DD-506 Digitaal drumstel

Handleiding

Gefeliciteerd!
Gefeliciteerd met de aanschaf van je DD-506 digitale drumstel. Dit drumstel is
gemaakt om te klinken en te spelen als een traditioneel akoestisch drumstel. Voordat
je met dit drumstel aan de slag gaat kun je het beste deze handleiding goed doorlezen,
zodat je weet wat er allemaal mogelijk is en hoe het werkt.

Zorg voor je digitale drumstel
PLAATSING
Stel het apparaat niet bloot aan de volgende
situaties:
- Direct zonlicht
- Hoge temperaturen (naast de radiator, of in
de auto op een hete zomerdag)
- Water en vocht (zoals regen, mist, een
vochtige schuur…)
STROOMVOORZIENING
- Gebruik altijd een voor dit apparaat
geschikte adapter
- Zet het drumstel UIT wanneer je hem niet
gebruikt.
- Als je weet dat je langere tijd niet zult
spelen, haal dan ook de adapter uit het
stopcontact.
- Dat doe je ook als het gaat onweren.
- Gebruik een andere stroomgroep dan die
waar grootverbruikers zoals de elektrische
oven, droogautomaat en de koelkast op
aangesloten zijn.
ZET HET DRUMSTEL UIT ALS JE
HEM
AANSLUIT
OP
ANDERE
APPARATEN
- Om schade aan andere apparaten zoals
versterkers te voorkomen, zet je eerst het
drumstel uit voordat je de kabels gaat
aansluiten.

- Bij het uittrekken van de kabels pak je ze
niet aan het snoer, maar aan de stekker zelf.
- Alle kabels losmaken voordat je het
instrument verplaatst. Wanneer je de PAD
kabels goed aan het frame hebt vastgemaakt
met tieraps of zo, dan hoeft dat natuurlijk
niet. Maar wél de audiokabels, stroomkabels
en zo.
- Wanneer je de DD-506 laat vallen, dan kan
hij gemakkelijk kapot gaan.
SCHOONMAKEN
- Schoonmaken doe je met een droge,
schone doek.
- Een licht vochtige doek kan gebruikt
worden voor het hardnekkigere vuil. Een
dashboard cleaner voor het auto interieur
kan ook, mits met beleid toegepast, gebruikt
worden.
- Gebruik NOOIT oplosmiddelen zoals
alcohol en thinner.
- Zet ook geen objecten gemaakt van vinyl
op het apparaat, omdat dat kan blijven
plakken en zo het oppervlak van de DD-506
beschadigen.
INTERFERENTIE
- In dit apparaat zitten digitale componenten,
die als de DD-506 té dicht bij andere
apparaten zoals radio of televisie staat,
storingen kunnen veroorzaken.

ONDERWEG
- Wees bedachtzaam en voorzichtig met je
digitale drumstel.
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DE BUITENKANT
DE VOORKANT

1. Volume
2. Pad kiezen
3. Tempo +/4. Metronoom geluid
5. Drum uit
6. Start/stop
7. Song/volume
8. LED beeldscherm
9. Instrument/volume
10. Drumkit
11. Functies
12. [+] en [-] knoppen
13. Save
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DE BUITENKANT
DE ACHTERKANT

14. Pad aansluitingen
15. Audio uitgang (R, L/mono)
16. Audio ingang
17. Adapter aansluiting

18. Aan/uit knop
19. Midi in/uit
20. USB
21. Hoofdtelefoon
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OPBOUWEN
Allereerst moet je het drumstel in elkaar gaan zetten. Wacht met de stroom aansluiten
en de DD-506 aanzetten totdat je daar helemaal mee klaar bent.
DE DRUMPADS EN PEDALEN AANSLUITEN
Met behulp van de meegeleverde kabels sluit je alle drumpads aan op de trigger ingangen
achter op de drummodule. Op de module staan de namen bij de trigger input, en hieronder
op het plaatje kun je zien welke drumpad daarbij hoort.

