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201a

USING THE UNIT SAFELY

002b
• Het apparaat mag niet geopend worden en u mag 

geen interne wijzigingen uitvoeren. (De enige 
uitzondering hierop is wanneer er in deze handleiding 
specifieke instructies worden gegeven die door de 
gebruiker opgevolgd dienen te worden. Zie p.7, p. 8 en p.11).

............................................................................................................
003
• Tracht het apparaat niet te repareren of onderdelen in 

het apparaat te vervangen (behalve wanneer daartoe 
specifieke instructies in de handleiding staan). Ga voor 
alle onderhoud naar uw handelaar, het dichtstbijzijnde Roland 
Service Centrum of een erkend Roland distributeur die u  op 
de ‘Informatie’ pagina kunt vinden.

............................................................................................................
004
• Het apparaat mag nooit geïnstalleerd worden op 

plaatsen die:

• aan extreme temperaturen onderhevig zijn 
(bijvoorbeeld direct zonlicht in een afgesloten 
voertuig, dichtbij een warmtekanaal of bovenop 
warmte genererende apparatuur, of die

• vochtig zijn (bijvoorbeeld badkamers, wasruimtes of natte 
vloeren hebben, of 

• aan stoom of rook blootstaan, of
• aan zout blootstaan, of
• vochtig zijn, of
• aan regen blootstaan of vochtig zijn, of 
• stoffig of zanderig zijn, of 
• aan een hoge mate van vibratie onderhevig zijn.

............................................................................................................

006
• Wanneer het apparaat met een door Roland 

aanbevolen standaard (MDS serie) wordt gebruikt, 
dient het rek of de standaard zorgvuldig geplaatst te 
worden, zodat het waterpas staat en stabiel zal blijven. 
Wanneer geen rek of standaard wordt gebruikt, moet 
de locatie waar u het apparaat wilt plaatsen een 
waterpas oppervlak bieden dat het apparaat voldoende 
ondersteunt, zodat het niet kan wiebelen.

............................................................................................................
007
• Zorg dat het apparaat altijd waterpas wordt geplaatst, 

zodat het stabiel blijft. Plaats het nooit op standaards 
die kunnen wiebelen of op hellende oppervlakken.

............................................................................................................
011
• Zorg dat er geen objecten (bijvoorbeeld brandbaar 

materiaal, munten of spelden) of vloeistoffen (water, 
frisdrank, enz.) in het apparaat terechtkomen.

............................................................................................................
013
• In huishoudens met kleine kinderen moet een 

volwassene toezicht houden totdat het kind in staat is 
de regels, die essentieel zijn voor een veilige 
bediening van het apparaat, op te volgen. 

............................................................................................................
014
• Laat het apparaat niet vallen.

............................................................................................................

Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, leest u de secties getiteld ‘Het apparaat op een veilige manier gebruiken’(p.2), 
en ‘Belangrijke opmerkingen’(p. 4). In deze secties vindt u belangrijke informatie over het op juiste wijze gebruiken van 
het apparaat. Bovendien kunt u de gebruikershandleiding in zijn geheel doorlezen om een goed beeld te krijgen van alles 
dat dit te bieden heeft. Bewaar deze handleiding, zodat u er later aan kunt refereren.

HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN

Wordt gebruikt bij instructies, waarbij 
de gebruiker attent gemaakt wordt op 
het risico van letsel of materiële schade, 
wanneer het apparaat niet op juiste 
wijze gebruikt wordt.

 * Materiële schade verwijst naar schade 
of andere ongunstige effecten, die ten 
aanzien van het huis en al het 
aanwezige meubilair, en tevens aan 
huisdieren kunnen optreden.

Wordt gebruikt bij instructies, waarbij 
de gebruiker attent gemaakt wordt op 
het risico van overlijden of zwaar letsel, 
wanneer het apparaat niet op juiste 
wijze gebruikt wordt.

Het  wijst de gebruiker op onderdelen, die verwijderd 
moeten worden. De specifieke handeling, die uitgevoerd 
moet worden, wordt door het symbool binnen de cirkel 
aangegeven. Het symbool, dat zich in dit geval aan de 
linkerkant bevindt, geeft aan dat het netsnoer uit de 
daarvoor bestemde aansluiting getrokken moet worden. 

Het   symbool wijst de gebruiker op belangrijke 
instructies of waarschuwingen. De specifieke betekenis 
van het symbool wordt bepaald door het teken, dat zich 
binnen de driehoek bevindt. Het symbool, dat zich in dit 
geval aan de linkerkant bevindt, betekent dat dit teken 
voor algemene voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen, 
of aanduidingen van gevaar wordt gebruikt.

Het     symbool wijst de gebruiker op onderdelen, die 
nooit verplaatst mogen worden (verboden). De 
specifieke handeling, die niet uitgevoerd mag worden, 
wordt aangegeven door het symbool, dat zich binnen 
de cirkel bevindt. Het symbool, dat zich in dit geval aan 
de linkerkant bevindt, betekent dat het apparaat nooit 
uit elkaar gehaald mag worden.

HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN

INSTRUCTIES OM BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF LICHAMELIJK LETSEL TE VOORKOMEN

Over WAARSCHUWING en VOORZICHTIG opmerkingen Over de symbolen

WAARSCHUWING

VOORZICHTIG

NEEM ALTIJD HET VOLGENDE IN ACHT

WAARSCHUWING WAARSCHUWING



  

HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN
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• Probeer het in de war raken van snoeren te 

voorkomen. Tevens dienen alle snoeren buiten het 
bereik van kinderen te blijven.

......................................................................................................................
108d: Selection
• Ga nooit op het apparaat zitten of staan en plaats er 

geen zware objecten op.

............................................................................................................
108d:Selection
• Wanneer u het apparaat moet verplaatsen, neemt u 

de hieronder genoemde voorzorgsmaatregelen in 
acht. Het apparaat dient door tenminste twee 
personen opgetild en verplaatst te worden. Het dient 
ten alle tijden voorzichtig behandeld te worden en 
waterpas worden gehouden. Zorg dat u het stevig 
vast heeft, om uzelf tegen verwondingen en het 
apparaat tegen beschadigingen te beschermen.

1
• Controleer of de handvaten en schroeven waarmee 

het apparaat aan de standaard is bevestigd niet los 
zijn gekomen. Wanneer u merkt dat deze zijn 
losgekomen, zet u ze opnieuw stevig vast.

1
• Ontkoppel het netsnoer.

1
• Ontkoppel alle snoeren van externe apparaten.

......................................................................................................................
115b (Modified)
• Installeer alleen de accessoires of onderdelen van de 

drumstandaard die door Roland zijn aanbevolen. 
Verwijder alleen de gespecificeerde schroeven tijdens 
de installatie.

............................................................................................................
118c
• Bewaar de moeren, sluitringen en schroeven die u 

mogelijk verwijdert, alsmede het inbegrepen pedaal, 
vilt, schroeven en stoppers op een veilige plaats 
buiten het bereik van kinderen, zodat deze niet per 
ongeluk door hen ingeslikt kunnen worden. 

............................................................................................................
(Add)
• Monteer de drumstandaard en TD-12KX voorzichtig, 

zodat u uw vingers niet zult bezeren.
............................................................................................................

