
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Uživatelský manuál 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

Upozornění 
Umístění 
Použijete-li přístroj v následujících místech, může dojít k poškození. 
• Na přímém slunečním světle 
• V místech s extrémní teplotou nebo vlhkostí 
• Na příliš špinavých a prašných místech 
• Kde dochází k silným otřesům 
• V blízkosti magnetického pole 

 

Napájení 
Zapojte k tomu určený AC adaptér do zásuvky se správným 
napětím. Nezapojujte jej do zásuvky s jiným napětím než to, pro 
které je určen. 

 

Interference s jiným elektrickým zařízením Radio a TV, umístěné 
poblíž, mohou vyvolat interferenci. Proto přesuňte nástroj do 
příslušné vzdálenosti od rádia a televize. 

 

Obsluha 
Abyste se vyvarovali poškození, pracujte s přepínači a dalšími 
ovládacími prvky s citem. 

 

Péče 
Potřebujete-li přístroj vyčistit, použijte pouze suchý hadřík. 
Nepoužívejte tekuté čističe, jako je benzín či rozpouštědlo, nebo 
hořlavé čisticí prostředky. 

 

Uchovejte tento manuál 
Po přečtení manuálu jej uchovejte pro případné další použití. 

 

Do přístroje se nesmí dostat cizí látky 
Nikdy nestavějte žádné nádoby s vodou poblíž nástroje. Tekutina 
by se mohla dostat dovnitř, což může způsobit poškození, požár 
nebo elektrický šok. 
Dbejte na to, aby dovnitř nezapadly žádné kovové předměty. 
Pokud cokoliv zapadne dovnitř, odpojte adaptér ze zásuvky. 
Potom kontaktujte dealera Korg nebo obchodníka, kde jste nástroj 
zakoupili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 

 

 
Poznámka o odpadech (pro EU) 

Pokud je symbol "překřížené popelnice"na obalu produktu, 
v manuálu, na baterii, nebo obalu baterie, značí to, že 
když chcete zlikvidovat produkt, manuál, balení nebo 
baterii, musíte to provést předepsaným způsobem. 
Nepatří proto do běžného domácího odpadu. Likvidací 
předepsaným způsobem chráníte lidské zdraví a zabráníte 
špatnému vlivu na životní prostředí. Jelikož správná 
metoda likvidace závisí na příslušných zákonech dané 
země a lokality, kontaktujte reprezentaci místní 
administrativy kvůli podrobnostem. Jestliže navíc baterie 
obsahuje těžké kovy v nadměrném množství, je na baterii 
nebo jejím balení zobrazen také chemický symbol a to pod 
symbolem “přeškrtnuté popelnice”. 

 

 

Ohledně dat 
Nečekaná závada, vzniklá nesprávnou operací, může vést ke ztrátě 
obsahu paměti. Proto si důležitá data ukládejte i na jiné medium kvůli 
zálohování. Korg Corporation nepřejímá žádnou odpovědnost za vzniklá 
poškození plynoucí ze ztráty dat. 

 

Ohledně Copyright 
Použití copyright chráněných materiálů z libovolného důvodu, jiného než 
povoleného, např. pro osobní nebo domácí zábavu, zapříčiní porušení 
autorských práv a můžete vést k trestnímu postihu, včetně zabavení. 
Autorská práva majitele se vztahují na nahrávky, ale i na jejich deriváty, 
vyrobené z chráněných materiálů, což znamená, že další využití nebo 
distribuce těchto materiálů je rovněž trestným činem podle zákona. Korg 
Incorporated nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození nebo 
následky, vzniklé porušením autorských práv. Pokud máte jakékoliv 
otázky ohledně práva na použití chráněných materiálů, obraťte se na 
právníky specialisty v oblasti autorského práva. 

* Veškeré produkty a jména společností jsou obchodními známkami nebo 
registrovanými obchodními známkami příslušných majitelů. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obsah 
Úvod .................................... 4 

1. Jména sekcí ......................................... 4 
2. Zapojení ............................................... 7 
3. Zdroj napájení ...................................... 7 
4. Vložení a vyjmutí paměťové karty ........ 8 

 

Editace zvuku ..................... 8 
1. Za/vypnutí přístroje .............................. 8 
2. Základní operace  ................................ 8 
3. Jak přehrát šablonu ............................. 8 
4. Výběr partu .......................................... 9 

 

Přehrávání hudby ............. 10 
1. Přehrávání hudby přes trigger pad .... 10 
2. Přehrávání hudby přes touch pad ...... 10 
3. Použití gate arpeggiatoru ................... 10 
4. Použití Master efektů  ........................ 11 
5. Hraní se sadou šablon ....................... 11 
6. Nastavení BPM (tempa) ..................... 11 
7. Přidání variace zvuku knobem ........... 11 

 

Nahrávání hry ................... 12 
1. Nahrávání v reálném čase ................. 12 
2. Step edit ............................................. 12 
3. Pohyb knobu Record a tlačítek 

(motion sequence) ............................ 12 
4. Uložení šablony ................................. 12 

 

 
 

Editace šablony ............... 13 
1. Umlčení partu .................................... 13 
2. Vymazání partu ................................. 13 
3. Kopírování partu ................................ 13 
4. Změna nastavení patternu ................. 13 

 

Další nastavení ................. 14 
1. Nastavení metronomu ....................... 14 
2. Nastavení typu baterie ....................... 14 
3. Nastavení kontrastu LCD ................... 14 
4. Prodloužení životnosti baterie ............ 14 
5. Nastavení automatického vypínání .... 14 
6. Nastavení globálního MIDI kanálu ..... 14 
7. Hraní se synchronizovaným externím 

zařízením ........................................... 14 
8. Použití paměťové karty ...................... 14 
9. Použití Event rekordéru ..................... 15 
10. Formátování User dat ...................... 15 

 

Appendix .......................... 16 
1. Problémy a potíže .............................. 16 
2. Chybové zprávy ................................. 16 

 

Specifikace ....................... 16 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 



 
 

 
 

 

Úvod 
 
Děkujeme za zakoupení hudební pracovní stanice Korg Electribe. 
Abyste plně využili všech výhod nového zařízení, pečlivě si 
přečtěte manuál a používejte produkt podle instrukcí. 
Uživatelský manuál si uchovejte pro případnou potřebu. 

 

 
Electribe je produkční nástroj pro taneční muziku, schopný tvořit 
originální hudbu. Pomocí knobů a touch padu na hlavním panelu, 
můžete v jediném přístroji editovat zvuky a snadno tvořit rytmy a 
frázové šablony. 

 

 

1. Jména sekcí 
 

Horní panel 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

1. Vypínač 
Toto tlačítko za/vypíná přístroj. 

2. Volume knob 
Tímto knobem nastavíte hlasitost na výstupu Line Out jacku 
nebo Headphone jacku. 

3. Input Level knob 
Tento knob nastavuje vstupní úroveň z jacku Audio In. 

4. Displej 
Zde se zobrazují informace pro šablony, party a nastavení 
parametrů. 

5. Sekce Transport 
   (Rec) tlačítko 

Toto tlačítko umožňuje nahrávání rytmiky, frází nebo pohybů 
knobu. Stiskem tlačítka během nahrávání zastavíte proces 
nahrávání a pokračovat bude přehrávání. 

   (Stop) tlačítko 
Stiskem tohoto tlačítka zastavíte přehrávání. 

   (Play/Pause) tlačítko 
Tímto tlačítkem spustíte přehrávání šablony nebo je 
pozastavíte. 

  Tap tlačítko 
Několikerým stiskem tohoto tlačítka v požadovaném BPM, 
změníte tempo podle potřeby. 

6. Sekce Touch padu 
  Touchpad 

Tento pad využijete při hraní s funkcemi Gate arpeggiatoru 
nebo Touch scale, popř. k ovládání Master efektu. 

  Gate Arp tlačítko 
Toto tlačítko za/vypíná funkci arpeggiatoru. 

  Touch Scale tlačítko 
Toto tlačítko za/vypíná funkci Touch Scale. 

  Master Fx tlačítko 
Toto tlačítko za/vypíná funkci ovládání Master efektu. 

  MFX Hold tlačítko 
Toto tlačítko umožňuje udržet dříve nastavený stav Master 
efektu, pomocí touch padu, i po zvednutí prstů z touch padu, 
pokud je aktivní tlačítko Master FX na ON. 
TIP Stav ON / OFF, tlačítka MFX Hold je možné si 

zapamatovat do šablony. 

7. Sekce Common 
  Value knob 

Tímto knobem měníte hodnotu parametru, který aktuálně vidíte 
na displeji. 
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<, > (kurzorová) tlačítka 
Těmito tlačítky volíte parametr, který chcete editovat. 

Menu/Enter tlačítko 
Toto tlačítko využijete k volbě parametrů, např. šablony, partu, 
globálních či uživatelských funkcí, nebo je také využijete při 
potvrzení změn nastavení parametru. 

Exit tlačítko 
Několikerým stiskem tlačítka umožníte návrat z editační 
obrazovky na obrazovku výběru šablony. 

Shift tlačítko 
Tímto tlačítkem spouštíte různé funkce, když je stisknete 
současně s jiným tlačítkem nebo knobem. 
Shift tlačítko + Write tlačítko: Šablony lze pojmenovat 
a uložit. 
Shift tlačítko + Value knob: Můžete provádět malé i výrazné 
změny hodnot. 
TIP Velké nebo malé změny závisí na zvoleném 

parametru. 

Write tlačítko 
Toto tlačítko se používá pro ukládání šablon a globálních dat 
do Electribe. Data se uloží stiskem tlačítka Write, na stránce 
Global parameters. Data šablon se však také ukládají také na 
jiných stránkách. 

8. Sekce Edit 
Zde můžete upravit parametry každého partu. 

Oscillator 
Zde můžete zvolit nebo nastavit barvu zvuku 
vzorků, např.: pily, čtverce, šumu nebo PCM. 

Oscillator knob 
Tento knob volí vzorek. 

Pitch/Glide knob 
Tímto knobem nastavíte výšku (zvuku). Můžete 
nastavit přechod na plynulou změnu mezi dvěma 
tóny (Glide) pro syntezátorové zvuky, otočením 
knobu, když stisknete a podržíte tlačítko Shift. 

Edit knob 
Tímto knobem nastavíte zvuk stylu. Efekt se mění podle typu 
vzorku, který jste použili. 

Filter 
Tento filtr slouží pro nastavení barvy 
zvuku, eliminací či obohacením 
frekvenčních komponent oscilátoru. 

Filter knob 
Nastavuje prahovou frekvenci filtru. 

Resonance knob 
Tento knob nastavuje rezonanci filtru. 

EG Int knob 
Tímto knobem nastavujete hlasitost 
dočasné změny Cut-off frekvence pro 
filtr, obálkou generátoru (EG), 
nastavenou v sekci Amp/EG. 

LPF tlačítko 
Toto tlačítko aktivuje Low-pass filtr. Opakovaným stiskem 
tlačítka můžete měnit typ filtru. 

HPF tlačítko 
Toto tlačítko aktivuje High-pass filtr. 
Opakovaným stiskem tlačítka můžete měnit typ filtru. 

BPF tlačítko 
Toto tlačítko aktivuje Band-pass filtr. 
Opakovaným stiskem tlačítka můžete měnit typ filtru. 

Modulation 
Využijete pro dočasnou změnu barvy zvuku 
pomocí LFO nebo EG. 

Modulation knob 
Tento knob určuje typ modulace. 

Depth knob 
Tento knob specifikuje intenzitu efektu 
modulace. 

Knob rychlosti 
Tento knob specifikuje rychlost modulace. 

Amp/EG 
Nastavení zesilovače, jež upravuje 
hlasitost a umístění zvuku, obálku 
generátoru (EG) a Master effect send, 
který aplikuje dočasnou změnu. 

Level knob 
Tento knob nastavuje hlasitost partu. 

Pan knob 
Tento knob nastavuje stereo pozici partu. 

Attack knob 
Tento knob specifikuje rychlost zvuku. 

Decay/Release knob 
Určuje dobu, za kterou se zvuk vytratí. 

MFX Send tlačítko 
Toto tlačítko umožňuje zvolit, zda bude výstup partu vyslán do 
Master efektu nebo ne. Přepíná stavy ON (svítí) a OFF 
(nesvítí), s každým stiskem tlačítka. 

Amp EG tlačítko 
Toto tlačítko umožňuje aktivovat obálku zesilovače. 
Přepíná stavy ON (svítí) a OFF (nesvítí), s každým stiskem 
tlačítka. Hlasitost zvuku se změní podle EG, zvoleného 
nastavením knoby Attack a Decay/Release, je-li zde ON. 
Nastavení však nesleduje EG obálku (obálka varhan je pevně 
daná), je-li zde OFF. 