LET OP: Bij de Cymbal pads moet je
juist op de rand slaan, terwijl je bij de
snare en tom pads in het midden moet
slaan.

LET OP: De Hihat heeft behalve een
drumpad ook een pedaal, net als bij
een echte Hihat. Wanneer je het pedaal
hebt ingetrapt hoor je een gesloten
Hihat wanneer je op de drumpad slaat,
laat je het pedaal los, dan hoor je de
open Hihat als je op de Hihatpad slaat.
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AANSLUITINGEN
Audio apparatuur
aansluiten
1. De DD-506 kan eenvoudig op een Hifi
versterker of PA installatie worden
aangesloten. Gebruik daarvoor de [OUTPUT
L/mono] en [R] uitgangen. Voor stereo
gebruik je beide, voor mono alleen de
[L/mono] uitgang.
2. Het uitgangsvolume regel je met de
volumeknop op de DD-506

CD speler e.d. aansluiten
1. De audio uitgang van een CD speler, MP3
speler of andere geluidsbron kan worden
aangesloten op de DD-506 via de AUX
ingang op de achterkant van de module.
Leuk om mee te jammen met je favoriete
muziek.
2. Het volume van deze externe audiobron
wordt bepaald door die bron zelf.

Hoofdtelefoon
De hoofdtelefoon aansluiting zit aan de
zijkant. Ideaal voor ongestoord oefenen,
zonder
dat
buren
en
familieleden/kamergenoten last van je
hebben. Of jij van hun…
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AANSLUITINGEN
Adapter
Wanneer je de adapter gaat
aansluiten, kijk dan eerst of de DD506 wel UIT staat. Dan sluit je de
adapter aan op de DC input achterop
de module. Dan steek je de adapter in
het stopcontact.

LET OP:
1. Om je speakers en andere apparatuur te besparen zorg je dat de volumeknop van de DD-506 helemaal naar links staat voordat je de
module inschakelt.
2. Als je de drummodule met andere apparaten gaat verbinden, zorg je dat hij UIT staat.

Midi
De MIDI aansluiting kun je gebruiken om een andere geluidsmodule op de DD-506 aan te
sluiten, of een computer. Met dat laatste kun je je eigen spel opnemen in een
softwaresequencer (opnemen van midinoten).

Midi kent vier soorten aansluitingen:
- MIDI IN
Informatie van andere MIDI apparatuur kan hier ontvangen worden.
- MIDI OUT
De informatie die een keyboard, computer of sequencer maakt, komt er hier uit.
- MIDI THRU
De informatie die binnenkomt bij de MIDI IN wordt ongewijzigd doorgegeven. MIDI
THRU is dus bedoelt voor het doorschakelen van verschillende apparaten.
- Midi USB
Met USB Midi wordt zowel midi uit als midi in via één USB kabel verstuurd. Bij moderne
computers (van Win XP en Mac OS X) zijn er geen aparte mididrivers meer nodig. Je Midi
instrument wordt automatisch herkent.
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AANSLUITINGEN
MIDI
1. Gebruik een MIDI kabel om de
MIDI uit van de DD-506 te verbinden
met de MIDI in van het andere MIDI
apparaat. Gebruik bij aansluiten op een
computer de USB aansluiting
2. De DD-506 zal MIDI noten uitsturen
als je op de verschillende pads slaat en
MIDI date genereren bij het gebruik
van het Hihat pedaal. De Metronoom
en de Song data worden niet als MIDI
data verstuurd.

In feite bestaat de DD306 uit twéé Midi apparaten. Een geluidsmodule waarmee je door er
Midi informatie naar toe te sturen geluid kunt maken, en de Drumpads, waarmee je door er op
te slaan midi informatie kunt maken. Je slaat op een pad, er komt daardoor een Midi noot
nummer uit, die wordt naar de module gestuurd en die reageert daarop door het juiste geluid
(dat bij die noot hoort) af te spelen. Wanneer je de DD506 op een ander Midi apparaat
aansluit kun je dus andere geluiden triggeren met de pads, of de geluiden van de module laten
afspelen vanuit een ander Midi instrument, bijvoorbeeld een keyboard.
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Bediening
Aanzetten
Draai eerst de volumeknop naar links, en
zet dan de DD-506 aan door het knopje
achterop op "on" te zetten.
Het beeldscherm licht op, en laat het
SONG nummer zien.

