PRED POUŽÍVANÍM TOHTO ZARIADENIA SI PROSÍM PREČÍTAJTE ČASTI „BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE ZARIADENIA“ A „DÔLEŽITÉ POZNÁMKY“. TIETO ČASTI VÁM POSKYTNÚ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
TÝKAJÚCE SA SPRÁVNEHO POUŽÍVANIA ZARIADENIA. PRE SPRÁVNE POCHOPENIE VŠETKÝCH FUNKCIÍ A MOŽNOSTÍ PRÍSTROJA ODPORÚČAME PREČÍTAŤ SI CELÝ POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL.
MANUÁL MAJTE PORUKE AKO PRAKTICKÚ PRÍRUČKU.

Používateľský Manuál

Nastavenie a doladenie vyváženia

Skontrolujte obsah balenia
Súčasťou balenia KT-10 sú nasledujúce položky. Po otvorení
balenia prosím skontrolujte, či sú v balíku všetky položky. Ak
niečo chýba, kontaktujte vášho predajcu.
• KT-10

* Pred uskutočnením akýchkoľvek pripojení najprv znížte hlasitosť a vypnite všetky zariadenia, predídete tak možnému poškodeniu.
* Ak chcete plnohodnotne využiť všetky možnosti KT-10, nastavte parametre “Sensitivity (PAD SENS)” s “Threshold” vášho modulu na hodnotu cca. 10.
Podrobnosti o tomto postupe pozrite v dokumentácii k vášmu zvukovému modulu.

TD-30/TD-15/TD-11

• Používateľský Manuál

BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE ZARIADENIA
OCTAPAD SPD-30

• Pripojovací kábel

Neopravujte ani nevymieňajte
súčasti

Základné funkcie
KT-10 je kopákový Trigger pedál s reverzným (obráteným)
chodom kladiva. Vďaka štruktúre reverzného kladiva tento typ
kopáku vytvára podstatne menej hluku a vibrácií; táto tichá
prevádzka vám dáva možnosť cvičiť a nerušiť pri tom ľudí vo
vašej blízkosti.

Ak používate TD-30, otvorte obrazovku “TRIGGER SENSITIVITY”
a nastavte “KICK” > “Trig Type” na “KD-120.” Ak používate TD-15/
TD-11, otvorte obrazovku “PAD SETTINGS” a nastavte typ Padu
“KIK” na “KD-120.”

HandSonic HPD-20

Popis
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Konektor 1/KICK

Konektor OUTPUT

Konektor OUTPUT

Je tiež podstatne ľahší a menší ako bežný pedál, vďaka tomu
sa ľahko prenáša.

Spojovací kábel
(dodaný s KT-10)

Ak používate OCTAPAD SPD-30, na obrazovke “PAD SETTINGEXTERNAL” nastavte “Pad Type” na “KD-120.”
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Závažie kladiva

Kladivo kopáka
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Pedál
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Spring
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Konektor MIX IN

D

Kotviaca skrutka

I

Konektor OUTPUT

Ak používate HandSonic HPD-20, na obrazovke “EXT-TRIGGER
SETTINGS” nastavte “Type” na “KD-120.”

Konektor OUTPUT

* Závažia a súčasti kladiva kopáku obsahujú mosadz. Mosadz časom
očernieva, čo je dôsledok prirodzenej korózie. Ak sa mosadz zakalí,
vyleštite ju použitím čistidla na kovy.

Spojovací kábel
(dodaný s KT-10)

Ak používate SPD-SX, na obrazovke “TRIG IN” nastavte “INPUT
MODE” na “TRIG×2”, a “TRIG 1 TYPE” na “KD-120.”

Používanie KT-10 vo funkcii dvojkopáka
Pripojte dva pedále KT-10 k zvukovému modulu tak, ako je
zobrazené na ilustrácii vpravo.

Používanie upevňovacích skrutiek

Konektor OUTPUT

Konektor OUTPUT

Nastavenie napnutia pružiny
Môžete nastaviť dva stupne napnutia pružiny: slabé alebo
silné.

Keď používate pedál
na dlážke.

2

* Postupujte opatrne, aby pružina nevyskočila z úchytu.
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Nastavenie hmotnosti kladiva.
Upravením počtu a pozície závaží kladiva môžete upraviť
vyváženie pedálu.

Napnutie
pružiny
Slabé
napnutie

1

Uvoľnite skrutku na spodnom paneli
a zložte držiak pružiny.