Insert Fx 
Sekci Insert Fx využijete pro přidání různých 
zvukových efektů, jako je Distortion nebo pro 
zvýraznění zvuku. 

Insert FX knob 
Tento knob volí typ inzertního efektu. 

Edit knob 
Zde můžete nastavit intenzitu inzertního efektu. 
Efekt se mění podle typu zvoleného efektu. 

IFX On tlačítko 
Toto tlačítko umožňuje zvolit, zda bude insertní 
efekt de/aktivovaný. Přepíná stavy ON (svítí) a OFF 
(nesvítí), s každým stiskem tlačítka. 
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9. STEP tlačítko 
Tímto tlačítkem zobrazíte umístění sekvence nebo oktávy, 
společně s funkcí trigger padu. Stiskem tohoto tlačítka můžete 
změnit umístění nebo oktávu sekvence, kterou upravujete. 

10. Part edit sekce 
<Part, Part> tlačítka 
Tímto tlačítkem volíte part, který chcete použít. Na displeji vidíte 
part, který je aktuálně zvolený. 

Part Mute tlačítko 
Poklepáním na trigger pad, je-li toto tlačítko ON (svítí), umlčíte 
odpovídající part. Trigger pad se ihned vypne OFF (zhasne), a 
zhasne i tlačítko Part Mute na OFF. Stiskem trigger padu pro 
zvolený part, který nesvítí, vypnete funkci Mute (zhasne). 

Part Erase tlačítko 
Podržíte-li trigger pad po stisku tlačítka Part Erase, během 
hraní, eliminujete zvuk zvoleného partu. 

11. Pad mode sekce 
Zde můžete zvolit funkci pro trigger pad. 

Trigger tlačítko 
Poklepáním na trigger pad, je-li toto tlačítko ON (svítí), hrajete 
na odpovídající part. Můžete určit, jak se přehrává, úpravou 
parametru TRIGGER MODE. 

Sequencer tlačítko 
Trigger pad využijete v režimu Step input, je-li toto tlačítko ON 
(svítí). 

Keyboard tlačítko 
Na Trigger pad můžete hrát jako na klaviaturu, je-li toto tlačítko 
ON (svítí). Pro šablonu můžete určit tóninu i stupnici. 

Tlačítko Chord 
Trigger pad využijete jako Code pad, je-li toto tlačítko ON (svítí). 
Můžete nastavit variace nebo tóninu či stupnici Code pro 
šablonu. 

Step Jump tlačítko 
Stiskem libovolného tlačítka v rozmezí kroků 1 až 16, během 
přehrávání sekvenceru, je-li toto tlačítko ON (svítí), můžete 
provést tento krok ihned. Stiskem více tlačítek se přehrají kroky 
v tom pořadí, jak byly stisknuty. 

Pattern Set tlačítko 
Stisknete-li trigger pad a toto tlačítko je ON (svítí), přepnete 
šablonu na tu, která je zaregistrovaná pro příslušný trigger pad. 
Stisknete-li trigger pad a podržíte toto tlačítko, můžete přiřadit 
aktuálně zvolenou šablonu trigger padu. 

12. Trigger pad 
Trigger pad využijete pro hraní podle nastavení v sekci Pad 
mode. 

13. LED 
LEDka na zadním panelu jednotky je podsvícena podle 
aktuálně znějící šablony. 
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2. Zapojení 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mix, aktivní 
monitor 

 
 
 

 
CD/MP3 

přehrávač 

 
 
 
 
 

přibalený MIDI 
kabel s redukcí 

 

 
 
 
 
 
 
 

přibalený AC 
adaptér 

 
 

 
 

Sluchátka 

 
 
 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 
 
 
 

 Zapojení všech zařízení musíte provádět ve vypnutém 
stavu. 
Nedodržíte-li toto upozornění, můžete poškodit nebo zničit 
váš audio systém. 

TIP Když zapojíte jednotku do Windows počítače poprvé, 
nainstaluje se automaticky ovladač z OS. 

 Standardní USB-MIDI ovladač, obsažený ve Windows OS 
neumožňuje Electribe použití u dvou či více aplikací 
současně. Chcete-li Electribe použít u dvou či více aplikací 
současně, musíte nainstalovat KORG USB-MIDI ovladač. 
Korg USB-MIDI ovladač si můžete stáhnout z webové 
stránky Korg a nainstalovat jej dle popisu v přiložené 
dokumentaci. 

1. Audio Out L/R jack 
Audio výstup Electribe odchází na tyto jacky. 
Zapojením jediného kabelu do levého Audio Out jacku, tedy 
bez kabelu do pravého Audio Out jacku, smícháte stereo zvuk 
na výstupu na mono signál. 
TIP Výstupní signál může být mono, jack podporuje mono i 

stereo 1/4" koncovky kabelu. 

2. Audio In Jack 
Do tohoto jacku zapojíte audio výstup z jiných audio zdrojů, 
jako vstup do Electribe. 
TIP Zvuky na vstupu lze smíchat zapnutím funkce AUDIO IN 

THRU na ON, v menu Global. 

3. Sync Out Jack 
Má na výstupu 5V puls na 15ms, v intervalu osmin. 
Tento jack využijete pro synchronizaci produktové řady KORG 
Volca nebo jiných analogových sekvencerů k tomuto systému. 
TIP Polaritu pulsu nastavíte v menu Global. 

4. Sync In jack 
Jestliže nastavíte “Auto” nebo “Ext. Sync” položkou CLOCK 
MODE v menu Global a zapojíte pulsní výstup ze 
synchronizovaného výstupu nebo audio výstupu analogového 
zařízení, interní hodiny budou neaktivní, a nepostoupí o krok, 
podle pulsu na vstupu. 

TIP Sync In můžete de/aktivovat, a polaritu pulsu nastavit v 
menu Global. Viz “Parameter Guide”, kde jsou další 
podrobnosti o uvedeném postupu. 

5. MIDI IN/OUT jack 
Systém můžete zapojit do MIDI zařízení, přibaleným 
konverzním kabelem. 

6. Jack sluchátek 
Do tohoto jacku zapojíte sluchátka. 

7. DC 9V jack 
Sem zapojte přibalený AC adaptér. 

8. USB Jack 
Využijete k zapojení Electribe do počítače. 

9. Slot paměťové karty 
Do tohoto slotu zapojíte paměťovou kartu. Paměťovou kartu 
využijete pro ukládání (zápis) nebo načítání dat nebo k 
přehrávání songu. (str.14) 

 

3. Zdroj napájení 
 

Použití baterií 
Otevřete prostor pro baterie, na zadní straně jednotky, vložte 6 AA 
baterií, dbejte na to, abyste je založili ve správném směru kvůli 
polaritě. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kompatibilní baterie 

Použít můžete AA alkalické nebo nickel metal hydridové 
baterie, které jsou s našim produktem kompatibilní. 
TIP Použijte typ baterií podle doporučení na stránce BATTERY 

TYPE, v menu Global, chcete-li, aby Electribe správně 
detekoval a zobrazil hodnotu zbývající energie. 
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Zobrazení zbývající energie baterie 

Na displeji vidíte indikátor (ikonu) baterie “ ”, udávající 
zbývající kapacitu baterie. Pokud je na displeji ikonu vybité 
baterie, “ ”, značí to, že je baterie téměř vybitá a je potřeba ji 
vyměnit. 
TIP Pokud nedojde na user vstupu k žádné operaci, vstoupí 

Electribe do úsporného režimu, pokud pracujete na baterie, 
s účelem snížení spotřeby energie baterie. Úsporný režim 
můžete deaktivovat nastavením na stránce “Power Save 
Mode”, v režimu Global. (str. 14: 4. Prodloužení životnosti 
baterie) 

 Je-li zapojeno napájení, nezapomeňte před výměnou 
baterií Electribe vypnout. 

 Okamžitě vyjměte nepoužitelné baterie. Rovněž 
doporučujeme vyjmout baterie, nebudete-li hrát na 
Electribe po delší dobu, eliminujete tím riziko vylití baterie. 

 

Použití adaptéru 
Zapojte AC adaptér do DC 9V jacku na zadním panelu Electribe a 
zapojte AC adaptér do zásuvky. 

 Použijte výhradně dodaný AC adaptér. Použitím jiného AC 
adaptéru můžete přístroj poškodit. 

 

4. Vložení a vyjmutí 
paměťové karty 

Na paměťovou kartu můžete ukládat (zapisovat) nebo z n načítat 
(číst) song pro přehrání nebo data. 

 Nikdy nevkládejte nebo nevyjímejte SD kartu, je-li přístroj 
zapnutý. Mohli byste přijít o data systému nebo na kartě, 
popř. paměťovou kartu úplně zničit. 

 

Jak vložit kartu 
1. Ověřte, že je displej i LEDky zhasnuté, a nástroj je vypnutý. 
2. Vložte paměťovou kartu, až uslyšíte kliknutí. 

 Paměťovou kartu vložte dovnitř a zatlačte ji až do slotu, 
dbejte na orientaci karty. Nevkládejte kartu do slotu 
násilím. 

 

Jak vyjmout kartu 
1. Ověřte, že je displej i LEDky zhasnuté, a nástroj je vypnutý. 
2. Zatlačte kartu, až uslyšíte kliknutí, pak uvolněním prstu karta 

vyjede. 
Vyjměte kartu, jakmile vyjede mimo přední hranu slotu. 

Paměťové karty, které pod tímto systémem lze použít 
Paměťové karty, které pod tímto systémem lze použít: SD karty 
s kapacitou: 512MB až 2GB, a SDHC karty do 32GB. 
TIP Tento systém nepodporuje SDXC karty. 

Práce s paměťovými kartami 
Pečlivě si přečtěte Uživatelský manuál, přidaný k paměťové 
kartě. 
TIP V balení není přidána žádná paměťová karta. Chcete-li 

využít veškeré vlastnosti, doporučujeme si ji zakoupit. 

Editace zvuku 
1. Za/vypnutí přístroje 
Přístroj zapnete podržením tlačítka Power, až se na displeji objeví 
úvodní obrazovka. 
Po spuštění systému, vstoupíte na obrazovku výběru šablony. 

 
 
Přístroj vypnete podržením tlačítka Power, až se displej vypne a zhasne. 

 Během zapínání nesahejte na žádná tlačítka ani touch pad. 

 

Funkce automatického vypnutí 
Electribe disponuje funkcí automatického vypnutí. Funkce Auto 
Power Off automaticky vypne přístroj, jakmile nedošlo k jakékoliv 
akci uživatele na vstupu po dobu 4 hodiny. 

TIP Tuto funkci můžete deaktivovat nastavením v sekci 
“AUTO POWER OFF”, v menu Global. (str. 14: 5. 
Nastavení automatického vypínání 

 

2. Základní operace 
 

Jak použít obrazovku 

 
Part  Parametr 

 
Stiskem tlačítka < nebo > na obrazovce výběru šablony potvrdíte 
nastavení aktuálně zvoleného partu. 
Stiskem tlačítka Menu/Enter na obrazovce výběru šablony 
vstoupíte do menu Edit. 
Stiskem < nebo > zvolte parametr, který chcete upravit. Hodnotu 
parametru nastavíte knobem Value. Několikerým stiskem tlačítka 
Exit se vrátíte do menu Edit, na obrazovce výběru šablony. 

TIP Viz "Parameter Guide", kde jsou další podrobnosti. 
 

3. Jak přehrát šablonu 
Šablona je kombinací frází, sestávajících ze 16 partů, jako 
součástí většího celku při hraní. 
V tomto systému dokážete vytvořit a uložit až 250 šablon. V jedné 
šabloně může být 16 partů a Master efekt. 

 

Výběr šablony 
1. Vstupte na obrazovku výběru. 
2. Zvolte šablonu knobem Value. 
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TIP Několikerým stiskem tlačítka Exit vstoupíte na obrazovku 
výběru šablony. 

TIP Můžete měnit šablonu i během přehrávání. 

 

Přehrávání šablony 
1. Stiskem tlačítka Play/Pause se přehraje šablona, která je 

aktuálně zvolená. 
2. Šablona začne hrát od začátku. Přehraje se až do konce, vrátí 

se na začátek, a celá sekvence se opakuje. 
3. Stiskem tlačítka STOP zastavíte přehrávání úplně. 