104
• Zorg dat u alle handvaten en schroeven stevig vastzet 

nadat u de drumstandaard heeft gemonteerd en 
mogelijke componenten heeft bevestigd. U dient er 
een gewoonte van te maken om deze voor elke 
Performance te controleren, en indien nodig opnieuw 
vast te draaien. U riskeert verwondingen als er losse 
schroeven of handvaten zijn, omdat een Pad of 
component onverwacht kan vallen.

......................................................................................................................
(Add)
• Behandel de sensor (en op de KD-120 het kussen) in 

het midden onder het vel van de KD-120, PD-105 en 
PD-85 voorzichtig. Als deze te ruw worden behandeld 
kan een accurate detectie bemoeilijkt worden, en 
kunnen beschadigingen optreden.

............................................................................................................
(Add)
• Door het karakter van de materialen die in de sensor 

van de KD-120, PD-105 en PD-85 worden gebruikt, 
kunnen veranderingen in de kamertemperatuur de 
gevoeligheid van de sensor beïnvloeden.

............................................................................................................
(Add)
• Wees ervan bewust dat als voor de KD-120 een vilten 

klopper wordt gebruikt, het vel kan beschadigen door 
de metalen porties van de klopper, die bloot komen te 
liggen wanneer het vilt dunner wordt. We adviseren u 
om voor het basdrumpedaal alleen de inbegrepen 
klopper te gebruiken, of een in de winkel verkrijgbare 
plastik klopper.

............................................................................................................
(Add)
• Om te voorkomen dat de KD-120 tijdens het spelen 

verschuift of verplaatst, zijn de uiteinden van de poten 
puntig. Behandel deze voorzichtig om verwondingen te 
voorkomen.

............................................................................................................
(Add)
• Kwastjes kunnen gebruikt worden voor het bespelen 

van de PD-105 en PD-85. Wanneer kwastjes worden 
gebruikt, kunt u het beste nylon kwastjes gebruiken. 
Gebruik van metalen kwastjes kan niet alleen krassen 
op het vel veroorzaken, maar is ook gevaarlijk omdat het 
uiteinde van de kwastjes in de mazen van het net verstrikt kan 
raken.

............................................................................................................
(Add)
• Het rubberen gedeelte van de hoepel is één van de 

componenten die op den duur zal slijten (dit gebeurt 
sneller als talloze Rimshots worden gespeeld), en 
dient vervangen te worden. Rimshots worden 
mogelijk niet correct uitgevoerd als het rubberen 
gedeelte is versleten. Als dit gebeurt, vervangt u het 
hoepel rubber. Raadpleeg Roland Service voor 
informatie over het vervangen van het hoepel rubber.

............................................................................................................

VOORZICHTIG VOORZICHTIG
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Belangrijke opmerkingen
Plaatsing
• Stel het apparaat niet aan direct zonlicht bloot, plaats het niet 

in de buurt van apparaten die warmte afgeven, laat het niet in 
een afgesloten voertuig achter en onderwerp het niet aan 
temperatuur extremen. Door overmatige hitte kan het 
apparaat vervormen of verkleuren.

• Als het apparaat naar een locatie met een zeer afwijkende 
temperatuur en/of vochtigheid wordt verplaatst, kunnen er 
waterdruppels (condensatie) binnen in het apparaat worden 
gevormd. Wanneer u het apparaat in deze staat gaat 
gebruiken, kunnen schade en storingen ontstaan. Daarom 
moet u het apparaat, voordat u het in gebruik neemt, enige 
uren laten staan, totdat de condensatie volledig is verdampt.

• Laat rubber, vinyl of soortgelijke materialen niet gedurende 
langere tijd op het apparaat liggen. Dit soort objecten kunnen 
de afwerking doen verkleuren of kunnen deze op andere 
wijze beschadigen.

• Afhankelijk van het materiaal en temperatuur van het 
oppervlak waarop het apparaat wordt geplaatst, kunnen de 
rubber voetjes het oppervlak doen verkleuren op dit op 
andere wijze beschadigen.
Om dit te voorkomen, kunt u een stukje vilt of stof onder de 
rubber voetjes plaatsen. Als u dit doet, pas dan op dat het 
apparaat niet per ongeluk verschuift of verplaatst wordt.

Onderhoud
• Voor het dagelijks schoonhouden veegt u het apparaat met 

een zachte, droge of een licht vochtige doek schoon. Om 
hardnekkig vuil te verwijderen gebruikt u een doek met een 
kleine hoeveelheid mild, niet schurend schoonmaakmiddel. 
Neem het apparaat daarna met een zachte, droge doek af.

• Gebruik nooit benzine, verdunners, alcohol of oplosmiddelen 
om verkleuring en/of vervorming van het apparaat te 
voorkomen.

Aanvullende voorzorgsmaatregelen
• Behandel de knoppen, schuifregelaars of andere 

bedieningsknoppen van dit apparaat met gepaste 
voorzichtigheid. Dit geldt ook voor het gebruik van de 
stekkers en aansluitingen. Ruwe behandeling kan tot 
storingen leiden.

• Sla nooit op het scherm en voer er geen hoge druk op uit.

• Om te vermijden dat u uw buren stoort, probeert u het 
volume van dit apparaat op een redelijk niveau te houden. U 
kunt ervoor kiezen om een koptelefoon te gebruiken, zodat u 
zich geen zorgen om de personen in uw naaste omgeving 
hoeft te maken (‘s nachts in het bijzonder.)

• Dit apparaat is zo ontworpen, dat geluiden van buitenaf 
worden gereduceerd, wanneer het wordt bespeeld. Echter, 
aangezien geluidsvibraties sterker dan u verwacht via vloeren 
en muren kunnen worden overgebracht, moet u opletten dat 
u uw buren niet stoort, in het bijzonder laat op de avond en 
als u een koptelefoon gebruikt.

• Wanneer het apparaat getransporteerd moet worden, verpakt 
u het in de originele verpakking (inclusief schokabsorberend 
materiaal). Anders dient u soortgelijke verpakkingsmaterialen 
te gebruiken.

• Het rubberen gedeelte van het slagoppervlak is met een 
conserveermiddel behandeld zodat goede prestaties 
behouden worden. Met het verstrijken van de tijd kan dit 
conserveermiddel als een witte vlek op het oppervlak 
verschijnen, of  aan het licht brengen hoe de Pads zijn 
aangeslagen tijdens het testen van het product. Dit is niet van 
invloed op de prestatie of functionaliteit van het product, en u 
kunt het gerust blijven gebruiken.
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Opstelling
TD-12 (Drum geluidsmodule) x 1

VH-11 (V-Hi-Hat) x 1

KD-120 (V-Kick) x 1

PD-105 (V-Pad) x 2 (Snare, Tom 3)

PD-85 (V-Pad) x 2 (Tom1, Tom2)

CY-12R/C (V-Cymbal) x 2

Drumsleutel x 1

TD-12KX gebruikershandleiding (deze handleiding) x 1

VH-11 Gebruikershandleiding x 1

• De drumsleutel is in het VH-11 pakket inbegrepen.

• De TD-12 gebruikershandleiding maakt deel uit van het 

TD-12 pakket.

• Deze verpakking bevat geen basdrumpedaal en hi-hat 

standaard.

Gebruik met een in de winkel verkrijgbaar basdrumpedaal en 

hi-hat standaard.

Monteer de drumstandaard.

zie:
Over de standaard, zie de MDS-12X 

gebruikershandleiding.

• Open de poten van de standaard NIET MEER dan 120 graden. 

De afstand tussen de rechter/linker achterpoten mag niet 

meer dan 1.3 m zijn, anders kan de kabel (binnen de pijpen) 

beschadigen en de standaard omvallen.