Mohli by ste tým spôsobiť
prevrhnutie alebo
poškodenie zariadení.

Neukladajte na prístroj
predmety obsahujúce
vodu (napr. vázu).
Neumožnite cudzím
objektom (napr. horľaviny,
mince, drôty) alebo
kvapalinám (napr. voda,
šťava) vniknúť do zariadenia. Mohlo
by to spôsobiť skrat, poruchu, alebo
iné poruchy.

UPOZORNENIE
Pred premiestnením odpojte
všetky káble
Používaním zariadenia
v takomto stave môžete
spôsobiť jeho poškodenie
alebo zničenie.

Ak sa vyskytne nezvyčajný jav
alebo porucha, vypnite napájanie

Buďte opatrní, aby ste si nepricvikli
prsty

V nasledujúcich prípadoch
ihneď vypnite zariadenie,
odstráňte sieťový kábel
zo zásuvky a požiadajte o
servis u vášho predajcu, v najbližšom
Servisnom centre spoločnosti
Roland alebo u autorizovaného
distribútora značky Roland podľa
zoznamu na informačnej strane.

Pri manipulácii s
nasledujúcimi pohyblivými
časťami postupujte
opatrne, aby ste si
nepricvikli prsty. Keď zariadenie
používajú deti, vždy je potrebný
dozor a sprievod dospelej osoby.

• Do vnútra sa dostal predmet
alebo sa naň rozliala tekutina
• Zariadenie bolo vystavené dažďu
(alebo iným spôsobom navlhlo)
• Prístroj nepracuje normálne,
alebo vykazuje zjavné zmeny vo
funkčnosti.

Udržiavajte malé predmety mimo
dosahu detí
Udržiavajte nižšie uvedené
časti mimo dosahu
detí, aby nedošlo k ich
náhodnému požitiu.
Časti dodané s nástrojom
• Šesťhranný kľúč
Demontovateľné časti:
• Spring
• Závažia kladiva
• Skrutky

Chráňte deti pred možným
poranením
Ak sú pri používaní
zariadenia deti, alebo ak
zariadenie používajú deti,
vždy je potrebný dozor
dospelej osoby.

Dôležité poznámky
Umiestnenie
• Nevystavujte prístroj priamemu
slnečnému svetlu, ani ho
neumiestňujte pri zariadeniach
vyžarujúcich teplo, nenechávajte
ho v uzavretom automobile ani
ho inak nevystavujte extrémnym
teplotám. Extrémna horúčava
môže deformovať alebo odfarbiť
zariadenie.
• Pri premiestňovaní prístroja na
iné miesto s rozdielnou vlhkosťou
sa môže vo vnútri zariadenia
vytvoriť kondenzát (vodné
kvapky). Používaním zariadenia v
takomto stave môžete spôsobiť
jeho poškodenie alebo zničenie.
Preto je pred používaním
prístroja potrebné nechať ho
niekoľko hodín stáť, aby sa
kondenzované kvapky úplne
vyparili.
• Nenechávajte dlhodobo
umiestnené gumové, vinylové
alebo podobné materiály na
zariadení. Extrémna horúčava
môže deformovať alebo odfarbiť
zariadenie.

• V závislosti od materiálu a teploty
povrchu, na ktorom je zariadenie
umiestnené, jeho gumené
nožičky môžu odfarbiť alebo
poškodiť povrch.
Môžete tomu zabrániť
umiestnením kúsku plsti alebo
látky pod gumové nôžky. V
takom prípade zabezpečte, aby
bol prístroj stabilne umiestnený.

• Pri pripájaní / odpájaní všetkých
káblov, uchopte samotný
konektor, nikdy neťahajte za
kábel. Predídete tak skratovaniu
alebo poškodeniu vnútorných
súčastí kábla.
• Keďže zvukové vibrácie môžu byť
prepustené cez podlahu a steny
vo väčšom množstve ako ste
predpokladali, zabezpečte, aby
neboli nepríjemné pre susedov.

• Neukladajte na prístroj predmety
obsahujúce tekutinu. Ak sa na
prístroj vyleje tekutina, ihneď ju
utrite jemnou a suchou látkou.

• Keď potrebujete zariadenie
premiestniť, zabaľte ho do
materiálu absorbujúceho nárazy.
Pri premiestňovaní nástroja bez
použitia takéhoto obalu môžete
poškriabať alebo poškodiť
zariadenie.

