
E-X30 راهنمای استفاده از فلش مموری روی 

.داخل فلش مموری کپی کنیدهست  ی کهپوشه و به همان شکل نبدومورد نظر را ابتدا فایل    

  

Load STY -  ریتمفایل نصب 

 وجود دارد.ریتم حافظه برای اضافه کردن عدد  10 تعداد  E-X30روی کیبورد رولند 

 را بزنید..  STYLEو دکمه  را نگه دارید  SHIFTدکمه .1

 بروید.  Load STYبا چرخانک روی گزینه  .2

 ریتم مورد نظر را پیدا کنید.می توانید ( 9)زیر دکمه عدد  ]جهت باال[با دکمه  .3

 .قرار بگیرد(357تا  348) دستگاهعدد حافظه  10را بزنید و انتخاب کنید این ریتم روی کدام یک از  ]جهت باال[مجددا دکمه  .4

 نوشته شود.  Load OKرابزنید تا عملیات نصب تایید شود و عبارت  ]جهت باال[برای بار سوم دکمه  .5

  عبارت  5اگر بعد از گزینه شمارهCover? یعنی جایی که برای نصب ریتم انتخاب کردید یک ریتم دیگر وجود دارد. رو صفحه نوشته شد ، 

  می توانید نام ریتم های از قبل لود شده را ببینید.. 4بعد از زدن گزینه شماره 

 .فایل های ریتم در فلش مموری را داخل پوشه  قرار ندهید 

Load USet  -  کل مجموعه بطور یکجا روی دستگاهنصب 

 همه موارد ریتم و صدا و آهنگ و تنظیمات  بطور یکجا نصب می شود.  User Setبا نصب 

 را بزنید.. STYLEرا نگه دارید و دکمه   SHIFTدکمه .1

 بروید.  LoadUsetبا چرخانک روی گزینه  .2

 رد نظر را پیدا کنید.موفایل یزر ست ( 9)زیر دکمه عدد  ]جهت باال[با دکمه  .3

 نشان داده می شود. ?Sureعبارت را بزنید و  ]جهت باال[مجددا دکمه  .4

 شود. اجرابزنید تا عملیات نصب تایید شود و  را ]جهت باال[دکمه  .5

  توجه داشته باشید با اینکار هرچیزی ازقبل روی دستگاه ذخیره یا نصب کرده باشید حذف می شود. پس قبل از نصب یوزرست اگر فایل

 (Saveمهمی روی دستگاه دارید از آن یک پشتیبان بگیرید. )توسط بخش های 

Load MID  -  می دیفایل آهنگ نصب  

 عدد حافظه برای اضافه کردن فایل های آهنگ می دی وجود دارد. 10تعداد   E-X30روی کیبورد رولند 

 را بزنید.. STYLEرا نگه دارید و دکمه   SHIFTدکمه .1

 بروید.  Load MIDبا چرخانک روی گزینه  .2

 نام آهنگ های می دی داخل فلش مموری را ببینید.( می توانید 9)زیر دکمه عدد  ]جهت باال[با دکمه  .3

 عدد حافظه دستگاه قرار بگیرد. 10روی کدام یک از  فایل آهنگرا بزنید و انتخاب کنید  ]هت باالج[مجددا دکمه  .4

 نوشته شود.  Load OKرابزنید تا عملیات نصب تایید شود و عبارت  ]جهت باال[برای بار سوم دکمه  .5

  عبارت  5اگر بعد از گزینه شمارهCover? نصب شده از قبل آهنگانتخاب کردید یک  ، یعنی جایی که برای نصب رو صفحه نوشته شد. 

  از قبل لود شده را ببینید.. فایل هایمی توانید نام  4بعد از زدن گزینه شماره 
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 اتصال به کیبورد از حالت فشرده  خروج  ، بدون پوشه فلش مموری  اصد .آهنگ  .ریتم 
Copy Extrack Connect 



E-X30 راهنمای استفاده از فلش مموری روی 

  

Save STY - فایل ریتم ذخیره 

 ذخیره می شوند.  STY( ریتم ، روی فلش مموری بصورت فایل357تا  348با این عمل تمام ریتم های ذخیره شده داخل حافظه های )

 را بزنید.. STYLEرا نگه دارید و دکمه   SHIFTدکمه .1

 بروید.  Save STYبا چرخانک روی گزینه  .2

 نمایش داده شود. Save OKرا بزنید تا عبارت ( 9)زیر دکمه عدد  ]جهت باال[دکمه  .3

Save USet  -  ذخیره کلی تمام موارد 

 فایل هایی که روی دستگاه ساخته یا ذیره کرده اید روی فلش مموری ذخیره می شود.با این عمل تمام 

 را بزنید.. STYLEرا نگه دارید و دکمه   SHIFTدکمه .1

 بروید.  SaveUSetبا چرخانک روی گزینه  .2

 .نمایش داده شود. Save OK( را بزنید تا عبارت 9)زیر دکمه عدد  ]جهت باال[دکمه  .3

Save MID -  آهنگ می دیذخیره 

 که روی دستگاه ساخته یا ذیره کرده اید روی فلش مموری ذخیره می شود. آهنگ یفایل هابا این عمل تمام 

 را بزنید.. STYLEرا نگه دارید و دکمه   SHIFTدکمه .1

 بروید.  Save MIDبا چرخانک روی گزینه  .2

 نمایش داده شود. Save OK( را بزنید تا عبارت 9)زیر دکمه عدد  ]جهت باال[دکمه  .3

Save MID - ذخیره آهنگ می دی 

 می شود.با این عمل فلش مموری کامال پاک شده و ساختار آن طبق سخت افزار شما تنظیم 

 را بزنید.. STYLEرا نگه دارید و دکمه   SHIFTدکمه .1

 بروید.Format  با چرخانک روی گزینه  .2

 نمایان شود.  Formatعالمت سوال جلوی عبارت  ( را بزنید تا 9)زیر دکمه عدد  ]جهت باال[دکمه  .3

 را بزنید تا فلش مموری شما بطور کامل فرمت شود. ]جهت باال[دکمه مجددا  .4

  نکات کلی

 برای برگشت به گزینه قبل یا رد کردن عمل فعلی شما است. ( 7)زیر دکمه عدد  ]جهت پایین[دکمه .1

 کنید.  Formatپیشنهاد می شود از فلش مموری های سالم و خوب استفاده کنید و قبل از هرکاری آن را با خود کیبورد  .2

 فعالیت فلش را آن متوجه شوید.پیشنهاد می شود از فلش مموری چراغ دار استفاده کنید که زمان  .3

 هرگز هنگام فعالت فلش مموری آن را از کیبورد جدا نکنید. .4
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