek
Great hangszínek
Swell hangszínek
Vezérlők

Fa/ szögletes
Igen (igen)
Átlátszó akrill
Fa

USA és UK
Regiszterek
6
10
10

VP-k
3
4
3

Fa
Sugaras konkáv
32
Igen
2 x 61 billentyű
MIDI OUT és ORCH hangszínek
A legjobb PCM minták a Rodgers adatbázisból
128 hang
Európa
USA és UK
Regiszterek VP-k
Regiszterek
6
3
6
10
4
10
10
3
10
10
15
14

VP-k
1
3
3

Európa
Regiszterek
6
10
10

VP-k
1
3
3

10
10
12

Master hangerő (analóg), Bass hangerő (LCD)
Reverb Send (LCD) Transpose (-4-+4, LCD)
Master Tune (LCD), ALPHA tárcsa, Select gomb
Billenő gombok
11
39 (beleértve a „Tremuláns Swell” és
„Tremuláns Great”)
Kihúzható gombok
28 (beleértve a „Tremuláns Swell”
-------és „Tremuláns Great”
Hüvelykujj pisztonok
17 (kivilágított)
15 (kivilágított)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
General mód
M1-M4
M1, M2
COMMON
Pipe Off, SET, 0, GT CHIMES, TUTTI
Pipe Off, SET, 0, GT CHIMES, TUTTI
Kapcsolódó
billenő
Great to Pedal, Swell to Pedal, Swell to Great
gombok (kivilágított)
Crescendo, Swell Unisono Off
MIDI kopula billenő
ORCH/MIDI Pedal, ORCH/MIDI Great
gombok (kivilágított)
ORCH/ MIDI Swell
Egyéb billenő gombok
Bass, Melody (kivilágított)
Tremuláns/ PA billenő Trem II
P.A.
Trem II
P.A.
gomb (kivilágított)
Láb pisztonok
1, 2, 3, 4
----------Általános divízionális
GT-to-Pedal
PL1
GT-to-Pedal
PL1
Kombinációk (progr.)
SW- to – Pedal
PL2
SW- to – Pedal
PL2
TUTTI
TUTTI
TUTTI
TUTTI
Pedálok
2 (lehetséges funkciók: Great/pedal, Swell, Crescendo (8 lépés)).
Sustain kapcsoló
Igen
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i577

i557

Effektek
Temperálások
Hangszín szabályzás
RSS
Csatlakozók
Erősítés
Méretek
Súly
Szekrény
Pad

Mean, Tone, Pythagorean, Kirnberger, Werckmeister I, Werckmeister III,
Young 1, Young 2, Equal
Volume, Tone, Pitch, Bass/ Treble
Roland Sound Space (3 D hangkép)
MIDI IN/OUT/THRU, AUX IN (L/Mono, R), AUX IN Level szabályzó,
Output (L/Mono, R) Fejhallgató (headphones)
50W +
50W RMS
1252 (M)
x
1481 (H) x 705 (SZ)
177 kg
28 kg

A műszaki adatok változtatás tárgyát képezik, előzetes bejelentés nélkül.

Rodgers i557 és i577 konzol méretek
( az i577 készüléket mutatjuk, méretben mindkét modell azonos)
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170 kg
28 kg

Rodgers i 557 regiszter specifikációk

A zárójelben található olasz hangszín elnevezések a Voice Palette rendszeren keresztül érhetőek el.
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Rodgers i557c regiszter specifikációk (európai modell)

A zárójelben található olasz hangszín elnevezések a Voice Palette rendszeren keresztül érhetőek el.
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Rodgers i577 regiszter specifikációk

A zárójelben található olasz hangszín elnevezések a Voice Palette rendszeren keresztül érhetőek el.
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Rodgers i577c regiszter specifikációk

A zárójelben található olasz hangszín elnevezések a Voice Palette rendszeren keresztül érhetőek el.
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1.

A gyári kombináció beállítások visszaállítása

A Rodgers i557/577 gyári beállításokkal rendelkezik az M1 kombináció memóriában. Ezeknek a memóriáknak a regisztrációi
megváltoztathatóak, illetve az alábbi eljárással visszaállíthatja az eredeti gyári beállításokat.

A gyári kombináció beállítások visszahívása
1. Nyomja meg és néhány másodpercre tartsa lenyomva az M1 gombot. A kijelzőn a LOCKED vagy UNLOCKED üzenet jelenik
meg.
2. Miközben lenyomva tartja az M1 gombot, nyomja meg és tartsa lenyomva néhány másodparcig a SET gombot, amíg a kijelzőn
megjelenik a MEMORY 1 FACTORY DEFAULT üzenet.
3. Engedje el mindkét pisztont.