Údržba
• Nikdy nepoužívajte benzín,
riedidlá, alkohol alebo iné
rozpúšťadlá, mohli by ste tým
spôsobiť odfarbenie a/alebo
deformáciu zariadenia.

Ochranné značky

Ďalšie opatrenia
• Pri práci s konektormi postupujte
opatrne a ohľaduplne. Hrubé
zaobchádzanie môže spôsobiť
poruchu.

• Roland, V-Drums, OCTAPAD a
HandSonic sú registrovanými
obchodnými značkami
spoločnosti Roland Corporation.
• Všetky názvy produktov, ktoré
sú uvedené v tomto dokumente,
sú obchodnými značkami alebo
registrovanými obchodnými
značkami ich vlastníkov.

Roland KT-10: Kick Trigger Pedal

Silné
napnutie

Svieti
Skrutkou dotiahnite držiak
pružiny.

Nepoužívajte a neskladujte prístroj
v takýchto miestach
• Miesta vystavené
extrémnemu teplu
(napr. priame svetlo v
uzavretom automobile,
v blízkosti predmetov
vyžarujúcich teplo);
alebo
• Vlhké miesta (napr. kúpeľne,
umyvárne, vlhké dlážky)
• Vystavené pare alebo dymu
• Vystavené pôsobeniu solí
• Miesta vystavené dažďu
• Prašné miesta
• Miesta veľkých otrasov

Riskujete tým poškodenie
a poruchu.

Technická špecifikácia
Vyváženie
pedálu
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VAROVANIE
Chráňte zariadenie pred pádom a
nevystavujte ho silným nárazom

Heavy

Obráťte držiak pružiny a opäť
prichyťte hák.

Zložte hák z držiaka
pružiny.

* Špičky upevňovacích skrutiek sú ostré. Postupujte opatrne.

Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť reprodukovaná v žiadnej forme bez súhlasu spoločnosti ROLAND CORPORATION.

Pripojenie k zvukovému modulu

* Továrenské nastavenie pružiny je “slabé.”

* Pri používaní na podlahe s pevným povrchom môžu skrutky
poškodiť povrch podlahy.

Copyright © 2014 ROLAND CORPORATION

Konektor MIX IN

* Keď budete používať pedále KT-10 na dvojkopák, výstupná úroveň
bude nižšia ako pri použití jedného pedálu. Nastavte parametre pre
Trigger vo vašom zvukovom module.

Keď používate zariadenie na podložke V-Drums alebo na
koberci, vytiahnite skrutky tak, aby bol KT-10 bezpečne
položený.

Keď používate pedál
na podložke V-Drums
alebo koberci.

Konektor
TRIG IN 1/2

* Môžete ho pripojiť aj do TRIG IN 3/4. V takom prípade zmeňte
nastavenie "INPUT MODE" na "TRIG 3/4".

Držiak pružiny

Všetky servisné činnosti
prenechajte vašim
predajcom, najbližšiemu
servisnému centru firmy
Roland alebo autorizovanému
distribútorovi značky Roland, podľa
zoznamu na informačnej stránke.

Neukladajte prístroj na nestabilné
miesta

Spojovací kábel (dodaný s KT-10)
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VAROVANIE
Neumožnite cudzím objektom
alebo tekutinám vniknúť do
zariadenia; neukladajte na
zariadenie nádoby s tekutinami

Nevykonávajte žiadne
úkony, ak nie sú
obsiahnuté v inštrukciách
v tomto používateľskom
manuáli. Riskujete tým
poškodenie a poruchu.

Spojovací kábel (dodaný so
zvukovým modulom)

• Šesťhranný kľúč

VAROVANIE
Nerozoberajte ani nijako
neupravujte prístroj

* Aby vám závažia pri hraní nevypadli, zabezpečte ich
prostredníctvom priloženého šesťhranného skrutkovača.

Rozmery

166 (Š) x 440 (H) x 150 (V) mm

6-9/16 (Š) x 17-3/8 (H) x 5-15/16 (V) palce

Hmotnosť

3,0 kg

6 libier 10 uncí

Príslušenstvo

Používateľský manuál, Šesťhranný kľúč, Spojovací kábel

* V záujme vylepšenia produktu, si výrobca vyhradzuje právo zmeniť vzhľad alebo špecifikáciu tohto prístroja bez
predchádzajúceho upozornenia.