 

4. Výběr Partu 
Co je to Part? 

Part je minimální jednotka, využitelná při vytvoření šablony. 
Party jsou součástí zvuku a stylu, nebo frází, podobně jako 
status ON/OFF pro efekty a sekvenční posuny, krom jiných 
prvků. 
Můžete zpracovat a nahrát barvu zvuku partu, styly, frázové 
šablony, sekvenční posuny a stav inzertních efektů, rovněž 
pro jiné party. 

 

Potvrzení zvuku pro part 
1. Tlačítkem Trigger se rozsvítí tlačítko. 
2. Stiskem trigger padu vytvoříte zvuk, výběrem partu pak 

potvrdíte barvu zvuku. 
Trigger tlačítko 

 
Trigger pad 

 
<Part, Part> tlačítko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trigger pad 

 

Zvolte part, který chcete použít 
Tlačítky <Part, Part> zvolte part, který chcete použít. 
Trigger pad zvoleného partu je podsvícený modře. 
Barvu zvuku zvoleného partu změníte knobem v sekci Edit. 
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Přehrávání hudby 
 

1. Přehrávání hudby přes 
trigger pad 

Klepnutím na trigger pad vytvoříte zvuk. Electribe si můžete užít 
různými způsoby, podle změny režimu Pad. 

 

Využití trigger padu jako klaviatury 
1. Stiskněte tlačítko Keyboard. 
2. Stiskem tlačítek <Part, Part> zvolte part. 

 

Tlačítko Chord 

 
<Part, Part> tlačítko 

 
Tlačítko Keyboard  Tlačítko Step 

 
Trigger pad 

 
3. Přehrávání hudby přes trigger pad. 

Kde Key = C, Scale = Ionian 

 

 
 
 
 
 
 
TIP Můžete si vybrat typ zvuku, pomocí funkcí Key a Scale, v 

menu Edit. Stisknete-li více než 2 pady současně, 
aktivujete odlišné zvuky, dle nastavení v sekci Voice 
Assign. 

4. Zvukový rozsah změníte tímto krokovým tlačítkem. 
Jedním stiskem krokového tlačítka 1 snížíte rozsah o 
oktávu, a stiskem krokového tlačítka 4 zvýšíte rozsah o 
oktávu. 

Poloha podsvíceného krokového tlačítka vyznačuje rozsah. 

 
Trigger pad 

 

 

2. Přehrávání hudby přes 
touch pad. 

1. Stiskem Touch Scale se tlačítko rozsvítí. 
2. Můžete hrát i pomocí prstů, posunem či (lehkým) poklepáním 

na touch pad. 
 

Touch Scale tlačítko 

 
Touchpad 

 
 Přetažením nebo stiskem povrchu touch padu ostrým 
předmětem můžete pad poškodit. Proto používejte 
výhradně prst, aby nemohlo dojít k poškození Electribe. 

TIP Zvuky můžete nastavit funkcemi KEY a SCALE, v menu 
Edit. Pracovní zvukový rozsah nastavíte funkcí TOUCH 
SCALE RANGE, v menu Global. 

TIP Zvukový rozsah upravíte krokovým tlačítkem, po zapnutí 
tlačítka Keyboard na ON. 

TIP Barva zvuku se podle nastavení zvoleného partu nemusí 
změnit. 

Bliká pomalu Bliká Bliká Bliká pomalu  

3. Použití gate arpeggiatoru. 
Jedním stiskem snížíte 

výšku o oktávu. 
Jedním stiskem zvýšíte 
výšku o oktávu. 

Automaticky hraje zvukem zvoleného partu, současně s 
nastavením tempa či stylu. Délku jednoho zvuku změníte 
parametrem Gate time. 

Hraní akordy přes trigger pad 
1. Stiskněte tlačítko Chord. 
2. Přehrávání hudby přes trigger pad. 

TIP Zvolte part, ve kterém je funkce VOICE ASSIGN v menu 
Edit, nastavena na Poly 1 nebo Poly 2. 

TIP Akordovou variaci můžete změnit položkou CHORD SET v 
menu Edit. 

 

Hraní s Gate arpeggiatorem 
1. Stiskem Gate Arp se tlačítko rozsvítí. 
2. Stiskněte tlačítko Trigger a podržte trigger pad partu, na který 

chcete hrát, pomocí touch padu. 
Nebo můžete použít touch pad při výběru výšky na trigger 
padu, po stisku tlačítka Keyboard nebo Chord. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

10 



 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
Gate Arp tlačítko 5. Hraní se sadou šablon 

Co je to Sada šablon? 
Sada šablon je funkce, určená pro registraci šablony pro 
trigger pad, pro jednoduché přepínání šablon. Požadované 
šablony můžete po jedné přepínat i během hraní. 

 

Přiřazení šablony trigger padu 
1. Stiskem Pattern Set se tlačítko rozsvítí. 
2. Stiskem tlačítka Step od 1 do 4 zvolíte skupinu pro registraci. 
3. Šablonu pro registr vyberte knobem Value. 
4. Stiskem zaregistrujete trigger pad, pokud při tom podržíte 

tlačítko Pattern Set. 
 
 
 
 
Touchpad 

 
 
 
 
Trigger pad 

 
Value knob 

 
Pattern Set tlačítko 

 
3. Dotykem touch padu můžete upravit také zvuk. 

Osa X: Mění rychlost Gate. 
Osa Y: Mění délku zvuku. 

 
 

Y 
 

 

X 
 

TIP Můžete změnit šablonu Gate arpeggiatoru na stránce 
GATE ARP, v menu Edit. 

 

4. Použití Master efektů 
1. Stiskněte tlačítko Master Fx. 
2. Zvolte part, ve kterém chcete aplikovat Master efekt, a pak 

stiskem tlačítka MFX Send zapnete funkci na ON. 

 

 
 

 

 
 
Trigger pad 

3. Dotykem touch padu se aplikuje efekt. 
TIP Vyberte typ Master efektu na stránce MFX Type, v menu 

Edit, chcete-li změnit typ efektu. 

 Podle pozice, ve které se dotknete touch padu, může 
dojít k nějakému šumu. 

 
Master Fx tlačítko MFX Send tlačítko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Touch pad Trigger pad 

Hraní se sadou šablon 

1. Stiskem Pattern Set se tlačítko rozsvítí. 
2. Stiskněte tlačítko Step ([1]–[4]), kde je uložena požadovaná 

šablona. 
3. Stiskem trigger padu přehrajete šablonu, registrovanou pro 

příslušný trigger pad. 
 

6. Nastavení BPM (tempa) 
Tempo šablony nebo arpeggiatoru můžete zvolit. 

 

Nastavení BPM 
Stiskem tlačítka Tap v odpovídajícím tempu, které potřebujete, nastavíte 
hodnotu BPM pro interval, ve kterém je vyklepete. 
Tempo můžete nastavit také ručně knobem Value, když zvolíte 
parametr BPM v menu Edit. 
 

7. Přidání variace zvuku 
knobem 

Zvuk můžete přepínat knobem a měnit tak parametr Filter nebo 
Oscillator Edit, v sekci Edit. 
Podrobnosti ke každému knobu najdete v manuálu “Parameter Guide”. 

 TIP Podle nastavení, může v signálu docházet k šumu 
nebo ke slyšitelným lupancům. 
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Nahrávání hry 
 

1. Nahrávání v reálném čase 
Vaši hru si můžete nahrávat v reálném čase, když použijete trigger 
pad nebo touch pad. Nahrávat můžete také s využitím metronomu. 
(str.14) 

 

Nahrávání se šablonou 
Můžete nahrát libovolnou frázi, která vás napadne i během hraní, 
aniž byste museli nahrávání přerušit. 
1. Spusťte přehrávání šablony. 
2. Zvolte part pro nahrávání. 
3. Nahrávání spustíte stiskem tlačítka REC, tlačítko se rozsvítí. 
4. Hrajte na trigger pad a využijte i ostatních funkcí. 

Nahrávání bude pokračovat, přičemž se šablona opakuje. 
5. Dalším stiskem tlačítka Rec nahrávání zastavíte (tlačítko 

zhasne). 
Stiskem tlačítka Play/Pause zastavíte přehrávání. 

 

Vymažte nežádoucí zvuky během hraní 
Podržíte-li trigger pad po stisku tlačítka Part Erase, během hraní, 
eliminujete zvuk zvoleného partu. 

 

2. Step edit 
1. Zvolte part pro nahrávání. 
2. Tlačítkem Sequencer se rozsvítí tlačítko. 
3. Stiskněte tlačítko Step a zvolte dobu nahrávání. Délku 

zkontrolujete dle počtu červeně svítících LEDek. 
4. šablona zvoleného partu je vyznačena podsvícením trigger 

padu. Hodnota Note se s každým stiskem trigger padu zapne 
na ON (svítí), a vypne na OFF (nesvítí). 
TIP Ve standardním nastavení je číslo Note, které přijde na 

vstup po stisku trigger padu, C4 (60). Po vypnutí na OFF, 
se dalším zapnutím na ON, krok, který je na vstupu, 
zapne na ON, ale s originální notou. 

TIP Během přehrávání můžete nahrávat také šablony, 
stiskem tlačítka Play/Pause. 

TIP Stiskem Step Edit v menu Edit se aktivuje podrobná 
editace v každém kroku. Viz pokyny v manuálu "Přehled 
parametrů". 

 

3. Pohyby knobu Record a 
tlačítek (motion sequence) 
Můžete nahrávat pohyb knobů a tlačítek pro každý part a efekt 
(motion sequence). 

Co je to sekvenční posun? 
Sekvenční posun je funkce, kterou nahrajete změny zvuku, 
pomocí knobů a tlačítek při přehrávání. 
Níže jsou knoby a tlačítka, která lze nahrávat/ přehrávat sekvenční 
posun. 
• OSC Edit, Pitch 
• Filter Cutoff, Resonance, EG Int 
• Modulation Speed, Depth 
• Amp/EG Level, Pan, Attack, Decay/Release 
• IFX Edit, IFX ON, MFX Send 
• Master Fx On, Master Fx X, Master Fx Y 
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Přidání sekvence pohybu při nahrávání 
1. Zvolte part, kam chcete přidat sekvenční posun. 
2. Vyberte MOTION SEQ v menu Edit, chcete-li zvolit part pro 

editaci, a nastavte sekvenční posun na Smooth nebo Trigger 
Hold. 
Smooth: Plynulé nahrávání pohybu knobem. 
Trigger Hold: Přečte a zapamatuje si informace o knobu, 
podle časování zvuku. 

3. Tlačítkem Rec se tlačítko rozsvítí, poté stiskněte tlačítko 
Play/Pause. 

4. Knobem můžete střídat zvuky i během přehrávání šablony. 
Tlačítko Record začne během nahrávání sekvenčního 
posunu blikat. 
Jakmile proběhne jednoduchý cyklus šablony po spuštění 
nahrávání, sekvence posunu automaticky zastaví nahrávání a 
přepne se do nahrávání nahraného sekvenčního posunu. 
Dalším stiskem tlačítka Rec nahrávání pokračuje. 

Vymazání sekvence pohybu 
Vyberte CLEAR MOTION z PART UTILITY v menu Edit a 
spusťte jej. 

Vymazání sekvence pohybu pouze v Master Fx 
Vyberte CLEAR MFX MOTION v menu Edit a spusťte příkaz. 

 

4. Uložení šablony 
Nezapomeňte uložit (zapsat) vytvořená data šablony. 

 Výběrem další šablony bez uložení se vrátíte k 
originálnímu stavu šablony. Proto po editaci vždy uložte 
provedené změny, pokud si je chcete uchovat. 

 

Přepsání šablony 
1. Stiskněte tlačítko Write. 
2. Zvolte paměť pro uložení, knobem Value. 
3. Stiskněte tlačítko Write. 

Na displeji vidíte "Working..." a spustí se proces zápisu. 
Tlačítko Write je během ukládání podsvícené, a po dokončení 
procesu zhasne. 

 

 
 

 Během ukládání dat nikdy nástroj nevypínejte, mohlo by 
dojít k nežádoucím reakcím. (dokud svítí tlačítko Write) 

 

Uložení šablony pod jiným jménem 
(kopírování šablony) 
1. Nejprve podržte tlačítko Shift a poté tlačítko Write. Na displeji 

vidíte "enter Name". 



 
 

2. Upravte jméno šablony, kterou chcete uložit. 
Nejprve posuňte kurzor na displeji vlevo a vpravo, tlačítkem < 
nebo >, a určete znak, který chcete změnit. Knobem Value 
upravte zvolený znak a potvrďte tlačítkem Menu/Enter. 