• Draai GEEN andere bouten dan die van handvaten los, 

behalve wanneer de onderdelen of kabels voor een reparatie 

veranderd moeten worden.

Bevestig de standaardhouder (behorend bij de drumstan-

daard MDS-12X) aan de TD-12.

Met gebruik van de schroeven die aan het onderpaneel zijn 

bevestigd, bevestigt u de houder zo, dat deze gericht is zoals 

in de illustratie wordt getoond.

• Om de standaardhouder te bevestigen verwijdert u de vier 

12 mm schroeven (M5 x 12) van de onderkant van de TD-12 

en gebruikt u deze. Als andere schroeven worden gebruikt, 

kan het apparaat beschadigen.

• Als het apparaat wordt omgekeerd, neemt u een stapel 

kranten of tijdschriften die u onder de vier hoeken of aan 

beide kanten van het apparaat plaatst, om beschadigingen 

aan knoppen en regelaars te voorkomen. U dient het 

apparaat ook zo te plaatsen dat knoppen of regelaars niet 

kunnen beschadigen.

• Als het apparaat wordt omgekeerd, behandelt u het 

voorzichtig zodat u het niet laat vallen, en het niet om kan 

vallen.

Monteer de VH-11 op een in de winkel verkrijgbare hi-hat 

standaard.

zie:
Raadpleeg de VH-11 gebruikershandleiding.

Controleer de inhoud van de 
verpakking

MDS-12X (Drumstandaard)

Opletten bij het opzetten van de 
standaard

120˚ 120˚

1.3 m

TD-12 (Drum geluidsmodule)

VH-11 (V-Hi-Hat)

Smal
Breed

Standaardhouder
5



                      
Gebruik de bijgeleverde drumsleutel om de spanning bij te 

stellen.

Over het algemeen voldoet  een spanning die een aanslag-

respons produceert die ongeveer hetzelfde is als een akoes-

tische basdrum.

* Een velspanning die te los is kan niet alleen een incorrecte 

werking veroorzaken, maar kan ook de sensor in gevaar 

brengen.

fig.14.e

1. Controleer de huidige spanning van het vel.

2. Verwijder het basdrumpedaal van de KD-120.

3. Pas bout ‘1’ in bovenstaande illustratie aan. Draai 
deze met de wijzers van de klok mee om de 
velspanning sterker te maken. Draai lichtjes tegen 
de wijzers van de klok in om de spanning losser te 
maken.

* Als een stembout op slechts één locatie volledig wordt 

vastgedraaid, wordt een ongelijke spanning veroorzaakt. 

Hierdoor kan het verkrijgen van de passende 

aanslaggevoeligheid onmogelijk zijn, en dit kan zelfs tot een 

onjuiste werking leiden. Draai elke stembout elke keer beetje 

bij beetje aan, zoals in bovenstaande uitleg wordt verteld.

4. Pas bout ‘2’ zo aan dat de spanning hetzelfde is als 
de spanning van ‘1’.

5. Vervolgens past u ‘3’ en ‘4’ en ‘5’ en ‘6’ op dezelfde 
manier aan.

6. Zorg dat de velspanning regelmatig is, en herhaal 
stappen 5 en 6 als u verdere aanpassingen wilt 
maken.

* Op de KD-120 is het aanpassen van de velspanning alleen op 

de vel-respons van invloed, en verandert de toonhoogte van 

het geluid niet, zoals dat op een akoestische drum wel het 

geval is. Om de toonhoogte bij te stellen bewerkt u de 

geluidsparameters van de TD-12. Voor details kijkt u in de 

TD-12 gebruikershandleiding.

* De velspanning zal verandering naarmate het instrument 

meer wordt gebruikt, daarom dient u deze, wanneer nodig, 

opnieuw bij te stellen.

7. Bevestig het basdrumpedaal aan de KD-120.

KD-120 (V-Kick)

De spanning van het vel aanpassen

Beugel
Spanblok

T-bout

Ketel

Poot

Plaat

Rubber voet

Vel

Hoepel

Uitvoer jack

Stembout

Kussen

Sensor

1 3

4 2
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1. Plaats het KD-120 Pad op een plat oppervlak, zoals 
de vloer, waarbij het vel oppervlak naar beneden 
wijst.

2. Gebruik de inbegrepen drumsleutel om de bouten 
van de beugels aan de achterkant van het KD-120 
Pad los te draaien en te verwijderen.

3. Bevestig de standaard op de beugels, zodat de 
uitvoer Jack van het KD-120 Pad naar boven wijst.
Gebruik de bouten die u eerder verwijderde, om het KD-120 

Pad stevig aan de standaard vast te maken. Draai de bouten 

dan met de bijgeleverde drumsleutel vast.
fig.08.e

* Pas op dat uw vingers niet tussen het KD-120 Pad en de 

standaard plaat beklemd raken.

4. Pas de uiteindes van de poten aan, passend voor de 
locatie waar u de KD-120 installeert.
Pas dit aan en gebruik de puntige poten wanneer u het 

apparaat op tapijt of soortgelijk zacht oppervlak plaatst. 

Gebruik de rubber voeten wanneer u het apparaat op een 

houten vloer of andere harde oppervlakken plaatst. Als u de 

rubber poten gebruikt, gaat u verder naar stap 5 op de 

volgende pagina.

5. Draai de T-bouten van de standaard los, en 
monteer de poten op de standaard.
Installeer de poten zoals in het figuur wordt getoond, zodat 

de uiteindes van de poten ongeveer 2 cm uitsteken.
fig.11.e

5. Draai de T-bouten vast, om de poten op de 
standaard vast te zetten.

5. Til de KD-120 op, en plaats de standaard en de vier 
poten rechtop.

5. Pas de hoek van het vel-oppervlak aan, zodat dit in 
een rechte hoek ten opzichte van de vloer is.
Gebruik de bijgeleverde drumsleutel om de beugel bouten 

die u in stap 3 heeft vastgedraaid los te draaien. Pas de hoek 

van het KD-120 Pad zo aan, dat het vel-oppervlak zich in een 

rechte hoek ten opzichte van de vloer bevindt.

De KD-120 monteren

Uitvoer jack

Beugel

Bijstellen voor de puntige poten

1. Draai de moer van de poot 
los.

2. Draai aan de rubber voet, 
zodat het puntige 
gedeelte uit de rubber voet steekt. Pas de 
lengte van de punt aan, zodat deze geschikt is 
voor de locatie war u installeert, en de door u 
verkozen lengte heeft.

* Het uiteinde van de punt is scherp. Behandel 

voorzichtig!

3. Draai de moer vast om de rubber voet vast te 
zetten en te voorkomen dat deze losser wordt.

* Wanneer dit op een houten vloer wordt gebruikt, 

kunnen de puntige poten de vloer beschadigen. 

Gebruik in plaats daarvan de rubber poten.

Bijstellen van de rubber poten

1. Draai de moer van de poot 
los.

2. Draai aan de rubber voet, 
zodat het puntige 
gedeelte niet uit de rubber voet steekt.

3. Draai de moer aan om de rubber voet op zijn 
plaats vast te zetten, en om te voorkomen dat 
deze losser wordt.

Moer

Rubber voet

Spike (punt)

Moer

Rubber voet

De poot ongeveer 2 cm langer maken

Bevestig de 
poten aan de 
standaard

T-bout
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6. Bevestig de plastik klopper aan het 
basdrumpedaal.