Az összes beállítás visszaállítása a gyári értékekre
Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan állítsa vissza az összes i557/577 beállítást (beleértve az Ambience és Audio beállításokat stb.) a
gyári értékekre (ez nem lehetséges, amikor a TRANSPOSE oldal látható a kijelzőn):
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET + PIPE OFF gombokat.
A kijelzőn a LOAD FACTORY PARAMETER üzenet jelenik meg.
2. Nyomja meg a Cancel (0) gombot, miután a LOAD COMPLETE , PRESS CANCEL üzenet megjelent a kijelzőn.
Az összes beállítás visszatér a gyári értékekre.

Demo dalok
A Rodgers i557/577 orgona rendelkezik egy Demo dal funkcióval, amely megszólaltat az egységen belül tárolt MIDI szekvenciákat.
Ez a tulajdonság lehetővé teszi, hogy különböző távolságokról meghallgassa a i557/577 hangszíneket (egy demo dal elindításával,
majd a hangszer körül sétálva).
A hangszerben több gyári demo dal található. Ezeknek a daloknak a megváltoztatása nem lehetséges.

A demo dalok megszólaltatása
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET pisztont.
2. Forgassa a Select gombot balra, amíg a DEMO SNG jelenik meg a kijelzőn.
3. Forgassa az ALPHA tárcsát a kívánt dal kiválasztásához.
4. Nyomja meg a SET pisztont a dal betöltéséhez. A SET piszton villog, amikor a dal készen áll a lejátszásra.
5. Nyomja meg ismét a SET pisztont a lejátszás elindításához. (Hogyha mégse szeretné lejátszani a kiválasztott dalt, nyomja meg a
Cancel (0) gombot a kilépéshez.)
6. Hogyha a lejátszás közben megnyomja a SET pisztont a dal megáll és a SET piszton villogni kezd. Hogyha ismét megnyomja a
SET pisztont a lejátszás újra indul az adott ponttól. Amennyiben megnyomja a Cancel (0) gombot a lejátszás közben, a dal visszaáll
az elejére.
7. Hogyha kétszer megnyomja a Cancel (0) gombot (vagy egyszer a dal megállított állapotában), visszalép a Demo dal menüre.
Megjegyzés: A demo dal lejátszás közben a regiszter és hüvelyk ujj piszton beállítások megváltoztatása nem lehetséges.
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Óvás és karbantartás
Mint minden hangszernél, itt is bizonyos mennyiségű gondoskodás szükséges hangszerünk védelme érdekében. Általában semmiféle
gonddal nem kell számolnunk, mivel a Rodgers csak a legkiválóbb alkatrészeket használja. Ha a hangszer szervizelésre szorul, akkor
forduljon bizalommal a Roland szervizhez, ahol szakemberek foglalkoznak a javítással.
A Rodgers orgonák nemcsak kiváló hangszerek, hanem finom, kézzel készített, igényes bútordarabok is, melyek hosszú évekig
megőrzik szépségüket. Mindegyik lakkréteget gondosan szárították a következő réteg felkerülése előtt. A végső speciális lakkréteg
teszi hihetetlen ellenállóvá a Rodgers konzolt. A kapott borítás tartós és könnyen tisztántartható. A következőkben néhány tippet talál
a Rodgers orgona karbantartásával kapcsolatban.

Konzol és pedálsor

Billentyűzetek és regiszter kapcsolók

A port általában elegendő egy puha, tiszta ruhával
letörölni. Mindig egyenletesen, finom mozdulatokkal
törölje le a felületeket.
Mivel a kemény hideg, a hő és a direkt napfény a borítás
károsodását okozhatja, ezért ne helyezzük a hangszert
hősugárzó, vagy ablak mellé.

A billentyűzeteket és a kapcsolókat vízzel és lágy
szappannal enyhén megnedvesített, puha ruhával
javasolt törölni. Ügyeljen rá, hogy víz ne folyjék a
billentyűk
közé.
OLDÓSZEREKET
NE
HASZNÁLJON! (alkoholt, gázolajat, szén tetrakloridot,
stb.)

Sípokkal bővített hangszerek
A sípok érintését, kezelését és javítását kizárólag
minősített orgona szakértő végezheti.
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Rodgers MIDI System Exclusive
A Rodgers orgonák a Roland szabvány MIDI System
Exclusive üzenetek egy alcsaládját használják.

Habár az üzenet fogadható az Instrument porton is.

Az összes Rodgers SysEx csomag a Roland „Data Set”
parancsot használja, melyet az „Egy utas átvitel eljárás”
címszó alatt talál a Roland System exclusive formátum
specifikációban

Alparancs Byte: 01H
Offset byte:00H-22H

Ennek a csomagnak az első öt byte-ját mutatjuk be az
alábbiakban:
Byte
F0H
41H
10H
30H
12H

Funkció
A SysEx első tagja
Roland/ Rodgers SysEx ID
Device ID*
Modell ID (30=Általános orgona adat)
(00 47 =i557/577 adat)
Adat szett parancs

Data byte-ok: dd, dd, ….