3. Knobem Value zvolte číslo šablony ukládaných dat. 
4. Stiskem tlačítka Write dokončíte proces přejmenování. 

Stiskem tlačítka Write vyvoláte proces uložení. Tlačítko 
Write je podsvíceno, doku běží proces ukládání a poté 
zhasne, jakmile operaci uložíte. 
TIP Stiskem tlačítka Exit zrušíte proces ukládání. 
TIP Číslo Pattern, kam chcete editovanou šablonu uložit, bude 

zvolený po dokončení procesu Save. 

Editace šablony 
 

1. Umlčení partu 
1. Tlačítkem Part Mute se rozsvítí tlačítko. 
2. Stiskněte část trigger padu, kterou chcete za/vypnout umlčení. 
3. Stiskem trigger padu, který nesvítí, se rozsvítí jakmile 

umlčení uvolníte. 
 

2. Vymazání partu 
1. Tlačítkem Part Erase se rozsvítí tlačítko. 
2. Během přehrávání stiskněte trigger pad v partu, který chcete 

vymazat. 
Podržíte-li trigger pad, vymažete informaci Note ve zvoleném 
partu. 
TIP Chcete-li vymazat všechny sekvenční informace aktuálně 

zvoleného partu, vyberte CLEAR SEQUENCE v PART 
UTILITY, v menu Edit a spusťte jej. 

TIP Spuštěním příkazu CLEAR MOTION v menu Edit 
vymažete sekvenční posun. 

 

3. Kopírování partu 
1. Stiskem tlačítek <Part, Part> zvolte part pro kopírování. 
2. Zvolte PART COPY z PART UTILITY v menu Edit. 
3. Stiskněte tlačítko Menu/Enter a poté stiskněte tu část trigger 

padu, kam chcete zkopírovat data. 
Veškerý obsah originálního partu se zkopíruje do partu, který 
jste zvolili. 

 

4. Změna nastavení šablony 
Následující seznam uvádí hlavní nastavení, vztahující se k šablonám 
v menu Edit. 
Viz pokyny v manuálu "Přehled parametrů". 
SWING: Přidá synkopický feeling posunem časování zvuku vpřed či vzad. 
BEAT: Určuje doby (rytmus) šablony. 
LENGTH: Změní délku šablony. Nastaví ji od 1 do 4. 
PATTERN LEVEL: Nastaví hlasitost zvuku celé šablony. 
KEY: Nastavuje výšku referenční stupnice. 
SCALE: Nastavuje stupnici pro hraní na trigger pad nebo touch pad, po 
přepnutí tlačítka Keyboard na ON. 

GROOVE TYPE a GROOVE DEPTH: Přidává metody hry na typické 

hudební nástroje a / nebo groove, který by měl reprodukovat feeling 
songu pro část s metronomem, u sekvenčních dat. 
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Další nastavení 
 
Můžete nastavit každý globální parametr, jako je nastavení 
metronomu, nebo můžete spustit funkce Utility, např. 
formátování paměťové karty. 

TIP Viz “Parameter Guide”, kde jsou další podrobnosti. 

 

Jak zobrazit jednotlivá menu 
1. Stiskem tlačítka Menu/Enter na obrazovce výběru šablony 

vstupte do menu Edit. 
2. Stiskem tlačítka < nebo > se zobrazí “GLOBAL 

PARAMETER” na displeji a dále stiskem tlačítka 
Menu/Enter umožňuje vstoupit do menu Global. 
Stiskem tlačítka Menu/Enter po zobrazení “DATA UTILITY” 
umožňuje vstoupit do menu DATA utility. Stiskem tlačítka 
Menu/ Enter po zobrazení “PART UTILITY” umožňuje 
vstoupit do menu Part utility. 

3. Po dokončení nastavení, tlačítkem Write aktuální nastavení 
uložíte. 

 Vypnutím bez uložení vás vrátí k původnímu nastavení. 
Nezapomeňte spustit ukládání, chcete-li zachovat 
důležitý obsah. 

 

1. Nastavení metronomu 
Můžete nastavit parametry funkce metronomu. Použití metronomu 
je jednoduché, když si připravíte šablonu s využitím funkce 
nahrávání v reálném čase. 
Metronom vytváří zvuk v intervalech čtvrťového tempa. 
1. Zvolte METRONOME v menu Global. 
2. Knobem VALUE upravte nastavení. 

Je-li aktivní, pak metronom bude znít vždy, jak při přehrávání, 
tak při nahrávání. Nastavení metronomu na Rec 0, Rec 1, 
Rec 2 umožňuje spouštět pouze během nahrávání. 
Nastavením metronomu na Off jej vypnete. 

 

2. Nastavení typu baterie 
Nastavte jej podle typu použitých baterií. 
1. Zvolte BATTERY TYPE v menu Global. 
2. Knobem VALUE upravte nastavení. 

Nastavte “Ni-MH”, chcete-li použít nickel metal hydride 
baterie. Nastavte “Alkali”, chcete-li použít alkalické baterie. 

 

3. Nastavení kontrastu LCD 
Můžete nastavit jas displeje. 
1. Zvolte LCD CONTRAST v menu Global. 
2. Knobem VALUE upravte nastavení. 

 

4. Prodloužení životnosti 
baterie 

Můžete de/aktivovat Úsporný režim. V případě práce na baterie, 
úsporný režim ztlumí podsvícení displeje a LEDek. 
1. Zvolte POWER SAVE MODE v menu Global. 
2. Knobem VALUE upravte nastavení. 

Úsporný režim můžete deaktivovat nastavením na 
“Disable”. 
Kdykoliv pak můžete úsporný režim aktivovat nastavením na 
“Enable”. 
Při práci na baterie jej můžete aktivovat a deaktivovat 
zapojením AC adaptéru, s nastavením na “Auto”. 
Standardní nastavení je “Auto”. 

 

5. Nastavení automatického 
vypínání 

Funkce Auto power off slouží pro automatické vypínání, pokud 
nástroj ponecháte bez jakékoliv operace po dobu cca 4 hodin. Tuto 
funkci lze de/aktivovat. 
1. Zvolte AUTO POWER OFF v menu Global. 
2. Knobem VALUE upravte nastavení. 

Nastavením na "Off" deaktivujete funkci Auto Power. 
Nastavením na "4 hours" aktivujete funkci Auto Power. 
Standardní nastavení je “4 hours”. 

 

6. Nastavení globálního MIDI 
kanálu 

Můžete nastavit globální MIDI kanál. 
1. Zvolte MIDI GLOBAL CH. v menu Global. 
2. Knobem VALUE upravte nastavení. 
 

7. Hraní se synchronizova-
ným externím zařízením 

Tento systém můžete nastavit na synchronizaci k MIDI nebo Sync 
signálům. 
1. Zvolte CLOCK MODE v menu Global. 
2. Otočením knobu Value nastavíte signály pro použití jako Master. 

Internal: Nastavíte systém jako Master. 
Auto: Jakmile zapojíte zařízení, Nastaví toto zařízení jako 
master. Při běžném nastavení je tento systém nastaven jako 
Master. Ext.USB, Ext.MIDI a Ext.Sync: Nastaví signály ze 
zařízení, zapojených do jednotlivých jacků, jako Master. 

 

8. Použití paměťové karty 
Aktuální nastavení můžete uložit na paměťovou kartu. Z 
uložených dat můžete provést přeinstalování. 

 

Formátování 
Musíte nejprve zformátovat vaši kartu v Electribe, pokud ji chcete 
použít jako paměťovou kartu. 

 Během formátování však ztratíte veškerý obsah karty. 

 Nikdy nevypínejte nástroj ani nevyjímejte paměťovou 
kartu během této operace. 

1. Zvolte CARD FORMAT v Utility menu DATA. 
2. Stiskněte tlačítko Menu/Enter. Po dokončení formátování se na 

displeji objeví OK. 

 

Ukládání na paměťovou kartu 
1. Zvolte EXPORT PATTERN v Utility menu DATA. 
2. Stiskněte tlačítko Menu/Enter. 

 

Načtení z paměťové karty 
1. Zvolte IMPORT PATTERN v Utility menu DATA. 
2. Zvolte data šablony pro načtení, knobem Value. 

Vyberte soubor ve složce, knobem Value, a zadejte složku 
stiskem tlačítka Menu/Enter. Chcete-li ze složky odejít, zvolte 
“Upper Folder” knobem Value, a stiskem Menu/Enter se 
vrátíte o úroveň výš. 
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3. Stiskem tlačítka Menu/Enter potvrďte volbu. 

 

Zápis do souboru WAV. 
Na paměťovou kartu můžete zapsat šablony nebo sadu šablon. 

Export šablony do souboru WAV 
1. Zvolte EXPORT AUDIO v Utility menu DATA. 
2. Zvolte formát (pouze WAV soubor, nebo Ableton Live sadu) pro 
zápis. 
3. Tlačítkem Menu/Enter exportujete aktuální šablonu. 

Export šablony, nastavené na soubor WAV 
1. Zvolte EXPORT P.SET AUDIO v Utility menu DATA. 
2. Zvolte formát (pouze WAV soubor, nebo Ableton Live sadu) pro 
zápis. 
3. Nastavte rozmezí nahraných šablon jako sady šablon, od 1 do 

64, jež budou zapsány jako soubor. 
TIP Může se stát, že bude vyžadován delší čas, pokud jde o 

větší rozmezí šablon pro zápis. 
4. Stiskem tlačítka Menu/Enter exportujete šablony, nahrané jako 

sada šablon, do souboru ve formátu WAV. 
 

9. Použití Event rekordéru 
Tato funkce slouží pro nahrávání vaší hry s využitím několika 
šablon nebo operace knobem či s trigger pady, apod., i během 
hraní. 

 

Recording 
1. Zvolte EVENT REC/PLAY v menu Edit a stiskněte 

Menu/Enter. 
2. Dalším stiskem tlačítka Menu/Enter nastavíte Event rekordér do 

stavu standby pro nahrávání. 
3. Stiskem PLAY/PAUSE spustíte nahrávání. 
4. Několikerým stiskem tlačítka Exit se vrátíte na obrazovku 

výběru šablony a přehrajete je. 
 

Během práce Event rekordéru 
vstoupíte na tuto obrazovku. 

 

 
Zapisují se informace o nahrávání, např. o operacích s knoby 
nebo trigger pady, současně s přehrávanou šablonou, o 
přidání zvuků nebo změně tempa, atd. Krom toho můžete také 
měnit šablony. 

5. Po dokončení přehrávání stiskněte tlačítko Stop. 
6. Zobrazí se jméno uloženého souboru. 
7. Stiskem EXIT ukončíte nahrávání. 

TIP Pokud Event rekordér nemá dostatek místa na paměťové 
kartě, zobrazí hlášku “No Card” a nelze jej použít. 

TIP Žádná informace, nahraná v Event rekordéru nemá vliv na 
data, nahraná do šablony. Také nelze ukládat data do 
šablony. 

 

Přehrávání 
1. Zvolte EVENT REC/PLAY v menu Edit a stiskněte Menu/Enter. 
2. EVENT PLAYER zvolíte stiskem tlačítka < nebo >, a dále 

tlačítkem Menu/Enter. 

3. Vyberte jméno souboru, který chcete přehrát, knobem Value a tlačítkem 
Menu/Enter. 

4. Přehrávání zvoleného souboru zastavíte tlačítkem PLAY/PAUSE. 
5. Stiskem Stop zastavte přehrávání a vrátíte se na začátek 

přehrávaného souboru. 
6. Stiskem EXIT ukončíte Event přehrávač. 

TIP Tuto funkci nelze použít, dokud Event rekordér nahrává. 
TIP Během přehrávání, nelze provést jiné operace. 

 

10. Formátování User dat 
Formátování vymaže veškeré šablony, které jste vytvořili a obnoví 
standardní status. 
Měli byste proto zálohovat důležitá data dříve, než kartu 
zformátujete, aby nedošlo k jejich ztrátě. 
1. Zvolte Factory Reset v Utility menu DATA. 
2. Tlačítkem Menu/Enter spustíte formátování. 

Nikdy nevypínejte nástroj během formátování. 
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Appendix 
 
1. Problémy a potíže 

 

Displej se nezapíná 
□ Máte správně zapojený AC adaptér? 
□ Máte zapojený AC adaptér do zásuvky? 
□ Má baterie dostatek energie? 

 

Žádný zvuk! 
□ Zapojili jste správně zesilovač, mix nebo sluchátka do jacku? 
□ Je zesilovač nebo mix pod napětím a je správně nastavený? 
□ Nastavili jste Volume knob Electribe na správnou úroveň? 

 

Přehrávání nelze zastavit! 
□ Šablona se stále přehrává, opakuje zvolenou šablonu. 

Po dokončení přehrávání stiskněte tlačítko Stop. 