7. Bevestig het basdrumpedaal aan de KD-120

* Zorg dat er ongeveer 1 cm ruimte is tussen de twee, om te 

zorgen dat de ketting (of riem) van het basdrumpedaal de 

hoepel van het KD-120 Pad tijdens het spelen niet aanraakt. 

Als het basdrumpedaal geen onderplaat heeft, plaatst u de 

plaatsectie van de standaard in een rechte hoek ten opzichte 

van de vloer.
fig.12.e

8. Maak de benodigde verdere aanpassingen en draai 
de standaardbeugels vast, om te zorgen dat de 
KD-120 stevig aan de standaard is bevestigd.
Zorg dat de vier poten van de KD-120 en het hielgedeelte 

van het basdrumpedaal stevig op de vloer staan, door de 

T-bouten van de standaard los te draaien en de lengte van de 

poten aan te passen.

* Als het basdrumpedaal geen onderplaat heeft, plaatst u de 

plaatsectie van de standaard in een rechte hoek ten opzichte 

van de vloer.

9. Pas het aanslagpunt van de klopper aan.
Normaalgesproken wordt het aanslagpunt voor de klopper 

zo aangepast dat het in het midden van het vel valt.

Pas het aanslagpunt aan, zodat het niet verder komt dan het 

kussen aan de achterkant van het vel. Als het aanslagpunt 

dichter bij de sensor wordt geplaatst, neemt de gevoeligheid 

toe. Daarom dient u dit nauwkeuriger aan te passen, zodat 

het met uw voorkeur overeenkomt.

Wanneer het vel vervangen moet worden

Het vel is een ontbeerlijk onderdeel dat op den duur slijt, en 

vervangen moet worden. Vervang het vel wanneer het 

volgende gebeurt:

• Het oppervlak van het vel is gescheurd.

• Er blijven verslapte gedeeltes in het vel, zelfs nadat de 

velspanning op juiste wijze is bijgesteld.

Het vel vervangen

Behandel de sensor en het kussen onder het vel 

voorzichtig. Als deze te ruw worden behandeld, kan een 

accurate detectie bemoeilijkt worden, en kunnen deze 

onderdelen beschadigen.

1. Verwijder alle stembouten.
Ga rond en draai elke bout beetje bij beetje los, door deze 

tegen de wijzers van de klok in te draaien.

2. Verwijder de hoepel.

3. Verwijder het oude vel.

4. Plaats het nieuwe vel op de ketel.

5. Plaats de hoepel op het vel.

6. Installeer de zes stembouten.

7. Pas de spanning van het vel aan. Kijk bij ‘De 
velspanning aanpassen’ (p.6).

Met de KD-120 kunt u ook een dubbel basdrumpedaal 

gebruiken.

Dit dient zo opgesteld te worden dat de aanslagpunten van 

de twee kloppers op gelijke afstanden links en rechts van het 

midden van het vel vallen.

fig.13

* Als het basdrumpedaal geen onderplaat heeft, plaatst u de 

plaatsectie van de standaard in een rechte hoek ten opzichte 

van de vloer.

Als het basdrumpedaal geen onderplaat heeft, plaatst 
u de plaatsectie van de standaard in een rechte hoek 
ten opzichte van de vloer.

90˚

Voorkom contact 
tussen de hoepel 
en de plaat
Laat hier voldoende ruimte

Laat hier 
voldoende 
ruimte

Het vel vervangen

Wanneer een dubbel basdrumpedaal wordt gebruikt
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Voor het aanpassen gebruikt u de drumsleutel die bij de 

VH-11 is geleverd.

• Op de PD-105 is het aanpassen van de velspanning alleen op 

de vel-respons van invloed, en verandert de toonhoogte van 

het geluid niet, zoals dat op een akoestische drum wel het 

geval is.

• De velspanning verandert naarmate het instrument vaker 

wordt gebruikt. Daarom moet dit, wanneer nodig, opnieuw 

worden aangepast.

• Het vel rekt uit nadat het langere tijd is gebruikt, dus zelfs als 

dit met gebruik van de volgende procedure wordt bijgesteld, 

kunt u mogelijk niet dezelfde spanning bereiken als op het 

moment dat het vel voor het eerst werd aangespannen. Sla 

op het vel om de feel en respons te controleren terwijl u de 

spanning aanpast.

1. Draai de stembouten los, totdat een lichte gleuf 
wordt geproduceerd.

2. Draai met uw vingers aan alle stembouten, en draai 
deze zo vast als u kunt.

3. Met gebruik van de drumsleutel geeft u de 
stembouten elk twee volledige draaien, zodat deze 
worden vastgedraaid.
Draai de stembouten één voor één vast, met inachtneming 

van de numerieke volgorde in het figuur.

Wanneer de PD-105 aan de stang wordt bevestigd, 

moet de schroef waarmee de  standaard wordt 

vastgezet stevig aangedraaid worden. Als deze los blijft, 

kan het Pad vallen.

PD-105 (V-Pad)

De velspanning aanpassen

Hoepel (Rand)

Spanblokken

Uitvoer jack
Ketel

Beugel

Frame

VelSchroef voor het 
vastzetten van
de standaard

Stembouten

Pas de velspanning aan voor gebruik.

Over het algemeen is een spanning die een aanslag-

respons produceert die ongeveer hetzelfde is als een 

akoestische drum de juiste.

• Als u op het vel slaat wanneer de velspanning te los 
is, kunnen de sensor en het vel beschadigen.

• Als u de juiste instellingen niet maakt, kunt u de 
volgende problemen verwachten:
Soms is er geen geluid te horen (ongelijk volume). 
Het volume is te laag (gereduceerde gevoeligheid).

Het Pad aan een standaard bevestigen

Stembout

Hoepel

Sluitring Kleine 
opening
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Voor het bijstellen van de velspanning gebruikt u de 

drumsleutel die bij de VH-11 is inbegrepen.

• Op de PD-85 is het aanpassen van de velspanning alleen op 

de vel-respons van invloed, en verandert de toonhoogte van 

het geluid niet, zoals dat op een akoestische drum wel het 

geval is.

• De velspanning verandert naarmate het instrument vaker 

wordt gebruikt. Daarom moet dit, wanneer nodig, opnieuw 

worden aangepast.

1. Gebruik de bij de VH-11 geleverde drumsleutel om 
de stembouten vast te zetten.
Draai de bouten vast om de ruimte tussen het frame en de 

hoepel gelijkmatig te houden.

* Een borgring is inbegrepen (om het losraken te voorkomen), 

dus de bout kan veilig aangedraaid worden.
fig.PD-85-Head1.e

Draai de stembouten één voor één aan, waarbij u de 

numerieke volgorde die in de illustratie wordt getoond 

in acht neemt.

Draai nooit één enkele bout helemaal vast. Hierdoor kan 

het vel niet gelijkmatig gespannen worden, en dit kan 

storingen veroorzaken, zoals het niet accuraat 

detecteren van de aanslaglocatie.
fig.PD-85-Head2

2. Span het vel op gelijkmatige wijze, terwijl u de 
‘feel’ van de aanslag van het Pad controleert.
Normaalgesproken is het correct als de spanning hetzelfde is 

als die van een akoestische drum.

PD-85 (V-Pad)

De velspanning aanpassen

Hoepel 
(Rand)

Stembout
Sluitring

Sensor

Schroef voor het 
vastzetten van de 
standaard

Vel

Houder Frame

Uitvoer jack

Stel voor gebruik de velspanning bij.