Megjegyzés: Ez a byte általában a 10H, habár az orgona a
00H-0FH-ig fogad, valamint beállítható a Device ID 00H
kiküldésére vagy a 10H és 1FH értékek közötti bármilyen
Device ID küldésére és fogadására.
További információkat az utolsó oldalon talál.
Az első öt byte-ot követi az üzenet állomány.
Ez az üzenet állomány tartalmaz egy alparancs byte-ot, egy
opcionális offset byte-ot és változó számú adat byte-okat,
melyeket egy checksum byte és egy MIDI End Exclusive
byte követ (F7). A checksum byte érték olyan, hogyha az
összes alparancs byte-al kezdődő és checksum byte-al
végződő byte hozzáadásra kerül az eredmény alsó 7 bitje
zérus lesz.
A Rodgers i557/577 az alábbi üzeneteket használja:

Az adat byte-ok reprezentálják
a bit térkép elejének új állapotát
a fent meghatározott offset
értéknél. Bármelyik data byte
szám a bit térkép teljes
hosszúságában
kiküldésre
kerülhet, habár általában a teljes
térkép
kiküldésre
kerül.
Tekintse át a vonatkozó
táblázatot a regiszter térkép
kijelölésekkel kapcsolatban.

2. Memory dump
Ez az üzenet kerül kiküldésre, amikor („dump”) egy
kombináció memóriát egy szekvenszerre. Az üzenet
állomány tartalmazza az összes kombináció memória adatot.
Általában több ilyen üzenet kiküldése szükséges az összes
memória teljes tartalmának kiküldéséhez.
Alparancs byte: 03H
Offset Byte: mm

1. Regiszter váltás
Ez az üzenet kerül kiküldésre, valahányszor egy vagy több
regiszter, kopula vagy kisegítő vezérlő státuszát
megváltoztatja.

Ez a byte jelzi az első adat byte
offset-et a bit térkép elejéről.
Általában ez zérus lesz és a
teljes
térkép
(35
bytes)
kiküldésre kerül. Lehetséges
azonban, hogy a térkép elejének
csak egy részét küldje ki. azzal
a byte-al, melyet ez az érték
jelez.

Data Bytes: dd, dd

Ez a byte tartalmazza a
kiküldött kombináció memória
zérus index számát.
A
memória
adatok
konvertálásra kerülnek egyről
két byte-ra.

Az egyes vezérlők státuszát egy bit reprezentálja az üzenet
adat byte-ok egyikében.
A Rodgers orgonák esetében a szabályzók kijelölése
szabványosított a meghatározott bit-ekre az itt bemutatott
master kód kijelölés lista használatával.
Az aktivált szabáylzók („on”) egyenként jelennek meg a bit
térképen.
Ez az üzenet csak olyan orgonák Sequencer és Pipe portján
kerül kiküldésre, melyek rendelkeznek független MIDI
Instrument porttal.
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Táblázat 1. Regiszter SysEx kód kijelölések
Rodgers i557 regiszter lista a Voice Palette kijelölésekkel (U.S. modell)
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Rodgers i557 regiszter lista a Voice Palette kijelölésekkel (európai modell)
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Rodgers i577 regiszter lista a Voice Palette kijelölésekkel (U.S. modell)
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Rodgers i577 regiszter lista a Voice Palette kijelölésekkel (európai modell)

NRPN (CC99 és CC98) címzések aóz Orchestral hangszínek, MIDI úton történő kiválasztásához:
Status
BnH
BnH

2. byte
63H
62H

3. byte
mmH
IIH

n= MIDI csatorna szám: 0H-FH (1-16 csatorna)
mm= Az 50H (80d) NPRN Program Change által meghatározott paraméter szám felső byte-ja (MSB).
51H (81d) Variáció
II=

Az NRP által meghatározott paraméter szám alsó byte-ja (LSB).

Példa:

BB99
BB98
BB06
BB100
BB101
BB99
BB98
BB06
BB100
BB101

80
00
xx
127
127
81
00
xx
127
127

=(Program Change) PC

= (Variációk) VC
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Rodgers i557 regiszterek

* A PC (Program Change) és VC (Variation Change) értékek tizedes jelöléssel vannak ellátva.

Rodgers i577 regiszterek

* A PC (Program Change) és VC (Variation Change) értékek tizedes jelöléssel vannak ellátva.
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MIDI Implementációs táblázat
(Rodgers orgona)
Modell: i557/577

Dátum: 2001 május
Verzió: 1, 00
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EU tagállamok
Ez a termék megfelel az European Directives EMC 89/336/EEC és LVD 73/23/EEC
követelményeknek.