 

Zvuky / sekvence pohybu se liší od toho, 
co jsem nastavil editací! 
□ Ukončili jste po editaci operaci zápisu? 
→ Po ukončení editace, zapište data do paměti, dříve než 

přepnete šablonu v daném režimu nebo než vypnete přístroj. 

 

Nelze ovládat MIDI! 
□ Máte správně zapojený MIDI kabel? 

Jestliže ovládáte systém z externího zařízení: 
□ Nastavili jste správně MIDI kanál v režimu Global? (str.14) 

Jestliže hrajete na externí zařízení z tohoto nástroje: 
□ Nastavili jste stejný MIDI kanál pro přijímající i vysílající zařízení 
v tomto systému? 

 

Když zahraji na trigger pad, nic neslyším. 
□ Uložili jste po editaci part? (str.12) 
□ Zapnuli jste tlačítko Keyboard na ON? 
□ Deaktivovali jste Motion Sequence? (str.12) 

 

Nemohu použít kartu. 
□ Zformátovali jste paměťovou kartu v Electribe? 
→ Každou paměťovou kartu musíte přeformátovat, pokud byla 

zformátována v počítači nebo ve fotoaparátu, pod tímto 
systémem, než ji použijete. (str.14) 

□ Máte správně vloženou paměťovou kartu? 
→ Vyjměte a vložte paměťovou kartu znovu. (str. 8) 
□ Podporuje tento systém velikost vaší karty? 
→ Systém podporuje SD karty od 512MB do 2GB, a SDHC karty 

do 32GB. 

2. Chybové zprávy 
Stiskem Exit zavřete okno se zprávou. 

 

Card Error 
Paměťová karta je poškozená. 
→ Proveďte zálohu všech souborů na paměťové kartě. 
→ Proveďte zálohu všech dat na paměťové kartě do počítače, a 

pak zformátujte paměťovou kartu v tomto systému. Po 
dokončení můžete vrátit veškerá data zpět na zformátovanou 
paměťovou kartu. 

 

Protected 
Při ukládání dat na kartu je ochrana dat je zapnuta na ON. 
→ Je-li zámek na kartě v poloze uzamčeno, přepněte jej. 

 

Card Full 
Na paměťové kartě není dostatek volného místa. 
→ Vymažte soubory n paměťové kartě, abyste zajistili dostatek 

místa pro zápis ukládaných dat. 

 

Event Over 
Počet událostí překročil maximální počet událostí, které lze nahrát. 

 

File Error 
Soubor nelze správně přečíst/zapsat. 

 

Memory Full 
Systém nemá dostatek místa pro načtení dat z paměťové karty 
nebo při kopírování dat do systému. 
→ Vymažte nepotřebná data a zvětšíte tím volné místo. 

 

Motion Seq Full 
Motion sekvenci nelze nahrát. 
→ Electribe podporuje až 24 šablon Motion sekvencí. 

Vymažte nepotřebné sekvence a zkuste přidat novou sekvenci 
znovu. 

 
 

Specifikace 
 
Maximální počet zvuků (celá šablona): 

MAX. 24 hlasů (počet současně znějících zvuků v 
celé šabloně závisí na typu oscilátoru, Filter nebo 
Insert Fx) 

Maximální počet zvuků (na part): MAX, 4 hlasy 
Konektory: Audio Out L jack (mono 1/4" phone jack), Audio 

Out R jack (mono 1/4" phone jack), Audio In jack 
(Stereo 1/8" mini phone jack), Headphone jack 
(Stereo 1/8” mini phone jack), Sync In jack, Sync 
Out jack, MIDI OUT jack, MIDI IN jack, USB 
konektor (micro USB B typ) 

Zdroj napájení: AC adaptér (DC 9V ), 6x AA baterie 
(alkalické nebo nickel-metal hydridové) 

Životnost baterie: Cca 5 hodin (POWER SAVING: ON, s 
nickel-metal hydride bateriemi) 

Spotřeba: 500mA nebo méně 
Rozměry (Š x H x V) 13.35" x 7.44" x 1.77" / 339 x 189 x 45 mm 
Hmotnost: 3,53 lbs. / 1.6 kg 
Pracovní teplota: 0–+40˚C (nekondenzující) 
Přibaleno: Uživatelský manuál, AC adaptér, MIDI kabel s 

redukcí x 2 
* Specifikace a vzhled jsou předmětem změn bez předchozího upozornění. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

16 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přehled parametrů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Obsah 
 

 
1. PATTERN PARAMETER  ............................................ 3 
2. PART PARAMETER .................................................... 3 
3. STEP EDIT  ................................................................. 4 
4. PART UTILITY ............................................................ 4 
5. GLOBAL PARAMETER  .............................................. 4 
6. DATA UTILITY  ........................................................... 6 
7. EVENT REC/PLAY  ..................................................... 6 
8. Appendix  .................................................................... 7 

Výpis typů OSC ........................................................... 8 
Výpis typů modulace ................................................. 11 
Výpis typů filtru .......................................................... 12 
Výpis stupnic ............................................................. 12 
Výpis typů MFX ......................................................... 13 
Výpis typů IFX ........................................................... 13 
Výpis typů Groove ..................................................... 13 
Výpis šablon .............................................................. 14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 



 
 

Přehled parametrů 
 

 

1. PATTERN PARAMETER 
 

BPM....................................................................... [20,0...300,0]  
Určuje tempo (BPM). Knobem [VALUE] určíte tempo kroků po 1. 
Podržíte-li tlačítko [SHIFT] a otočíte kolečkem, můžete měnit hodnotu 
v krocích 0,1. 
TIP: Vyklepáním na tlačítko Tap můžete využít funkci Tap Tempo a 

zadat BPM. 

 
SWING  [-50%...+50%]  
Posune časování Note-on sudých kroků v procentech (%). 
TIP: Nastavení "+33%" značí časování, které odpovídá 

perfektnímu synkopickému posunu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
BEAT........................................................... [16, 32, 8Tri, 16Tri] 
Určuje rytmus šablony. 
TIP: Pokud zde nastavíte 8Tri nebo 16Tri, trigger pady 13–16 
funkce Step Jump budou přiřazeny krokům 1–4 dalšího taktu. 

 
LENGTH............................................................................. [1...4] 
Zadat délku šablony 

 
PATTERN LEVEL.......................................................... [0...127] 
Nastaví hlasitost celé šablony. 

 
MFX TYPE........................................................................ [01...32]  
Volí typ Master efektu. Viz výpis MFX Type List, kde jsou podrobnosti k 
dostupným typům efektů. 
TIP: Podle typu efektu, může být v určitých případech funkce Motion 
Sequence nedostupná. Viz výpis MASTER EFFECT. 

 
CLEAR MFX MOTION 
Vymaže sekvenci posunu Master efektu, nahranou v šabloně. 

 
KEY....................................................................................... [C...B]  
Určuje tóninu (tóniku), která je základem vámi zvolené stupnice pro 
parametr S C A L E. 

 

SCALE.......................................................... [Chromatic...Octave]  
Určuje stupnici, přiřazenou touch padu a trigger padům. Viz výpis Scale 
List, kde jsou podrobnosti o dostupných typech stupnic. 

 

CHORD SET........................................................................... [1...5]  
Určuje sytost akordu, který vznikne, když uhodíte na trigger pad v 
režimu Chord Scale. 
TIP: Rozsah závisí na stupnici, kterou jste zvolili. 

 
GATE ARP.......................................................................... [1...50] 
Volí typ šablony pro Gate arpeggiator. 

 
ALTERNATE 13-14........................................................... [Off, On]  
Aktivuje alternativní operaci při spouštění dvou partů. Přiřadíte-li např. 
Hi-hat Close partu 13 a Open partu 14, a pak aktivujete ALTERNATE 
13-14 On, předejdete tomu, aby tyto dva party hrály současně, takže při 
hraní bvude zvuk znít přirozeně. 

 
ALTERNATE 15-16........................................................... [Off, On] 
Viz ALTERNATE 13-14 
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2. PART PARAMETER 
 

LAST STEP....................................................................... [1...16]  
Běžně je aktivní nastavení 16. Zvolte jiné nastavení, pokud chcete 
vytvořit šablonu s nepravidelným rytmem. Pokud tvoříte např. part, 
který má 11 dob na takt, nastavíte poslední krok na 11, takže délka 
partu bude odpovídat 11 krokům. 
TIP: Last Step je funkce, která je pro tento nástroj specifická; 

chcete-li synchronizovat hru k externímu sekvenceru nebo 
jinému modelu Electribe, část nepravidelného rytmu nebude 
synchronizovaná. 

TIP: Jestliže zadáte Last Step kratší, než je původní počet 
kroků, veškerá data not, umístěných ve zkrácené části, 
zůstanou zachována ovšem nebudou znít. 

TIP: Je-li Beat nastaven na 8Tri nebo 16Tri, je maximální počet kroků 
12. Jestliže zadáte jakoukoliv hodnotu nad to, bude nastavení 
12. 

TIP: Jestliže použijete funkci Step Jump, kroky pod číslem 1 a 
následujícími, v dalším taktu budou správně přiřazeny trigger 
padům pod čísly vyššími, než je poslední krok. 

 
GROOVE TYPE........................ [01 Conga1...25 Decrescendo]  
Vybere typ Groove. Funkce Groove umožňuje přesně upravit data 
sekvence, aplikováním Sense of Groove, čímž získáte feeling, který 
je typický pro hraní na některé nástroje, popř. rytmický feeling songu. 
Blíže o dostupných typech Groove, viz Výpis typů Groove. 
 

GROOVE DEPTH............................................................ [0...127] 
Nastaví hloubku efektu Groove. 

 
VOICE ASSIGN.......................... [Mono1, Mono2, Poly1, Poly2] 
Určuje polyfonii zvoleného partu. 

Mono1: Part hraje v mono (jednotlivé noty). 
Podržíte-li první trigger pad, nebudou druhá a následující noty 
spouštět znovu EG. Použijte toto nastavení, když hrajete 
legato. 
Mono2: Part hraje v mono (jednotlivé noty). 
EG se zapíná znovu s každým stiskem trigger padu. Poly1: 
Tento part hraje akordy, jež sdílí stejné hodnoty EG, filtru, amp, a 
inzertního efektu (pseudo-polyphonie). Znít mohou maximálně 
čtyři hlasy. EG se znovu nespustí, dokud neuvolníte všechny 
trigger pady. 
Poly2: Tento part hraje akordy, jež sdílí stejné hodnoty EG, filtru, 
amp, a insertního efektu (pseudo-polyphonie). Znít mohou 
maximálně čtyři hlasy. EG se zapíná znovu s každým stiskem 
trigger padu. 

 
PART PRIORITY................................................... [Normal, High] 
Určuje pořadí not ve zvoleném partu. 
Jestliže přehrávaná šablona obsahuje překrývané tóny, může se 
stát. že bude aktuálně znějící nota zastavena dříve, než zazní nová. 
Nastavením parametru PART PRIORITY na High, můžete zmírnit 
dojem, že byly noty partu ukončeny násilím. Nicméně, efektivnost 
tohoto nastavení se snižuje, když zvolíte hodnotu High i pro další 
party. Proto dobře zvažte, pro které party použijete hodnotu High. 

 
MOTION SEQ................................. [Off, Smooth, Trigger Hold] 
Určuje, jak bude Motion sequence fungovat pro zvolený part. 

Off: Nahraná sekvence posunu se deaktivuje. 
Smooth: Pohyby knobů jsou plynulé, vytvářejí ve zvuku měkké 
přechody. 
Trigger Hold: Hodnoty sekvence pohybu knobu jsou 
zachovány, od chvíle, kdy začne znít part. 

TIP: MFX Motion Sequence využívají nastavení Smooth. 



TRG.PAD VELOCITY................................................... [Off, On] 
De/aktivuje dynamickou citlivost trigger padu. 

 
SCALE MODE.............................................................. [Off, On]  
Určuje, zda bude výška sledovat vámi zadané změny hodnot Scale a 
Key. Chcete-li nastavit sledování výšky správně, nastavte zde On 
dříve, než nahrajete tuto část partu. 

 

3. STEP EDIT 
Chcete-li vytvářet komplikovanější šablony, můžete upravit jednotlivé 
kroky nahrané šablony, popř. šablony, která je uložena v Electribe. 
Můžete znovu nastavit číslo Note nebo upravit dobu Gate time. 
Šablona fráze sestává z následujících čtyř typů dat. Tato 
data můžete jednotlivě editovat pro každý krok. 

Trigger: Určuje, zda bude v tomto kroku nota znít 
Note number: Výška, na které tón zazní 
Gate time: Jak dlouho bude tón znít  
Velocity: Jak silně tón zazní 

 - Chcete-li uložit šablonu, kterou editujete, musíte ji zapsat 
dříve, než zvolíte jinou šablonu nebo přístroj vypnete. 

