
در کیبوردهای یاماها رجیست مموریحافظه سواالت متداول درباره   

 مراجعه کنید ارتعاشدر وب سایت  REGISTRATION MEMORY صفحه آموزش کامل سیستم روش انجام دادن آنها را بلد نیستید به  یااگر پاسخ های زیر برای شما کافی نیست 

 را بیارم ؟بانک های رجیست مموری می تونم چطور  .1

 شوید.یر این فایل ها ارد مسوتا   ا باهم بزنیدر REGISTRATION MEMORYدکمه های کنار   –  و +  هر دو دکمه 

 ؟چرا وقتی دکمه های رجیست مموری را می زنم ، ترانسپوز تغییر می کند .2

 .را روشن کنید TRANSPOSE گزینه    MEMORYدر لیست تنظیمات دکمه 

 ؟ ولی در برخی اینطور نیست چیزی بهم نمی ریزدها وقتی دکمه ها را می زنم ، هیچ  رجیست مموریدر برخی از چرا  .3

 .درده باشند ، این مشکل پیش نمی ایتیک خودرست   MEMORY لیست دکمهگزینه های ،   REGISTRATION MEMORYهرچیزی روی دکمه های هنگام ذخیره کردن اگر 

 ؟ کندمی  تغییریا برخی موارد  ی دکمه های رجیست مموری را می زنم ، ربع پرده یا ریتم یا سرعت ریتموقتچرا  .4

 .را روشن کنید  FREEZEدکمه 

 ! همچنان مشکالت باال را دارم اما،  می کنمفریز را روشن  من دکمه .5

 .قفل شوندتیک کنید تا را بزنید و از لیست ظاهر شده گزینه های مورد نظر را   FREEZEرا بزنید ، سپس دکمه   DIRECT ACCESS  شما تنظیم نیست. ابتدا دکمه  FREEZEدکمه 

 چطور می تونم چندین صدا را از چند بانک رجیست مموری برای خودم گلچین کنم ؟ .6

  REGIST MEMORYحاال . دخیره کنید MEMORY روی یکی از دکمه های آن توسط دکمهرا  صدامقصد را انتخاب کنید و  REGIST MEMORYانتخاب کنید. سپس  مبدا  REGIST MEMORY از صدای مورد نظر را

 این کار را برای هر عدد صدا تکرار کنید..ذخیره کنید بصورت یک فایل ذخیره کنید در حافظه دستگاه یا فلش مموری یا هاردSAVE دکمه با صد را مق

 وری برای خودم درست کنم ؟یک بانک آماده ربع پرده بصورت رجیست ممچطور می تونم  .7

 را بزنید. REGIST MEMORY. حاال یکی از دکمه های روشن باشد  SCALE TUNINGاز لیست ظاهر شده فقط گزینه را بزنید و  MEMORYگام مورد نظر را کوک کنید. سپس دکمه 

 چه چیزهایی را در رجیست مموری می تونم ذخیره کنم ؟ .8

  موجود است. در وب سایت ارتعاشکه مربوط به اجرا و آهنگ نوای هستند را می توانید در ذخیره کنید. لیست کامل این موارد  تمام تنظیمات و فایل هایی 

 ناگهانی و ناهنجار ایجاد می شود؟ صدایموقع عوض کردن برخی صداها ، یک چرا  .9

 و هنگام تغییر صدا باید نصف ثانیه دستتان را از روی کالوی ها بردارید. است که در کیبوردهای یاماها وجود دارد  DSPافکت هایبرخی این اتفاق برای تداخل 

 بهترین تنظیمات برای دکمه فریز چی هست ؟ .10

 روشن باشند.  HARMONYو   VOICEهمه گزینه ها غیر این است که   FREEZEرین حالت برای دکمه معمول تولی  داردنوازنده نیاز به بستگی این تنظیمات 

 ؟چطور می تونم یک رجیست مموری جدید بسازم  .11

 (را تایپ کنیدآن هنگام ذخیره کردن فایل میتونید نام . )کنید  SAVEرا بدلخواه انتخاب کنید و آن را با یک نام جدید  REGIST MEMORY  یک 
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