Over het algemeen is een spanning die een aanslag-

respons produceert die ongeveer hetzelfde is als een 

akoestische drum de juiste.

• Als u op het vel slaat wanneer de velspanning te los 
is, kunnen de sensor en het vel beschadigen.

• Als u de juiste instellingen niet maakt, kunt u de 
volgende problemen verwachten: 
Soms is er geen geluid te horen (ongelijk volume).

• Het volume is te laag (gereduceerde gevoeligheid).

Houdt rondom 
een gelijkmatige 
afstand

Hoepel

Frame
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2

3

4
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fig.PD-85-Set.e

Als de PD-85 aan de houder wordt bevestigd, moet de 

schroef voor het vastzetten van de standaard stevig 

vastgezet worden. Als deze los blijft, kan het Pad vallen.

Wanneer het vel vervangen dient te worden

Het vel is een eenmalig onderdeel dat op den duur slijt, en 

vervangen moet worden. Vervang het vel wanneer:

• Het oppervlak van het vel is gescheurd.

• Aanslagpunten niet meer correct gedetecteerd worden, zelfs 

als de velspanning op juiste wijze is bijgesteld.

• Er slappe gedeeltes in het vel aanwezig blijven bestaan, 

nadat de velspanning correct is aangepast.

1. Verwijder alle stembouten en sluitringen.

* Druk de borgring (in onderstaand figuur) met uw vinger op 

zijn plaats terwijl u de stembouten verwijdert, om te 

voorkomen dat de lagers uit het frame worden getrokken.
fig.PD-85-Head3.e

* De borgringen voorkomen rotatie en het losser worden van 

stembouten, veroorzaakt door vibraties die via de hoepel 

worden overgebracht terwijl u speelt.

2. Verwijder de hoepel.

3. Verwijder het oude vel.

4. Plaats een nieuw vel op het frame.

5. Plaats de hoepel op het vel.

6. Steek de stembouten in de sluitringen, en bevestig 
deze aan de hoepel en het frame.

7. Vervolgens past u de spanning van het vel aan 
(p.10).

* Als een stembout op één locatie geheel vast wordt gedraaid, 

wordt een ongelijkmatige spanning geproduceerd, die het 

verkrijgen van de juiste aanslaggevoeligheid onmogelijk kan 

maken, en zelfs in een onjuiste werking kan resulteren. Draai 

elke stembout elke keer een klein beetje aan, zoals in 

bovenstaande uitleg wordt beschreven.

Als een borgring van het frame loskomt terwijl het vel 

wordt vervangen, plaatst u de ring zo, dat de vier 

openingen gelijkliggen met de corresponderende 

wiggen in het frame. Druk de ring dan stevig naar 

beneden.
fig.LockBush.e

Het Pad aan een standaard bevestigen

Het vel vervangen

Stang
Steek de stang door de 
pijp binnen de houder.

Vastdraaien

Losdraaien
Drumsleutel

Hoepel

Rubber deel 
van de hoepel

Borgring

Sluitring

Losdraaien Vastdraaien

Frame

Stembout

Borgring

Frame
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1. Verwijder de vleugelmoer, het vilt, ring en sluitring 
die bij de cimbaalhouder behoren.

2. Gebruik de bij de VH-11 geleverde drumsleutel om 
de stopbout vast te zetten.
De stopper zorgt ervoor dat de CY-12R/C kan draaien, en dat 

de kabels niet vast komen te zitten of op de standaard 

verstrikt raken.

3. Bevestig de CY-12R/C zo, dat het apparaat zich in 
de richting bevindt als in de illustratie wordt 
getoond (de bout moet zich aan de andere kant van 
de uitvoer Jacks bevinden).

4. Draai de vleugelmoer vast om de gewenste 
beweging te verkrijgen.
Gebruik de inbegrepen viltring en de vleugelmoer.

• Als de vleugelmoer los is, kunnen geluiden dubbel klinken.

• Gebruik de sluitring en het vilt die bij de cimbaalhouder 

horen niet.

CY-12R/C (V-Cymbal Ride/Crash)

Bel

Boog

Rand

Vleugelmoer

Vilt sluitring

Stopper

BOW/EDGE
uitvoer jack

BOW/BELL
uitvoer jack

Het V-Cymbal aan de 
cimbaalophanging bevestigen

Stopper 
(plaats deze in de 
juiste richting)

Draai de buit met 
een drumsleutel vast

Vleugelmoer

Vilt sluitring
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Met gebruik van de ingebouwde aansluitkabels van de MDS-12X sluit u de Pads, cimbalen, hi-hat en het basdrum Trigger Pad aan.

Om storingen en/of beschadigingen aan luidsprekers of andere apparaten te voorkomen, draait u het volume altijd helemaal laag, 

en zet u alle apparaten uit voordat aansluitingen worden gemaakt.
fig.Setting1.e

• De HI-HAT en RIDE cimbalen gebruiken ieder twee kabels.

Zie de gebruikershandleiding van de TD-12 (p.20 en p.52).

• Pas de Offset van de VH-11 aan.

Raadpleeg de VH-11 gebruikershandleiding (p.6).

* De kabels mogen niet te strak worden vastgezet.

De Pads en de cimbalen aansluiten

T1 T2

PD-85 PD-85

T3

RD (BOOG/BEL)

RDE (BOOG/RAND)

CY-12R/CCY-12R/C

CR1 (BOOG/RAND)

CY-12R/CCY-12R/C

CR2 (BOOG/RAND)

CY-12R/CCY-12R/C

KIK
KD-120

SNR
PD-105 PD-105

TD-12

VH-11VH-11

KIKSNRT1T2T3HHHHCCR1CR2RDRDEAX1AX2

HH (TRIGGER OUT)

HHC (CONTROL OUT)

TD-12 * Wanneer de kabels worden aangesloten, raadpleegt u de markering
   etiketten die aan beide kanten van de kabels zijn bevestigd.

Achterpaneel
13
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Om het geluid dat aan het vel is toegewezen te spelen, slaat 

u alleen op het vel.

Om een Rimshot te spelen, moet u zowel het vel als de rand 
van het Pad gelijktijdig aanslaan.

• Als u op het vel slaat, en in plaats daarvan een Rim geluid 

wordt geproduceerd, reduceert u de RimShot Adjust waarde 

op de TD-12.

• Aan de andere kant, als u moeite heeft met het spelen van 

Rimshots, kunt u de RimShot Adjust waarde verhogen.

zie:
Voor details raadpleegt u de TD-12 

gebruikershandleiding (p.51).

Cross Stick

Het Cross Stick geluid wordt soms een ‘gesloten Rimshot’ 

genoemd.

Als u een Cross Stick uitvoert, wordt het Rim instrument 

gespeeld.

Als de PD-105/PD-85 wordt gebruikt om Cross Stick te spelen, 

moet u zorgen dat u alleen de Rim (buitenrand) van het 
Pad aanslaat.

Als uw hand op het vel (in het midden) van het Pad rust, kan 

het Cross Stick geluid mogelijk niet op juiste wijze worden 

gespeeld.

Brush Sweep

U kunt een ‘zweep’ geluid verkrijgen als u kwastjes (Brush 

Sweeps) gebruikt.

* Gebruik alleen de nylon kwastjes.

Cross Stick en Brush Sweep kan alleen op de Trigger 

Input 2 (SNARE) worden gebruikt.