 
STEP NUMBER..................................................... [1.01... 4.16]  
Volí krok, který budete editovat. Chcete-li zadat krok přímo, stiskněte 
trigger pad, stav za/vypnutí triggeru se tím rovněž změní. 
Tento krok, zvolený pro editaci, nazýváme cílový krok - "target step". 
Otočením knobu [VALUE] zvolte cílový krok. 
V tuto chvíli, klávesa kroku, odpovídající cílovému kroku svítí. Je-li 
délka šablony 2 či více, můžete to také zadat stiskem tlačítka 
kroku. Stisknete-li trigger pad prázdného cílového kroku, zadáte 
číslo noty C4. 
TIP: Můžete editovat až do kroku 4.16. Maximální počet kroků, 

které aktuálně zní, závisí na nastavení délky, doby a 
posledního kroku. 

TIP: Chcete-li změnit cílový krok v jednotkách délky, podržte klávesu 
Shift a otočte knobem VALUE. 

 
NOTE...................................................................[---, C-1...G 09]  
Určuje číslo noty cílového kroku. Můžete nahrát až čtyři čísla Note v 
každém cílovém kroku. 
Můžete to změnit v krocích oktávy, když podržíte klávesu SHIFT a 
otočíte knobem VALUE. 
Můžete také změnit cílový krok stiskem trigger padu. 
TIP: Jestliže na displeji vidíte "NOTE", stiskem tlačítka kroku se 

nezmění stav za/vypnutí trigger on/off. 
TIP: Dokonce i když změníte číslo Note kroku, jehož trigger je 

vypnutý, tento krok nevyrobí zvuk, dokud nezapnete trigger. 

 
GATE TIME........................................................... [ 00...96, TIE]  
Délka doby Gate time každého kroku. Např. je-li gate time "96", pak 
trvání noty je přesně tak dlouhé, jako jednotlivý krok. 
TIP: Jestliže zadáte "TIE", oscilátor, EG a modulace se znovu 

nespustí, pokud je v následujícím kroku tatáž nota. 
TIP: Je-li na displeji "GATE TIME", stiskem klávesy kroku se 

nezmění nastavení za/vypnutí trigger on/off. 
TIP: Dokonce i když změníte Gate Time kroku, v němž je trigger 

vypnutý, tento krok nevyrobí zvuk, dokud nezapnete trigger. 

 
VELOCITY...................................................................[001...127] 
Nastavuje sílu úhozu noty. 

4. PART UTILITY 
 

COPY PART 
Umožňuje zkopírovat zvuková a sekvenční data (včetně 
sekvenčního posunu) aktuálně zvoleného partu do jiného partu. 
TIP: Pokud by tato operace kopírování vedla k více než 24 

sekvenčním posunům, pak se sekvenční posun nezkopíruje. 

 
COPY PART SOUND 
Umožňuje zkopírovat pouze zvuková data aktuálně zvolený part do 
jiného partu. 
TIP: Data kroku a sekvence posunu se nekopírují. 

 
CLEAR SEQUENCE 
Umožňuje vymazat sekvenční data (trigger, note number, gate 
time) zvoleného partu. 

 
CLEAR MOTION 
Vymaže data sekvence posunu zvoleného partu. 
 

5. GLOBAL PARAMETER 
TIP: Nastavení globálních parametrů se ukládá automaticky, 

jakmile přístroj vypnete. 

 
TRIGGER MODE.......................... [Normal, Seq 1st, Seq Play]  
Určuje, co se stane, když uhodíte na trigger pad v režimu Trigger. 

Normal: Zní nota C4. 
Seq 1st: Zazní první nota, nahraná v partu. Jestliže není 
nahraná ani jediná nota, bude znít nota C4. 
Seq Play: Sekvence, nahraná v partu se přehrává, dokud 
držíte trigger pad. 

 
VELOCITY CURVE............... [Heavy, Normal, Light, Const96]  
Volí, zda bude hlasitost a zvuk odpovídat na dynamiku trigger padu 
(na sílu úhozu). 

Heavy: Silná odezva. Tato křivka umožňuje vyrobit znatelný vliv, 
zahrajete-li silně. 
Normal: Normální odezva. 
Light: Lehká odezva. Tato křivka umožňuje vyrobit 
znatelný vliv i bez silného úhozu. 
Const96: Dynamická hodnota je vždy 96. 

 
CLOCK MODE [Internal, Auto, External USB, External MIDI, 
External Sync] 
Volí hodinový signál, ke kterému bude tempo Electribe 
synchronizováno. 
Jestliže zvolíte externí signál, sekvencer Electribe a další k tempu 
synchronizovaných nastavení (např. Delay Time) jsou všechna 
synchronizována k externímu zařízení. 

Internal: Interní hodinový signál Electribe je základem pro 
synchronizaci. Zvolte, jestliže využíváte Electribe samostatně, 
nebo pokud jej používáte jako Master zařízení, které ovládá 
synchronizovaná zařízení. 
Auto: Jestliže přijde signál MIDI clock z externího MIDI zařízení, 
zapojeného do MIDI IN konektoru, Electribe bude automaticky 
fungovat, jako s nastavením “External MIDI” nebo “External 
USB”. Jestliže není na vstupu žádný signál, Electribe pracuje v 
nastavení "Internal". Pokud přijde hodinový signál ze zařízení, 
zapojeného do jacku Sync In, Electribe pracuje v režimu 
"External Sync". 
TIP Pořadí priority pro zvolený signál, je External USB, External 

MIDI a External Sync. 
External USB: Electribe bude synchronizován MIDI Clock 
signálem z počítače, připojeného do konektoru USB. 
External MIDI: Electribe bude synchronizován MIDI Clock 
signálem z externího MIDI zařízení, připojeného do konektoru 
MIDI IN. 
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External Sync: Electribe bude synchronizován MIDI Clock 
signálem z počítače, připojeného do konektoru Sync In. 
TIP Blíže o nastavení synchronizace pro externí MIDI zařízení, 

nebo pro zařízení, zapojené do jacku Sync, viz Uživatelský 
manuál zařízení. 

 

GLOBAL MIDI CH....................................................... [01...16] 
Určuje MIDI kanál Electribe. 
Pokud si přejete vysílat zprávy Program change nebo System 
Exclusive přes MIDI, nastavte globální MIDI kanál tak, aby odpovídal 
MIDI kanálu připojeného MIDI zařízení. 

 
MIDI RECEIVE FILTER..................[Off, Short, Short+Program] 
Určuje, které MIDI zprávy nebudou přijímány. 

OFF: Přijímány jsou všechny zprávy. 
Short: Krátké zprávy (Note On/Off, Control Change) nejsou 
přijímány. 
Short + Program: Zprávy Short a Program Change nebudou 
přijímány. 

 
MIDI SEND FILTER.......................[Off, Short, Short+Program] 
Určuje, které MIDI zprávy nebudou vysílány. 

OFF: Všechny zprávy budou vyslány. 
Short: Zprávy Short (Note On/Off, Control Change) nebudou 
vysílány. 
Short + Program: Zprávy Short a Program Change nebudou 
vysílány. 

 
SYNC POLARITY.......................................................... [Hi, Lo]  
Určuje polaritu Sync trigger signálu, je-li hra synchronizovaná k 
zařízení, zapojenému do jacku Sync. 

 

SYNC UNIT......................................................[1 Step, 2 Steps]  
Určuje cyklus synchronizovaného signálu, který jde na výstup z jacku 
Sync Out, s postupem o krok, vůči synchronizovanému signálu, 
přijatému na jacku Sync In. 

1 step: Je-li na vstupu synchronizovaný signál, Electribe postoupí o 
krok. Synchronizovaný signál jde na výstup v každém kroku. 
2 steps: Je-li na vstupu synchronizovaný signál, Electribe 
postoupí o dva kroky. Synchronizovaný signál jde na výstup 
každé dva kroky. 

 
METRONOME............................ [Off, Rec 0, Rec 1, Rec 2, On]  
Určuje nastavení funkce Metronome. Metronom je vhodný, když 
používáte nahrávání v reálném čase pro záznam šablony. Metronom 
zní ve čtvrťových dobách. Je-li zde On, metronom bude znít vždy 
během nahrávání. 
Je-li zde Off, metronom nezní. Je-li zde nastaveno Rec 0, Rec 1, nebo 
Rec 2, metronom bude znít pouze během nahrávání. S hodnotou Rec 
0, nezazní předtaktí. 

 
TEMPO LOCK..............................................................[Off , On]  
Je-li zde On, je aktuální hodnota tempa uzamčena. Tempo se 
nezmění, ani když spustíte šablonu, která má jiné tempo. 

 

KNOB MODE.................................[Jump, Catch, Value Scale]  
Určuje, co se stane, pokud poloha knobu neodpovídá aktuální 
hodnotě parametru. 

Jump: Otočením knobu parametr přeskočí na hodnotu, vyznačenou 
knobem. Nastavení je vhodné při editaci, jelikož snadno detekuje 
výsledek otočení knobu. 
Catch: I když otočíte knobem, hodnota parametru se nezačne 
měnit, dokud knob nedosáhne aktuální hodnoty parametru. To se 
hodí během hraní, jelikož tím předcházíte náhlým změnám 
zvuku. 
Value Scale: Otočením knobu se hodnota parametru příslušně 
zvýší nebo sníží, a to podle směru otáčení. Pokud knob 
dosáhne maxima v některém směru, hodnota parametru 
dosáhne rovněž maxima či minima; od chvíle, kdy knob a 
hodnota parametru souhlasí, se mění knob i hodnota parametru 
paralelně. 
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Pokud se hodnota parametru nemění 
Hodnota parametru se nezmění, než natočíte knob do této polohy. 
V tom případě, je KNOB MODE nastaven na “Catch”. V režimu 
“Catch” se hodnota nezmění, dokud poloha knobu odpovídá 
hodnotě parametru, kterou editujete (zobrazené na hlavním 
displeji). 
S hodnotou “Catch”, se mění současně hodnota s nastavením 
knobu, avšak až ve chvíli, kdy poloha knobu dosáhne aktuální 
hodnoty; tím se předchází náhlé a nepřirozené změně zvuku. Je-li 
zde nastaveno “Jump”, pohyb knobu způsobí, že se aktuální 
hodnota změní hned, dle aktuální pozice knobu. 

 
 
 

Předpokládejme, že jste otočili knobem a upravili 
určitý parametr, takže knob je v zobrazené poloze. 

 
Předpokládejme, že přepínání programů a aktuální 
hodnota parametru, přiřazená knobu je nyní na poloze, 
vyznačené trojúhelníkem, jako na obrázku. 
Hodnota parametru se nezmění, než natočíte knob do 
této polohy. 

 
Jakmile však knob dosáhne polohy, odpovídající 
aktuální hodnotě, pak se hodnota parametru a poloha 
knobu propojí a hodnota se změní podle otočení knobu. 

 
 
 
TOUCH SCALE RANGE...................[1 Oct, 2 Oct, 3 Oct, 4 Oct] 
Určuje výškový rozsah, přiřazený touch padu, v případě použití 
funkce Touch Scale. 
TIP: Chcete.li změnit rozsah výšky, stiskněte tlačítko Keyboard a 

dále tlačítko kroku. 

 
LCD CONTRAST........................................................... [1...25] 
Určuje kontrast textu na obrazovce. 

 
AUDIO IN THRU........................................................... [Off, On]  
Určuje, zda půjde vstupní signál z jacku Audio In na výstup do jacků 
Audio Out L/R. 
 

BATTERY TYPE................................................... [Ni-MH, Alkali] 
Určuje typ použitých baterií. 

NI-MH: Toto nastavení zvolte, jestliže používáte nickel-metal 
hydridové baterie. 
Alkali: Zvolte, pokud používáte alkalické baterie. 

 
AUTO POWER OFF....................................... [Disable, 4 hours]  
Určuje, zda se bude napájení automaticky vypínat, pokud po 
zadanou dobu nedojde k jakékoliv operaci s knoby nebo tlačítky. 
Nastavení z výroby je “4 hours”. 

Disable: Funkce Auto power-off je neaktivní. Přístroj se 
automaticky nevypíná. 
4 hours: Jestliže uplynou čtyři hodiny bez jakékoliv akce s 
tlačítky, knoby, či trigger pady Electribe, napájení se 
automaticky vypne. 

TIP: Dokonce i v případě, že se plynule přehrává šablona, se 
napájení automaticky vypne, jestliže neprovedete s přístrojem 
po stanovenou dobu žádnou akci. Pokud si nepřejete, aby se 
přístroj automaticky vypínal, zvolte nastavení “Disable”. 