Volume
Terwijl je steeds even op een drumpad
slaat, draai je nu de volumeknop
geleidelijk naar rechts, totdat je een goed
niveau hebt gevonden.

Pads bespelen
Je kunt de pads verschillende manieren
bespelen.
1. Je slaat midden op de pad (het vel zeg
maar) Je krijgt dan meestal het geluid
van de trommel te horen.
2. Bij de snare pad kun je ook op de rand
slaan. Dan wordt er een ander geluid
getriggerd, bijvoorbeeld het geluid van
de rand van een trommel.
3. Ook bij de snare kun je op de rand en
het vel tegelijk slaan, voor een rimshot
geluid. Dat is een fel geluid goed voor
accenten.
4. Voor de Cymbal pads geldt iets
vergelijkbaars. Je hoort een andere klank
wanneer je op de body of op de rand van
de pad slaat.
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Bediening
De DD-506 heeft 30 verschillende drumkits. Een drumkit is een verzameling instrumenten,
zoals basedrum, snare, toms, bekkens, enzovoort. Eigenlijk heb je dus 30 verschillende
drumstellen gekocht! 20 drumkits zijn presets, en 10 kun je zelf met de beschikbare
instrumenten samenstellen.

Drumkit kiezen
1. druk op [KIT]. Het nummer van de huidige kit
verschijnt in het beeldscherm.
2. Gebruik de [+/-] knoppen om een andere
drumkit (een ander drumstel) te kiezen.

3. Nogmaals drukken en je komt in de
'galm aan/uit' pagina.

Metronoom
1. Druk op [CLICK] om de metronoom te
starten. Het tempo lampje gaat knipperen en je
hoort de metronoom tikken.
2. Een tweede keer drukken verandert het
geluid van de metronoom van een klik geluid
in een stem die 'one two three four' telt.
2. Druk op [TEMPO +/-] om de snelheid aan te
passen.
3. Druk je nogmaals op [CLICK] dan stop de
metronoom weer.

Gebruik de metronoom om in de maat te leren spelen, en om ingewikkelde ritmes te begrijpen. Op het
beeldscherm zie je de maatsoort. Het volume van de metronoom kun je instellen door de knop [CLICK]
ingedrukt te houden en dan met de [+/-] knoppen het volume aan te passen.
Het volume van de metronoom zal altijd weer terug op zijn standaard waarde zijn wanneer je het apparaat
aanzet.
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Songs
In de DD-506 zitten 50 preset songs. Wanneer je de DD-506 aanzet is song 001
geselecteerd.

Song kiezen
1. Druk op [SONG/VOLUME]. Het lampje van
de songs gaat branden, en je ziet het songnummer
op het beeldscherm.
2. Druk op [+/-] om een song te kiezen. Achterin
deze handleiding is een lijst met de songs waaruit
je kunt kiezen met hun nummers daarbij.

Song beluisteren
1. Druk op [START/STOP], het tempo lampje
gaat knipperen. Na het aftellen begint de song te
spelen bij het begin.
2. De song zal doorspelen tot aan het einde. Je
kunt natuurlijk stoppen wanneer je wilt, door op
[START/STOP] te drukken.
3. Het "ASSIGN PAD" lampje geeft steeds de
eerste tel van de maat aan.
LET OP: Je kunt het ASSIGN lampje uitzetten
door tegelijk op [Hihat] en [Kick] te drukken.
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Songs
SONG volume
1. Druk op [SONG/VOLUME]. Op het
beeldscherm zie je de waarde van het volume.
(AXX, waarbij XX de waarde is)
2. Met de [+/-] knoppen kun je het volume wijzigen
van '00' (stilte) tot '32' (op z'n hardst!)