Bow Shot

Dit is de meest gebruikelijke speelmethode, waarbij het Pad 

vlak van het cimbaal wordt gespeeld. Het correspondeert 

met het geluid van de ‘headside’ van de aangesloten Trigger 

Input.

Edge Shot

Bij deze speelmethode wordt de rand met de schouder van 

de stok aangeslagen. Het correspondeert met het geluid van 

de ‘Rimside’ van de aangesloten Trigger Input.

* Edge Shots zijn mogelijk als de verbinding met de BOOG/

RAND uitvoer tot stand is gebracht.

De PD-105/PD-85 bespelen

Vel

Rim

Vel

Head Shot Rim Shot

Rim

Rim

De CY-12R/C bespelen

Boog

Rand sensor



Bell Shot

Bij deze speelmethode wordt de bel aangeslagen. Het corres-

pondeert met het geluid van de ‘Rim-side’ van de aange-

sloten Trigger Input.

* Bell Shots zijn mogelijk als de verbinding met de BOOG/BEL 

uitvoer tot stand is gebracht.

* Voor het spelen van Bell Shots slaat u met de schouder van 

de stok redelijk sterk op de bel.

Choking

Choking (knijpen in) de rand van het cimbaal met de hand, 

direct nadat het cimbaal is aangeslagen, maakt dat het geluid 

stopt. Knijp op de locatie van de randsensor die in het figuur 

wordt getoond. Als u in een gebied knijpt waar geen sensor 

is, stopt het geluid niet.

KD-120 (V-Kick)

Pad grootte: 12 inches

Afmetingen: 490 (B) x 400 (D) x 500 (H) mm

Gewicht: 7.7 Kg

Accessoire: Klopper

PD-105 (V-Pad)

Pad grootte: 10 inches

Triggers: 2 (vel, Rim)

Afmetingen: 280 (B) x 360 (D) x 112 (H) mm

Gewicht: 2.3 Kg

PD-85 (V-Pad)

Pad grootte: 6 inches

Trigger: 2 (Vel, Rim)

Afmetingen: 245 (B) x 310 (D) x 95 (H) mm

Gewicht: 1.7 Kg

CY-12R/C (V-Cymbal Ride/Crash)

Pad grootte: 12 inches

Triggers: 3 (boog, bel, rand)

Afmetingen: 300 (B) x 300 (D) x 51 (H)

Gewicht: 1.1 Kg

Accessoires: stopper, vleugelmoer, vilt sluitring

In het belang van productverbetering kunnen de specifi-

caties en/of het uiterlijk van dit apparaat zonder vooraf-

gaande mededeling veranderen.

Bell

Randsensor

Specificaties
15



Informatie Als u een reparatiedienst nodig heeft, belt u het dichtstbijzijnde Roland Service Centrum of
erkend Roland distributeur in uw land, zoals hieronder getoond.

EGYPT
Al Fanny Trading Office
9, EBN Hagar Al Askalany 
Street,
ARD E1 Golf, Heliopolis, 
Cairo 11341, EGYPT
TEL: (022)-418-5531

REUNION
Maison FO - YAM Marcel
25 Rue Jules Hermann,
Chaudron - BP79 97 491
Ste Clotilde Cedex,
REUNION ISLAND
TEL: (0262) 218-429

SOUTH AFRICA
T.O.M.S. Sound & Music 
(Pty)Ltd.
2 ASTRON ROAD DENVER 
JOHANNESBURG ZA 2195, 
SOUTH AFRICA
TEL: (011)417 3400

Paul Bothner(PTY)Ltd.
Royal Cape Park, Unit 24
Londonderry Road, Ottery 7800  
Cape Town, SOUTH AFRICA
TEL: (021) 799 4900 

CHINA
Roland Shanghai Electronics 
Co.,Ltd.
5F. No.1500 Pingliang Road 
Shanghai 200090, CHINA
TEL: (021) 5580-0800

Roland Shanghai Electronics 
Co.,Ltd.
(BEIJING OFFICE)
10F. No.18 3 Section Anhuaxili 
Chaoyang District Beijing 
100011 CHINA
TEL: (010) 6426-5050

HONG KONG
Tom Lee Music Co., Ltd. 
Service Division
22-32 Pun Shan Street, Tsuen 
Wan, New Territories, 
HONG KONG
TEL: 2415 0911

Parsons Music Ltd. 
8th Floor, Railway Plaza, 39 
Chatham Road South, T.S.T,
Kowloon, HONG KONG
TEL: 2333 1863

INDIA
Rivera Digitec (India) Pvt. Ltd.
411,  Nirman Kendra 
Mahalaxmi Flats Compound 
Off. Dr. Edwin Moses Road, 
Mumbai-400011, INDIA
TEL: (022) 2493 9051

INDONESIA
PT Citra IntiRama
Jl. Cideng Timur No. 15J-15O 
Jakarta Pusat
INDONESIA
TEL: (021) 6324170

KOREA
Cosmos Corporation
1461-9, Seocho-Dong,
Seocho Ku, Seoul, KOREA
TEL: (02) 3486-8855

MALAYSIA
Roland Asia Pacific Sdn. Bhd.
45-1, Block C2, Jalan PJU 1/39, 
Dataran Prima, 47301 Petaling 
Jaya, Selangor, MALAYSIA
TEL: (03) 7805-3263

VIET NAM 
Suoi Nhac Company, Ltd 
370 Cach Mang Thang Tam St.
Dist.3, Ho Chi Minh City, 
VIET NAM
TEL: 9316540

PHILIPPINES
G.A. Yupangco & Co. Inc.
339 Gil J. Puyat Avenue
Makati, Metro Manila 1200,
PHILIPPINES
TEL: (02)  899  9801

SINGAPORE
SWEE LEE MUSIC 
COMPANY PTE. LTD.
150 Sims Drive,
SINGAPORE 387381
TEL: 6846-3676

TAIWAN
ROLAND TAIWAN 
ENTERPRISE CO., LTD.
Room 5, 9fl. No. 112 Chung 
Shan N.Road Sec.2, Taipei, 
TAIWAN, R.O.C.
TEL: (02) 2561 3339

THAILAND
Theera Music Co. , Ltd.
100-108 Soi Verng 
Nakornkasem, New 
Road,Sumpantawongse, 
Bangkok 10100 THAILAND
TEL: (02) 224-8821

AUSTRALIA/
NEW ZEALAND 
Roland Corporation
Australia Pty.,Ltd. 
38 Campbell Avenue
Dee Why West. NSW 2099
AUSTRALIA

For Australia
Tel: (02) 9982 8266
For New Zealand
Tel: (09) 3098 715

ARGENTINA
Instrumentos Musicales S.A.
Av.Santa Fe 2055 
(1123) Buenos Aires
ARGENTINA
TEL: (011) 4508-2700

BARBADOS
A&B Music Supplies LTD
12 Webster Industrial Park
Wildey, St.Michael, Barbados
TEL: (246)430-1100

BRAZIL
Roland Brasil Ltda.
Rua San Jose, 780 Sala B
Parque Industrial San Jose
Cotia - Sao Paulo - SP, BRAZIL
TEL: (011) 4615 5666  

CHILE
Comercial Fancy II S.A.
Rut.: 96.919.420-1
Nataniel Cox #739, 4th Floor
Santiago - Centro, CHILE
TEL: (02) 688-9540

COLOMBIA
Centro Musical Ltda.
Cra 43 B No 25 A 41 Bododega 9
Medellin, Colombia
TEL: (574)3812529