 
POWER SAVE MODE.......................... [Disable, Auto, Enable]  
De/aktivuje úsporný režim. Pokud pracuje Electribe na baterie, jede 
v úsporném režimu; podsvícení displeje a LEDky jsou utlumené. 

Disable: Úsporný režim je vypnutý. 
Auto: Úsporný režim je aktivní, pokud pracuje Electribe na 
baterie, a neaktivní, pokud jede na adaptér. Enable: Úsporný 
režim je nyní stále aktivní. 

TIP: Jestliže je podsvícení displeje utlumené, může obraz na displeji 
působit, že se chvěje, podle světelných podmínek v okolí. 



6. DATA UTILITY 
 

EXPORT PATTERN 
Tato funkce exportuje aktuálně zvolenou šablonu na paměťovou 
kartu. Soubor je vyexportován ve formátu KORG/electribe/[pattern 
number]_[pattern name].e2pat. 

 
IMPORT PATTERN 
Tato funkce importuje soubor šablony. 

 
SELECT SOURCE..............................................[Card, Sync In]  
Výběr zdroje pro import. Můžete zvolit některou paměti paměťovou 
kartu nebo datový vstup z jacku Sync In. V případě importu z 
paměťové karty, zadejte formát souboru .e2pat. 

 
INITIALIZE PATTERN 
Tato funkce inicializuje všechna data aktuálně zvolené šablony. 
Zvuková data partu a sekvenční data, včetně dat sekvence posunu, 
jako je tempo, délka a doby, se resetují do počátečního stavu. 

 
EXPORT AUDIO 
Tato funkce exportuje aktuálně zvolenou šablonu na paměťovou 
kartu, jako soubory WAV. Soubory jsou vyexportovány do složky 
KORG/electribe/[pattern number]_[pattern name] Project/Audio na 
paměťové kartě. 

 
SELECT TYPE.................... [Ableton Live Set, WAV File Only] 
Volí formát exportovaného souboru. 

Ableton Live Set: Kromě souborů WAV, se vyexportuje také 
také projektový soubor Ableton live (.als). 
Pokud je více než osm partů, ve kterých je aktivní trigger pro 
jakýkoliv krok, bude vyexportován také soubor Lite.als pro 
Ableton Live Lite. 
TIP Soubor .als pro Ableton Live Lite je projektový soubor, 

který obsahuje až osm partů, ve kterých je nahraný příkaz 
Trigger-On, počínaje partem 1. 

WAV File Only: Budou exportovány pouze soubory WAV. 
Soubor projektu Ableton Live se neexportuje. 

 
EXPORT P.SET AUDIO 
Pomocí této funkce registrujete šablony jako sadu šablon, které 
pak exportujete do souborů WAV. 
Zadejte rozmezí čísel, pod kterými budou šablony, registrované 
jako sada, exportovány do souborů WAV. 
Tyto soubory jsou exportovány do složky 
KORG/electribe/PatternSet Project/ Audio na paměťové kartě. 

 
SELECT START........................................................... [1...64]  
Určuje úvodní číslo rozsahu sady šablon, které chcete exportovat. 

 

SELECT END................................................................ [1...64]  
Určete koncové číslo rozsahu šablon, které chcete exportovat. 

 

SELECT TYPE.................. [Ableton Live Set, WAV File Only] 
Volí formát exportovaného souboru. (viz “EXPORT AUDIO”) 

 
CARD FORMAT 
Zformátuje (inicializuje) paměťovou kartu. 

 
FACTORY RESET 
Obnoví všechna nastavení Electribe do původního stavu. 

 
SOFTWARE UPDATE 
Provede update systémového software Electribe. Update soubor 
získáte ze stránky Korg (http://www.korg.com/), v počítači jej 
zkopírujete na paměťovou kartu, tuto paměťovou kartu vložíte do 
Electribe a spustíte jej. 
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7. EVENT REC/PLAY 
Tyto funkce umožňují nahrát záznam s několika šablonami, nebo 
zahrnuje operace s knobem či trigger padem, použitých během hraní. 
TIP: Funkce EVENT REC/PLAY jsou dostupné, je-li CLOCK 

MODE nastaven na Internal. 

 
EVENT RECORDER 
Když nahráváte přes Event rekordér, jsou data zapsána ve složce 
KORG\electribe, do souboru pod jménem e_[number ].e2ev. 
TIP: Maximum je 100 souborů. 

 
EVENT PLAYER Open Player 
Zvolí soubor e2ev, nahraný v Event rekordéru. 

Enter: Start Play: Stiskem tlačítka Enter spustíte přehrávání. 



8. Appendix 
 

Výpis funkcí, když otáčíte knobem nebo stisknete tlačítko, a držříte tlačítko Shift 
Sekce Jméno tlačítka/knobu Funguje, dokud držíte tlačítko Shift 
5. Transport Play/Pause tlačítko Přehrává od začátku šablony 

TAP tlačítko Vstup na stránku nastavení BPM 
6. Touchpad Master Fx tlačítko Vstup na stránku nastavení MFX Type 
7. Common Value knob Volí číslo šablony s krokem 10 

Write tlačítko Vstup na stránku nastavení Pattern Rename 
8. Edit Oscillator knob Zvolí přechod do jednotlivých kategorií 

Pitch/Glide knob Zobrazí stránku Glide v menu Edit 
Modulation knob Změní vzorek, pokud udržujete cílovou modulaci 

10. Part edit Part Mute tlačítko Zruší umlčení u všech partů 
11. Pad mode Tlačítko Chord Vstup na stránku nastavení Chord Set 
12. Trigger pady* Trigger pad 1 Vstup na stránku nastavení SWING 

Trigger pad 2 Vstup na stránku nastavení LENGTH 
Trigger pad 3 Zobrazí stránku CLEAR MFX MOTION 
Trigger pad 4 Zobrazí stránku nastavení KEY 
Trigger pad 5 Zobrazí stránku nastavení SCALE 
Trigger pad 6 Zobrazí stránku nastavení GATE ARP 
Trigger pad 7 Zobrazí stránku nastavení LAST STEP 
Trigger pad 8 Zobrazí stránku nastavení GROOVE TYPE 
Trigger pad 9 Zobrazí stránku nastavení GROOVE DEPTH 
Trigger pad 10 Zobrazí stránku nastavení MOTION SEQ 
Trigger pad 11 Zobrazí stránku nastavení TRG. PAD VELOCITY 
Trigger pad 12 Zobrazí stránku STEP EDIT 
Trigger pad 13 Zobrazí stránku COPY PART 
Trigger pad 14 Zobrazí stránku CLEAR SEQUENCE 
Trigger pad 15 Zobrazí stránku nastavení CLEAR MOTION 
Trigger pad 16 Zobrazí stránku nastavení METRONOME 

 

* Podporováno v systému ver.1.03 a novějším 
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Výpis typů OSC 
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http://www.samplemagic.com/ 

 

 

 
 

http://www.loopmasters.com/ 

 

 

 
 

http://primeloops.com 
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Výpis typů modulace 
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Výpis typů filtrů 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výpis stupnic 
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Výpis typů MFX Výpis typů IFX 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Sekvence Motion není k dispozici. 

 
 
 
 

 

Výpis typů Groove 
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Výpis šablon 
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Electribe Ver 1.17 Informace pro tisk 
 

 
 

Změny ve verzi Ver 1.17 vůči Ver 1.14 
 
 

GLOBÁLNÍ PARAMETRY 
 

● Přidána stránka "18/19 PTN. CHANGE LOCK". 
● Přidána stránka "19/19 XY CALIBRATION". 
 
 

Klávesové zkratky* 
● [shift] + [touch scale]: stránka výběru ladění 
● [shift] + [gate arp]: stránka výběru šablony Gate Arp 
 
 
* Viz "Electribe Parameter Guide", kde je více informací. 
 
 

STEP EDIT 
● Vylepšili jsme funkci ligatury mezi notami při editaci. 
 
 

Ostatní a odstranění chyb 
● Vylepšili jsme chování XY-padu. 
● Upravili jsme chování funkce stavu "On" režimu Scale, pro specifická ladění 

(Major Blues, minor Blues, Diminished, Combination Diminished, Gypsy, Pelog, 
Japanese). 

 
 
 
 

Co budete potřebovat 
 
● Paměťovou kartu, podporovanou Electribe 
● Počítač s adaptérem pro paměťovou kartu 
● AC adaptér KA-350 nebo šest AA baterií 
 

Ověřte, že jsou baterie zcela nové, pokud používáte alkalické, a zda jsou plně 
nabité, v případě NiMH baterií. 



 
 

 
 

 

 
 

Update software 
 
● Připravte paměťovou kartu, zformátovanou v Electribe. 
 

● Vložte paměťovou kartu do čtečky a připojte do počítače. 
 

● Rozbalte archiv Electribe_xxxx.zip. 
 

● Zkopírujte "SYSTEM.VSB" do složky [System], ve složce [KORG][Electribe] na 
paměťové kartě. 

● Vložte paměťovou kartu se novým systémovým souborem do Electribe, a zapněte jej. 
● Zvolte "SOFTWARE UPDATE" v menu DATA UTILITY. 
 

 
 

● Stiskněte Menu/Enter. Objeví se čísla aktuální verze a nové verze. Stiskněte 
tlačítko Menu/Enter. 

 
 

 
● Zobrazí se dotaz na potvrzení. Stiskem tlačítka Menu/Enter spustíte operaci 

update. 

 
 

Pokud probíhá update, nevypínejte přístroj. 
 
 
● Jakmile je update dokončený, Electribe zobrazí následující obrazovku. 
 

 
 

 
● Dlouze podržte tlačítko Power. Electribe se nyní vypne. Update systému je 

dokončen. 
 



electribe Ver 2.02 Informace 
 

 
 

 
 

 

Změny ve verzi Ver 2.02 vůči Ver 1.17 
 

 

Přidané funkce 
 

• Přidána funkce Chain, která přehraje několik šablon postupně. 
Přidali jsme i parametry šablon “CHAIN TO” a “CHAIN REPEAT”, a globální parametr “CHAIN MODE”. 
Blíže viz nejnovější verzi "Parameter Guide sampleru electribe".  
Po provedení software update bude nastavení následující. 
Parametry šablon Globální parametry 

 

CHAIN TO "Off" CHAIN MODE "Off" 
CHAIN REPEAT "1"   

 

 
•  Přidána funkce UNDO. 

Přidali jsme funkci UNDO, která zruší předchozí operaci, např. editace parametru, nahrávání sekvence, 
nebo Erase. 

 

 
Chcete-li spustit UNDO, podržte Shift a stiskněte tlačítko <. 

 

 
•  Přidána funkce “Original Value”, která vyznačuje uložené hodnoty parametrů. 

 

 
•  Opravili jsme několik drobných chyb. 



 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

Update software 
 

  Jestliže používáte electribe verze 1.18 nebo dřívější, proveďte update na verzi 1.19, a pak update na 2.02. 
 
 

Co budete potřebovat 
 

• Paměťovou kartu, podporovanou Electribe 
• Počítač s adaptérem pro paměťovou kartu 
• AC adaptér KA-350 nebo šest AA baterií 

 

  Ověřte, že jsou baterie zcela nové, pokud používáte alkalické, a zda jsou plně nabité, v případě NiMH 
baterií. 

 
 

Update software 
1.  Připravte paměťovou kartu, zformátovanou v Electribe. 

 

2. Vložte paměťovou kartu do čtečky a připojte do počítače. 
 

3. Zkopírujte "SYSTEM.VSB" do složky [System], ve složce [KORG][Electribe] na paměťové kartě. 
 

4. Vložte paměťovou kartu se novým systémovým souborem do Electribe, a zapněte jej. 
 

  Nikdy nevkládejte nebo nevyjímejte SD kartu, je-li přístroj zapnutý. Mohlo by dojít k havárii instalace. 
 

5. Zvolte "SOFTWARE UPDATE" v menu DATA UTILITY. 
 

 
 

6. Stiskněte Menu/Enter. Objeví se aktuální verze a nová verze. Stiskněte tlačítko Menu/Enter. 
 

 
 

7. Zobrazí se dotaz na potvrzení. Stiskem tlačítka Menu/Enter spustíte operaci update. 
 

 
 

  Pokud probíhá update, nevypínejte přístroj. 
 