DRUM volume
1. Druk net zoveel keer op [SONG/VOLUME
totdat je op het beeldscherm dXX ziet staan (XX is
dan het getal dat aangeeft hoe hard het volume
staat).
2. Met de [+/-] knoppen kun je het volume wijzigen
van '00' (stilte) tot '32' (op z'n hardst!)
Het volume wordt op zijn standaard waarde
teruggezet wanneer het drumstel uitgeschakeld
wordt.

SONG source
In deze pagina kun je instellen of de geluidsmodule
de interne songs speelt, of Midi data via de USB of
Midi ingang kan ontvangen voor het afspelen van
een song.
1. Druk op de [+/-] knoppen om 'SONG source' te
kiezen.
2. Wanneer de externe sequencer is gekozen
gebruik je ook de start/stop knop om de song te
starten en te stoppen.
Wanneer je voor external sequencer hebt gekozen
kun je dingen als Song nummer, volume van de
Song en drum volume niet vanaf de DD506
instellen.
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Songs

DRUMS uitzetten
Je wilt natuurlijk zelf meedrummen met de songs,
zonder dat de DD-506 ook meedrumt. Daarvoor is
de DRUM Mute functie.
1. Druk op de knop [drum off]. Het lampje van de
Drum uit functie gaat aan.
2. Druk op start/stop om het afspelen van de SONG
te beginnen. Maar je hort nu géén drums
meespelen, dat kun je nu zelf doen.
3. Om de drums weer wel te horen meespelen, druk
je nogmaals op [Drum off].
Terwijl de SONG afspeelt kun je naar hartelust
deze knop aan en uitzetten.

Als je de drums uitzet, kan het lastig worden het tempo van de song te blijven volgen.
Je kunt dan de metronoom gebruiken.

Met metronoom spelen
1. Druk op [CLICK] om de metronoom aan te zetten.
2. Druk nogmaals op [CLICK] om een ander
metronoom geluid te kiezen.
3. Nogmaals drukken om hem weer te stoppen. De
metronoom stopt niet automatisch bij het einde van de
song.
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Songs
Song tempo
1. Druk op [TEMPO +/-]. Op het beeldscherm
zie je de waarde van het huidige tempo.
2. Door herhaaldelijk drukken op de [TEMPO
+/-] knoppen kun je het tempo wijzigen.
3. Houd de [TEMPO +/-] knop ingedrukt om
rap door de tempowaarde heen te floepen.
4. Druk je tegelijk op de [TEMPO +] én
{TEMPO -] knop, dan wordt het standaard
tempo weer ingesteld.
5. Ongeveer twee seconden nadat je het tempo
hebt ingesteld, gaat het beeldscherm weer terug
naar het songnummer, instrument nummer of
kit nummer.

Een speciale functie op de DD-506 is de 'lichtgids'. Wanneer je de drums uitzet zie je nog wel
op de DD-506 wanneer ze spelen, door middel van de PAD lampjes. Wanneer jij precies
wanneer een PAD oplicht op dat PAD slaat, speel je het ritme dat bij die song past.

Licht gids…
1. Kies de song die je wilt oefenen.
2. Druk op de [DRUM Off] knop.
3. Druk op [START/STOP] om het
afspelen te laten beginnen.
4. Sla op de pads in de volgorde waarin je
de lampjes ziet oplichten op de PAD
indicators van de DD-506.
Tijdens het afspelen kun je het tempo
wijzigen met de [TEMPO +/-] knoppen of
met de TAB functie.
Druk tegelijk op de [Hihat control] en de
[Kick] om de PAD lampjes uit te zetten.
Nogmaals op deze beide knoppen drukken
zet de lampjes weer aan.
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Zelf een drumkit samenstellen
In de DD-506 zitten 307 drum en percussie instrumenten opgeslagen. Ieder van die
instrumenten kun je toewijzen aan een van de drumpads. Zo kun je dus je eigen drumstel
maken, dat een verzameling is van de drum en percussie instrumenten die je samen wilt
gebruiken. Achterin deze handleiding is een lijst te vinden met daarop alle instrumenten van de
DD-506. De Kit nummers 021 tot en met 050 zijn beschikbaar om je eigen drumkit te bewaren.
Hieronder de volgorde van de parameters die je tegenkomt wanneer je geluiden aan de pads
gaat toewijzen.