COSTA RICA
JUAN Bansbach Instrumentos 
Musicales
Ave.1. Calle 11, Apartado 
10237,
San Jose, COSTA RICA
TEL: 258-0211

CURACAO
Zeelandia Music Center Inc.
Orionweg 30
Curacao, Netherland Antilles
TEL:(305)5926866

DOMINICAN REPUBLIC
Instrumentos Fernando Giraldez
Calle Proyecto Central No.3
Ens.La Esperilla
Santo Domingo, 
Dominican Republic
TEL:(809) 683 0305

ECUADOR
Mas Musika
Rumichaca 822 y Zaruma
Guayaquil - Ecuador
TEL:(593-4)2302364

EL SALVADOR
OMNI MUSIC
75 Avenida Norte y Final 
Alameda Juan Pablo II, 
Edificio No.4010 San Salvador, 
EL SALVADOR
TEL: 262-0788

GUATEMALA
Casa Instrumental
Calzada Roosevelt 34-01,zona 11
Ciudad de Guatemala
Guatemala
TEL:(502) 599-2888

HONDURAS
Almacen Pajaro Azul S.A. de C.V.
BO.Paz Barahona
3 Ave.11 Calle S.O
San Pedro Sula, Honduras
TEL: (504) 553-2029

MARTINIQUE
Musique & Son
Z.I.Les Mangle
97232 Le Lamantin
Martinique F.W.I.
TEL: 596 596 426860

Gigamusic SARL
10 Rte De La Folie
97200 Fort De France
Martinique F.W.I.
TEL: 596 596 715222

MEXICO
Casa Veerkamp, s.a. de c.v.
Av. Toluca No. 323, Col. Olivar 
de los Padres 01780 Mexico 
D.F. MEXICO
TEL: (55) 5668-6699

NICARAGUA
Bansbach Instrumentos 
Musicales Nicaragua
Altamira D’Este Calle Principal
de la Farmacia 5ta.Avenida
1 Cuadra al Lago.#503
Managua, Nicaragua
TEL: (505)277-2557

PANAMA
SUPRO MUNDIAL, S.A.
Boulevard Andrews, Albrook, 
Panama City, REP. DE 
PANAMA
TEL: 315-0101

PARAGUAY
Distribuidora De 
Instrumentos Musicales
J.E. Olear y ESQ. Manduvira 
Asuncion PARAGUAY
TEL: (595) 21 492147

PERU
Audionet
Distribuciones Musicales SAC
Juan Fanning 530
Miraflores
Lima - Peru
TEL: (511) 4461388

TRINIDAD
AMR Ltd
Ground Floor
Maritime Plaza
Barataria Trinidad W.I.
TEL: (868) 638 6385

NORWAY
Roland Scandinavia Avd. 
Kontor Norge
Lilleakerveien 2 Postboks 95 
Lilleaker N-0216 Oslo 
NORWAY
TEL: 2273 0074

POLAND
ROLAND POLSKA SP. Z O.O.
UL. Gibraltarska 4.
PL-03 664 Warszawa 
POLAND
TEL: (022) 679 4419

PORTUGAL
Roland Iberia, S.L.
Portugal Office
Cais das Pedras, 8/9-1 Dto
4050-465, Porto, PORTUGAL
TEL: 22 608 00 60

ROMANIA
FBS LINES
Piata Libertatii 1,
535500 Gheorgheni, 
ROMANIA
TEL: (266) 364 609

RUSSIA
MuTek
Dorozhnaya ul.3,korp.6
117 545 Moscow, RUSSIA 
TEL: (095) 981-4967

SLOVAKIA
DAN Acoustic s.r.o. 
Povazsk  18.
SK - 940 01 Nov  Z mky
TEL: (035) 6424 330

SPAIN
Roland Iberia, S.L. 
Paseo Garc a Faria, 33-35 
08005 Barcelona SPAIN
TEL: 93 493 91 00

SWEDEN 
Roland Scandinavia A/S 
SWEDISH SALES OFFICE
Danvik Center 28, 2 tr. 
S-131 30 Nacka SWEDEN 
TEL: (0)8 702 00 20

SWITZERLAND
Roland (Switzerland) AG 
Landstrasse 5, Postfach,
CH-4452 Itingen, 
SWITZERLAND
TEL: (061) 927-8383

UKRAINE
EURHYTHMICS Ltd.
P.O.Box: 37-a.
Nedecey Str. 30
UA - 89600 Mukachevo, 
UKRAINE
TEL: (03131) 414-40

UNITED KINGDOM 
Roland (U.K.) Ltd.
Atlantic Close, Swansea 
Enterprise Park, SWANSEA
SA7 9FJ, 
UNITED KINGDOM
TEL: (01792) 702701

BAHRAIN
Moon Stores
No.1231&1249 Rumaytha 
Building Road 3931, Manama 
339 BAHRAIN
TEL: 17 813 942 

IRAN
MOCO INC.
No.41 Nike St., Dr.Shariyati Ave.,
Roberoye Cerahe Mirdamad
Tehran, IRAN
TEL: (021)-2285-4169

ISRAEL
Halilit P. Greenspoon & Sons 
Ltd.
8 Retzif Ha’alia Hashnia St.
Tel-Aviv-Yafo ISRAEL
TEL: (03) 6823666

URUGUAY
Todo Musica S.A.
Francisco Acuna de Figueroa 
1771
C.P.: 11.800 
Montevideo, URUGUAY
TEL: (02) 924-2335

VENEZUELA
Instrumentos Musicales 
Allegro,C.A.
Av.las industrias edf.Guitar 
import
#7 zona Industrial de Turumo
Caracas, Venezuela
TEL: (212) 244-1122

AUSTRIA
Roland Elektronische
Musikinstrumente HmbH.
Austrian Office
Eduard-Bodem-Gasse 8,
A-6020 Innsbruck, AUSTRIA
TEL: (0512) 26 44 260

BELGIUM/FRANCE/
HOLLAND/
LUXEMBOURG
Roland Central Europe N.V.
Houtstraat 3, B-2260, Oevel 
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Lees eerst aandachtig onderstaande rubrieken voor u dit toestel gaat gebruiken: 
"BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES" (p. 2), "HET TOESTEL VEILIG 
GEBRUIKEN" (p. 3) en "BELANGRIJKE OPMERKINGEN" (p. 5). Deze rubrieken 
bevatten belangrijke informatie over de correcte bediening van het toestel. Om zeker 
te zijn dat u alle functies van uw nieuwe toestel voldoende beheerst, moet u de 
handleiding in haar geheel lezen. Bewaar de handleiding binnen handbereik zodat u 
ze naar believen kunt raadplegen.

Handleiding
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CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

ATTENTION: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR

WAARSCHUWING:  VERWIJDER HET DEKSEL (OF HET 

ACHTERPANEEL) NIET, OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE 

SCHOK TE REDUCEREN. BINNENIN BEVINDEN ZICH GEEN 

ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER ONDERHOUDEN 

KUNNEN WORDEN. LAAT HET ONDERHOUD AAN ERKEND 

ONDERHOUDSPERSONEEL OVER.

Het symbool van de bliksemschicht met pijl, binnen een 
gelijkzijdige driehoek, is bedoeld om de gebruiker te 
waarschuwen voor de aanwezigheid van niet geïsoleerd,
"gevaarlijk voltage" binnenin het toestel, wat krachtig 
genoeg kan zijn om bij mensen een elektrische schok te 
veroorzaken.