8. Jakmile je update dokončený, Electribe zobrazí následující obrazovku. 
 

 
 

9. Dlouze stiskněte vypínač. Electribe je nyní vypnutý. Update systému je dokončen. 
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electribe Bonus šablony pro Léto 2016 
Informace 

 

 
 

Co budete potřebovat 
● electribe systém 2.00 nebo vyšší 
● Paměťovou kartu, podporovanou electribe 
● Počítač s adaptérem pro paměťovou kartu 
● AC adaptér KA-350 nebo šest AA baterií 

 

 Po importu budou veškerá data šablon nahrazena bonusovými šablonami. Vytvořte si 
zálohu s daty šablon ještě před načtením bonusových šablon. 

 

 Ověřte, že jsou baterie zcela nové, pokud používáte alkalické, a zda jsou plně nabité, 
v případě NiMH baterií. 

 
 
 
 

 

Načtení šablon 
● Připravte paměťovou kartu, zformátovanou v Electribe. 
● Vložte paměťovou kartu do čtečky a připojte do počítače. 
● Rozbalte archiv e2-2016.zip. 
● Zkopírujte "e2-2016.e2allpat" do složky [electribe], ve složce [KORG] na paměťové 

kartě. 
● Vložte paměťovou kartu se souborem "e2-2016.e2allpat" do electribe, a zapněte jej. 
● Zvolte "IMPORT ALL PATTERN" v menu DATA UTILITY. 

 

 
● Zvolte "e2-2016" a stiskem Menu/Enter spustíte operaci importu. 

 

 
 

● Jakmile je import dokončený, electribe zobrazí následující obrazovku. 

 

 



62 FunkJam 2 Luke Edwards 120.0 
63 FunkJam 3 Luke Edwards 120.0 
64 Summer Of 96 1 Luke Edwards 125.5 
65 Summer Of 96 2 Luke Edwards 125.5 
66 Summer Of 96 3 Luke Edwards 125.5 
67 Blizzard KORG Inc. 120.0 
68 Cycle KORG Inc. 120.0 
69 Emit Smoke 1 KORG Inc. 120.0 
70 Emit Smoke 2 KORG Inc. 120.0 
71 Leap Over KORG Inc. 127.1 
72 Nightmare 1 KORG Inc. 161.7 
73 Nightmare 2 KORG Inc. 161.7 
74 Opponent 1 KORG Inc. 136.0 
75 Opponent 2 KORG Inc. 136.0 
76 Seabed KORG Inc. 120.0 
77 Little Monkey 1 KORG Inc. 80.0 
78 Little Monkey 2 KORG Inc. 80.0 
79 Arabian Magic 1 KORG Inc. 127.0 
80 Arabian Magic 2 KORG Inc. 127.0 
81 Come Out 1 KORG Inc. 120.0 
82 Come Out 2 KORG Inc. 120.0 
83 Come Out 3 KORG Inc. 120.0 
84 Come Out 4 KORG Inc. 120.0 
85 MecanicZone KORG Inc. 130.0 
86 funky apple1 KORG Inc. 122.0 
87 funky apple2 KORG Inc. 122.0 
88 Lantern 1 Sample Magic 114.9 
89 Lantern 2 Sample Magic 114.9 
90 Lantern 3 Sample Magic 114.9 
91 Lantern 4 Sample Magic 114.9 
92 Soft1 Sample Magic 95.0 
93 Soft2 Sample Magic 95.0 
94 Soft3 Sample Magic 95.0 
95 Avontuur 1 Sample Magic 130.0 
96 Avontuur 2 Sample Magic 130.0 
97 Avontuur 3 Sample Magic 130.0 
98 Avontuur 4 Sample Magic 130.0 
99 7-am 1 Sample Magic 105.3 

100 7-am 2 Sample Magic 105.3 
101 7-am 3 Sample Magic 105.3 
102 7-am 4 Sample Magic 105.3 
103 Kreuzberg 1 Sample Magic 125.0 
104 Kreuzberg 2 Sample Magic 125.0 
105 Kreuzberg 3 Sample Magic 125.0 
106 Solstice1 Sample Magic 100.0 
107 Solstice2 Sample Magic 100.0 
108 Solstice3 Sample Magic 100.0 
109 Battear 1 Sample Magic 120.0 
110 Battear 2 Sample Magic 120.0 
111 Battear 3 Sample Magic 120.0 
112 Zoom 1 Sample Magic 164.4 
113 Zoom 2 Sample Magic 164.4 
114 Zoom 3 Sample Magic 164.4 
115 Tangle 1 Sample Magic 170.0 
116 Tangle 2 Sample Magic 170.0 
117 Tangle 3 Sample Magic 170.0 
118 Kassy 1 Sample Magic 106.0 
119 Kassy 2 Sample Magic 106.0 
120 Kassy 3 Sample Magic 106.0 
121 Basswerker 1 Sample Magic 113.0 
122 Basswerker 2 Sample Magic 113.0 
123 Basswerker 3 Sample Magic 113.0 
124 Bast 1 Sample Magic 120.0 
125 Bast 2 Sample Magic 120.0 

 

 

 
 

Výpis šablon 
 

č. Jméno šablony Autor BPM 
1 HoppinHappiness1 KN 100.0 
2 HoppinHappiness2 KN 100.0 
3 Sharp Flash 1 KORG Inc. 132.7 
4 Sharp Flash 2 KORG Inc. 132.7 
5 Sharp Flash 3 KORG Inc. 132.7 
6 Hysteria 1 Sample Magic 125.0 
7 Hysteria 2 Sample Magic 125.0 
8 Hysteria 3 Sample Magic 125.0 
9 SAKURA1 KN 160.0 

10 SAKURA2 KN 160.0 
11 Icicle 1 KORG Inc. 120.0 
12 Icicle 2 KORG Inc. 120.0 
13 Icicle 3 KORG Inc. 120.0 
14 Sweet Funk1 Ian Bradshaw 116.0 
15 Sweet Funk2 Ian Bradshaw 116.0 
16 Sweet Funk3 Ian Bradshaw 116.0 
17 Silica Soul 1 Sample Magic 122.0 
18 Silica Soul 2 Sample Magic 122.0 
19 Silica Soul 3 Sample Magic 122.0 
20 Silica Soul 4 Sample Magic 122.0 
21 Acidit 1 Sample Magic 122.0 
22 Acidit 2 Sample Magic 122.0 
23 Acidit 3 Sample Magic 122.0 
24 Nightwave 1 Sample Magic 121.0 
25 Nightwave 2 Sample Magic 121.0 
26 Nightwave 3 Sample Magic 121.0 
27 Nightwave 4 Sample Magic 121.0 
28 Haunted 1 Luke Edwards 99.0 
29 Haunted 2 Luke Edwards 99.0 
30 Haunted 3 Luke Edwards 99.0 
31 Bits 1 KORG Inc. 99.7 
32 Bits 2 KORG Inc. 99.7 
33 $bear+='MIKOH' HOTARU-YA 64.0 
34 TOY TRAIN 1 KORG Inc. 133.0 
35 TOY TRAIN 2 KORG Inc. 133.0 
36 Rails KORG Inc. 120.0 
37 Deep Sea 1 VC FOX 115.0 
38 Deep Sea 2 VC FOX 115.0 
39 Planet9 1 VC FOX 126.0 
40 Planet9 2 VC FOX 126.0 
41 Planet9 3 VC FOX 126.0 
42 Kagerou 1 VC FOX 90.0 
43 Kagerou 2 VC FOX 90.0 
44 Futon 1 kokou 110.0 
45 Futon 2 kokou 110.0 
46 Futon 3 kokou 110.0 
47 Futon 4 kokou 110.0 
48 Ice Needle1 KN 140.0 
49 Ice Needle2 KN 140.0 
50 Playing+v+ 1 KN 128.0 
51 Playing+v+ 2 KN 128.0 
52 Soft Breeze1 KN 175.0 
53 Soft Breeze2 KN 175.0 
54 Minimize 1 mugenkidou 128.0 
55 Minimize 2 mugenkidou 128.0 
56 Dubwise 1 mugenkidou 75.0 
57 Dubwise 2 mugenkidou 75.0 
58 OldSchool mugenkidou 120.0 
59 natunoUramachi HOTARU-YA 120.0 
60 gateToDawn HOTARU-YA 120.0 
61 FunkJam 1 Luke Edwards 120.0 



126 Bast 3 Sample Magic 120.0 
127 Bast 4 Sample Magic 120.0 
128 Star Gaze 1 Sample Magic 121.2 
129 Star Gaze 2 Sample Magic 121.2 
130 Star Gaze 3 Sample Magic 121.2 
131 Star Gaze 4 Sample Magic 121.2 
132 Drive 1 Sample Magic 115.6 
133 Drive 2 Sample Magic 115.6 
134 Drive 3 Sample Magic 115.6 
135 Drive 4 Sample Magic 115.6 
136 Jocelyn 1 Sample Magic 112.4 
137 Jocelyn 2 Sample Magic 112.4 
138 Jocelyn 3 Sample Magic 112.4 
139 Jocelyn 4 Sample Magic 112.4 
140 Juit 1 Sample Magic 120.0 
141 Juit 2 Sample Magic 120.0 
142 Afro Kill 1 Sample Magic 118.3 
143 Afro Kill 2 Sample Magic 118.3 
144 Afro Kill 3 Sample Magic 118.3 
145 Afro Kill 4 Sample Magic 118.3 
146 Afro Kill 5 Sample Magic 118.3 
147 Formentera 1 Sample Magic 123.0 
148 Formentera 2 Sample Magic 123.0 
149 Formentera 3 Sample Magic 123.0 
150 Formentera 4 Sample Magic 123.0 
151 Ultrabass 1 Sample Magic 128.0 
152 Ultrabass 2 Sample Magic 128.0 
153 Ultrabass 3 Sample Magic 128.0 
154 Ultrabass 4 Sample Magic 128.0 
155 Hackney Dubs 1 Sample Magic 125.0 
156 Hackney Dubs 2 Sample Magic 125.0 
157 Hackney Dubs 3 Sample Magic 125.0 
158 Rhythm Factor 1 Sample Magic 125.0 
159 Rhythm Factor 2 Sample Magic 125.0 
160 Rhythm Factor 3 Sample Magic 125.0 
161 Ruler of Deep 1 Sample Magic 120.0 
162 Ruler of Deep 2 Sample Magic 120.0 
163 Ruler of Deep 3 Sample Magic 120.0 
164 Yorkie 1 Sample Magic 122.0 
165 Yorkie 2 Sample Magic 122.0 
166 Yorkie 3 Sample Magic 122.0 
167 Yorkie 4 Sample Magic 122.0 
168 Passadena1 Sample Magic 100.0 
169 Passadena2 Sample Magic 100.0 
170 Passadena3 Sample Magic 100.0 
171 Palace1 Sample Magic 95.0 
172 Palace2 Sample Magic 95.0 
173 Palace3 Sample Magic 95.0 
174 Lunar1 Sample Magic 99.0 
175 Lunar2 Sample Magic 99.0 
176 Lunar3 Sample Magic 99.0 
177 Sunset1 Sample Magic 98.0 
178 Sunset2 Sample Magic 98.0 
179 Sunset3 Sample Magic 98.0 
180 Dotwave1 Sample Magic 87.0 
181 Dotwave2 Sample Magic 87.0 
182 Dotwave3 Sample Magic 87.0 
183 Pacifico1 Sample Magic 95.0 
184 Pacifico2 Sample Magic 95.0 
185 Pacifico3 Sample Magic 95.0 
186 Pacifico4 Sample Magic 95.0 
187 Hourglass1 Sample Magic 95.0 
188 Hourglass2 Sample Magic 95.0 
189 Hourglass3 Sample Magic 95.0 
190 Italic1 Sample Magic 100.0 
191 Italic2 Sample Magic 100.0 
192 Italic3 Sample Magic 100.0 
193 @mOvOm1 KORG Inc. 146.0 
194 @mOvOm2 KORG Inc. 146.0 

 

 
 

195 @mOvOm3 KORG Inc. 146.0 
196 @mOvOm4 KORG Inc. 146.0 
197 JungLPattern KORG Inc. 174.0 
198 Fn+up 1 KORG Inc. 124.0 
199 Fn+up 2 KORG Inc. 124.0 
200 Fn+down 1 KORG Inc. 124.0 
201 Fn+down 2 KORG Inc. 124.0 
202 Fn+down 3 KORG Inc. 124.0 
203 Fn+down 4 KORG Inc. 124.0 

 
Kredity (abecedně) 

 
HOTARU-YA http://twin.tail.net/  
KN https://twitter.com/KN_famima  
kokou https://twitter.com/kokou_ 
mugenkidou https://twitter.com/mugenkidou 
Sample Magic https://www.samplemagic.com/ 
VC FOX https://www.youtube.com/user/31komodo 