Een instrument kiezen…
1. Druk op de knop [VOICE]. Het bijbehorende lampje
(Voice Indicator) gaat branden en het beeldscherm laat het
voice nummer van de geselecteerde drumpad zien.
2. Druk op de [PAD] knop, of sla op het drumpad waaraan
je een ander instrument wilt toewijzen. Het bijbehorende
lampje gaat branden en je ziet het voice nummer van de
pad waarop je net geslagen hebt.
3. Gebruik de [+/-] knoppen om door de instrumenten te
zoeken. Je kunt steeds controleren hoe dat klinkt door op
het drumpad te slaan.
4. Op dezelfde manier kun je de instrument toewijzing van
alle andere drumpads, cymbals, Hihat control pedal en het
Kickpad veranderen.
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Zelf een drumkit samenstellen
Natuurlijk kun je ook het volume van iedere pad afzonderlijk instellen.

Volume drumpad
1. Druk op [VOICE/VOLUME] en op het display
zie je de waarde van het volume van de op dat
moment geselecteerde pad (met de 'L' van 'Level'
voor de waarde in cijfers).
2. Gebruik de [PAD] knoppen op de DD-506 zelf,
of sla op het pad waarvan je het volume wilt
aanpassen.
3. Met de [+/-] knoppen kun je nu het volume
instellen met een bereik van 00 tot 31. Terwijl je die
instelling maakt kun je controleren of het al iets is
door steeds even op de drumpad te slaan. Zo kun je
de verschillende drumpads ook mooi in evenwicht
krijgen.
4. Op dezelfde manier kun je het volume van alle
andere drumpads, cymbals, Hihat control pedal en
het Kickpad veranderen.

PAN staat voor 'panorama' oftewel 'links/rechts' in het stereobeeld.

Pan drumpad
1. Druk op [VOICE/VOLUME] en op het display
zie je de waarde van de PAN van de op dat moment
geselecteerde pad (met de 'P' van 'PAN' voor de
waarde in cijfers).
2. Gebruik de [PAD] knoppen op de DD-506 zelf,
of sla op het pad waarvan je de PAN wilt
aanpassen.
3. Met de [+/-] knoppen kun je nu de PAN instellen
met een bereik van P-8 (links) --0 (midden) en P8
(rechts). Terwijl je die instelling maakt kun je
controleren of het al iets is door steeds even op de
drumpad te slaan. Zo kun je de verschillende
drumpads ook mooi in evenwicht krijgen.
4. Op dezelfde manier kun je de PAN van alle
andere drumpads, cymbals, Hihat control pedal en
het Kickpad veranderen.
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Zelf een drumkit samenstellen
Met deze functie kun je de toonhoogte van het instrument onder iedere drumpad instellen.

Stemmen (tuning)
1. Druk op [VOICE/VOLUME] totdat je een 'T' op
het beeldscherm ziet, met daarachter een getal. 'T'
staat voor 'Tuning' oftewel 'stemmen'.
2. Gebruik de [PAD] knoppen op de DD-506 zelf,
of sla op het pad waarvan je het volume wilt
aanpassen.
3. Met de [+/-] knoppen kun je nu de toonhoogte
instellen met een bereik van 00 tot 15. Terwijl je die
instelling maakt kun je controleren of het al iets is
door steeds even op de drumpad te slaan. Zo kun je
de verschillende drumpads ook mooi in evenwicht
krijgen.
4. Op dezelfde manier kun je de toonhoogte van
alle andere drumpads, cymbals, Hihat control pedal
en het Kickpad veranderen.

Wanneer je met het bovenstaande klaar bent, dan moet je de nieuwe drumkit bewaren in
het geheugen van de DD-506. Als je de drumkit die je gemaakt hebt niet saved, dan gaat hij
bij het uitzetten van het apparaat verloren.

Drumkit saven
1. Druk op [SAVE]. Kitnummer '21' staat nu
knipperend in het beeldscherm.
2. Met de [+/-] knoppen kun je een ander nummer
dan '21' kiezen om je drumkit is op te slaan.
3. Druk nogmaals op [SAVE]. Het knipperen stopt,
en je drumkit is voortaan terug te vinden onder het
gekozen nummer.
LET OP: Mocht je je ineens bedenken, dan druk je
op [VOICE], en de save operatie wordt afgebroken.
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Instellingen
Je kunt per drumpad instellen hoe gevoelig dat pad reageert op het aanslaan ervan. Je kunt het
zo instellen dat ook als je zacht slaat, het geluid toch hard is, en andersom. Zo kun je de DD-506
aanpassen aan je speelstijl, of aan bepaalde omstandigheden. Hieronder het schema van de
volgorde waarin je de verschillende parameters in de utility mode tegenkomt.
LET OP: Om deze instellingen vast te houden, moeten ze gesaved (bewaard) worden. Dat doe je
door op de knop [SAVE] te drukken.

PAD gevoeligheid
1. Druk op [UTILITY net zo vaak totdat je E XX in het
beeldscherm ziet (XX is ook hier weer een getal).
2. Tik op de drumpad die je wilt aanpassen.
3. Met de [+/-] knoppen pas je de waarde aan. Waarden lopen
van 01 tot en met 16. Hoe groter de waarde, hoe gevoeliger de
PAD.
4. Om deze instelling vast te houden moet je de drumkit saven.
5. Voor de andere PADS en Cymbal PADS werkt het precies zo.

Een probleem bij elektronische drumstellen kan zijn dat als je op de ene pad slaat, je ook
enkele anderen hoort meeklinken. Dat wordt opgelost door het instellen van een 'rejection level'
oftewel, een signaal lager dan het hier ingestelde signaal wordt genegeerd. Hoe gevoeliger je de
pads zet (zie vorige paragraaf) hoe meer last je kan hebben van overspraak. Je moet zoeken
naar een midden tussen de parameters 'sensitivity' (aanslaggevoeligheid) en 'rejection'
(ondergrens).

Overspraak (crosstalk)
1. Druk op [UTILITY net zo vaak totdat je 0XX in het beeldscherm
ziet. .
2. Tik op de drumpad die je wilt aanpassen.
3. Met de [+/-] knoppen pas je de waarde aan.
4. Ook hier geldt: saven of je bent je instellingen kwijt.
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Instellingen
Behalve hoe hard het signaal van de PADS binnenkomen (wat we instellen met de parameter
'PAD gevoeligheid' kunnen we ook instellen hoe de geluidsmodule reageert op aanslag.
Bijvoorbeeld als je zacht slaat, het geluid ook zacht klinkt. En vooral de gradaties daarin.
Hieronder een schema met curve voorbeelden.

Aanslag curve
1. Druk op [UTILITY] net zo vaak totdat je 'CUX' in het
beeldscherm ziet. .
2. Tik op de drumpad die je wilt aanpassen.
3. Met de [+/-] knoppen pas je de waarde aan.
4. Op dezelfde manier maak je aanpassingen voor alle andere PADS
5. Ook voor het Hihat voetpedaal kun je de aanslag curve instellen.
Via [UTILITY] en dan blijven drukken tot je FXX ziet. Verder
werkt het weer hetzelfde als met alle andere instellingen.

Nagalm is het naklinken van een geluid in een ruimte. Denk maar aan wat je hoort als je
in de kerk in je handen klapt. Het geluid vult dan de hele ruimte. In de DD-506 zit een
kunstmatige galm, die aan of uit kunt zetten.

Nagalm (reverb)
1. Druk terwijl je in 'kit' mode staat
op [KIT].
2. Met de [+/-] knoppen kun je nu de
galm aan of uitzetten.
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Instellingen
Wanneer je de DD506 in combinatie met een computer gebruikt of met een Midi
sequencer, kan het handig zijn om de verbinding tussen de Pads en de geluidsmodule van
de DD506 intern los te koppelen. Zodat de Midi informatie van de Pads naar de computer
gaan, en van daar uit weer terug naar de geluidsmodule. Doe je dat loskoppelen niet, dan
worden alle geluiden dubbel getriggerd. Een maal rechtsreeks en eenmaal via de
computer. Dat loskoppelen gaat via de 'local' functie. Local off is los, en local on is vast.

Local on/off
1. Druk op [UTILITY] totdat je 'LoN'
in het beeldscherm ziet.
2. Met de [+/-] knoppen kun je nu de
Local functie aan of uitzetten.

De DD506 is GM compatible. Dat betekent dat de geluiden die erin zitten gebruikt kunnen
worden met alle standaard Midi Files die volgens dat protocol gemaakt zijn. Je moet de
DD506 wel eerst in GM mode zetten, anders zijn de geluiden gerangschikt volgens een
eigen indeling. De instellingen die je hier maakt hebben alleen effect op Midi kanaal 10,
het drum kanaal. Je hebt in DD506 formaat meer drumgeluiden tot je beschikking dan in
GM formaat.

GM of DD506 mode
1. Druk op [UTILITY] totdat je 'P-N' in het
beeldscherm ziet. Dit is de standaard instelling. Er
kunnen note on/off boodschappen en program
change boodschappen verzonden en ontvangen
worden.
2. Met de [+/-] knoppen kun je nu de GM/ DD506
mode functie veranderen.
3. Wanneer er '--N' in het display staat het apparaat
in GM mode. Nu worden er alleen note on/off
boodschappen ontvangen.
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Instellingen

Om deze instellingen vast te houden, moeten ze gesaved
(bewaard) worden. Dat doe je door op de knop [SAVE] te
drukken.

Met de Factory Reset worden alle geheugens gewist en is de DD-506 weer precies
hetzelfde als hij was toen hij net uit de fabriek kwam. Dat kan handig zijn als je gewoon
helemaal overnieuw wilt beginnen, als er iets mis is gegaan en de DD-506 werkt niet
meer helemaal goed, en als je hem verkoopt.

Resetten
1. Zet de DD-506 UIT.
2. Zet het apparaat aan TERWIJL JE
GELIJKTIJDIG de [TEMPO +] en de
[TEMPO -] knop ingedrukt houdt.
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Specificaties

DRUM PAD:

4 drumpads, 3 cymbal pads, 1 hihat control
pedaal, 1 kick trigger

INSTRUMENTEN:

307 instrumenten.

DRUM KITS:

20 preset kits, 30 eigen kits.

SONG:

50 preset songs

BEDIENING:

aan/uit knop, start/stop, save, kit, voice/volume,
song/volume, drum off, click, hihat, crash, ride,
hihat control, snare, tom 1, tom 2, tom 3, kick,
volume, +/-, tempo +/-, tap.

BEELDSCHERM:

3 cijferig LED display

AANSLUITINGEN:

MIDI in/ uit, USB, hihat control, hihat, crash,
ride, snare, tom 1, tom 2, tom 3, kick, audio uit
(R&L/mono), audio in.

STROOM:

AC adapter 9V.
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LIJST VAN INSTRUMENTEN
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LIJST VAN DRUMKITS

LIJST VAN SONGS
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LIJST VAN PERCUSSIE INSTRUMENTEN
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MIDI IMPLEMENTATIE TABEL
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GARANTIE:
12 maanden

Service center:
Calimex B.V.
Windmolen 32
3642 DB Mijdrecht
Telefoon: 0297 581 624 (6 lijnen)
Fax:
0297 581 589

E-mail: info@calimex.nl

Vertaling: Allard Krijger
www.fraknoise.nl
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