Het uitroepteken binnen een gelijkzijdige driehoek is 
bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de 
aanwezigheid van belangrijke bedienings- en 
onderhoudsinstructies in de literatuur behorende bij het 
product.

INSTRUCTIES OM BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF VERWONDINGEN TE VOORKOMEN

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

WAARSCHUWING - Tijdens het gebruik van elektrische producten moeten de voorzorgsmaatregelen altijd worden opgevolgd, 
inclusief de volgende:

1. Lees deze instructies.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen ernstig.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit toestel niet in de buurt van water.
6. Maak dit toestel alleen met een droge doek schoon.
7. Blokkeer nooit de ventilatie-openingen. Installeer in 

overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
8. Installeer het toestel niet in de buurt van warmtebronnen, 

zoals radiatoren, kachelschuiven, kachels of andere 
apparaten inclusief versterkers) die warmte procuderen.

9. Laat het veiligheidssysteem van de geaarde stekker intact. 
Een gepolariseerde stekker heeft twee polen, de ene 
breder dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee 
platte kanten en een derde aardingspin. De tweede pool of 
de aardingspin zijn voor uw veiligheid aangebracht.
Wanneer de stekker niet in uw stopcontact past, raadpleegt 
u een elektricien voor vervanging van het verouderde 
stopcontact.

10. Zorg dat niemand over de voedingskabel loopt. Zorg ook 
dat de kabel, in het bijzonder bij de stekkers, stopcontact-
dozen en daar waar ze het toestel verlaat, niet gekneld of 
verwrongen kan raken.

11. Gebruik enkel accessoires en toebehoren 
die door de fabrikant zijn goedgekeurd. 

12. Haal de stekker uit  het stopcontact bij onweer 
en wanneer u het toestel lange tijd niet gebruikt.

13. Vertrouw al het onderhoud toe aan erkend 
onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het 
toestel op enigerlei wijze beschadigd is, bijvoorbeeld als de 
voedingskabel of de stekker beschadigd zijn, als er 
vloeistoffen of voorwerpen in het toestel zijn 
terchtgekomen, als het toestel aan regen of vocht is 
blootgesteld, niet normaal fuctioneert of gevallen is.

WAARSCHUWING: stel het toestel niet bloot aan regen of vocht om het risico van brand of elekrische schokken te beperken.
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HET TOESTEL VEILIG GEBRUIKEN

001
• Lees zowel onderstaande instructies als de 

handleiding voordat u dit toestel gebruikt.
................................................................................................
001-50
• Sluit de stroomkabel van dit toestel aan op een 

geaard stopcontact.
................................................................................................
002a
• Open of wijzig onder geen voorwaarde de pads 

en pedaal van de unit.

................................................................................................
003
• Probeer het toestel niet zelf te herstellen of onder-

delen ervan te vervangen (tenzij deze handleiding 
hiervoor specifieke instructies bevat). Laat alle 
onderhoud uitvoeren door uw leverancier, een 
Roland Service Center of een erkend Roland-
distributeur (raadpleeg de pagina "Informatie").

................................................................................................
004
• Gebruik of bewaar het toestel nooit op plaatsen die:

• onderhevig zijn aan extreme temperaturen 
(bijv. direct zonlicht in een gesloten voertuig, 
op of naast verwarmingsbuizen of in de buurt 
van andere warmtebronnen);

• vochtig zijn (zoals badkamers, wasruimten, 
op natte vloeren);

• een hoge luchtvochtigheid hebben;
• blootgesteld zijn aan regen;
• stoffig zijn;
• onderhevig zijn aan sterke trillingen.

................................................................................................
007
• Plaats het toestel steeds zo dat het waterpas en 

stabiel staat. Plaats het nooit op een standaard 
die kan gaan wiebelen of op hellende vlakken.

................................................................................................

008a
• Sluit het toestel alleen aan op het type stroombron 

dat omschreven is in de instructies of vermeld 
staat op de onderkant van het toestel.

................................................................................................
008e
• Gebruik enkel de bevestigde stroomkabel. Gebruik 

deze stroomkabel ook nooit voor een ander toestel.

009
• Buig en draai de stroomkabel niet te veel en plaats 

er geen zware voorwerpen op. Als u dit wel doet, 
kan de kabel beschadigd raken en kortsluiting 
veroorzaken. Beschadigde kabels kunnen brand 
of elektrocutie veroorzaken!

................................................................................................
010
• Dit toestel, alleen of in combinatie met een versterker 

en een hoofdtelefoon of luidsprekers, zou een 
geluidsniveau kunnen produceren dat permanente 
gehoorschade kan veroorzaken. Vermijd langdurig 
gebruik bij een hoog of onaangenaam volumeniveau. 
Als u enig gehoorverlies of suizende oren ervaart, 
staak dan onmiddellijk het gebruik van dit toestel 
en raadpleeg een gehoorspecialist.

................................................................................................
011
• Zorg dat er geen voorwerpen (bijv. brandbare 

materialen, muntstukken, spelden) of vloeistoffen 
(water, frisdrank, enz.) in het toestel kunnen 
terechtkomen.

................................................................................................

Wordt gebruikt voor instructies die de 
gebruiker wijzen op het risico op 
verwondingen of materiële schade bij onjuist 
gebruik van het toestel.

* Materiële schade verwijst naar schade of 
andere ongunstige gevolgen voor het huis 
en de hele inboedel, huisdieren inbegrepen. 

Wordt gebruikt voor instructies die de 
gebruiker wijzen op het risico op dodelijke 
ongevallen of zware verwondingen bij 
onjuist gebruik van het toestel.

Het ●-pictogram maakt de gebruiker attent op dingen die 
moeten worden uitgevoerd. Wat er moet worden gedaan, 
wordt aangegeven door de tekening in de cirkel. Het links 
getoonde pictogram betekent dat de stekker van het netsnoer 
uit het stopcontact moet worden gehaald.

Het    -pictogram maakt de gebruiker attent op belangrijke 
instructies of waarschuwingen. De juiste betekenis van het 
pictogram wordt bepaald door de tekening in de driehoek. 
Het links getoonde pictogram wordt gebruikt voor algemene 
waarschuwingen of om de aandacht te vestigen op gevaar. 

Het     -pictogram maakt de gebruiker attent op dingen die 
nooit mogen worden uitgevoerd (verboden zijn). Wat nooit 
mag worden gedaan, wordt aangegeven door de tekening in 
de cirkel. Het links getoonde pictogram geeft aan dat het 
toestel nooit uit elkaar mag worden gehaald.

Over de labels WAARSCHUWING en LET OP Over de pictogrammen

WAARSCHUWING

LET OP

HET TOESTEL VEILIG GEBRUIKEN
INSTRUCTIES OM BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF VERWONDINGEN TE VOORKOMEN

NEEM STEEDS HET VOLGENDE IN ACHT

WAARSCHUWING WAARSCHUWING
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012a
• Zet het toestel onmiddellijk uit, haal de stekker 

uit het stopcontact en vraag een nazicht bij uw 
verkoper, het dichtstbijzijnde Roland Service 
Center of een erkende Roland-verdeler (zie onder 
"Informatie") indien:
• de stroomkabel of de stekker beschadigd zijn;
• rook of een vreemde geur ontstaat;
• voorwerpen of vloeistof in het toestel zijn 

terechtgekomen;
• het toestel is blootgesteld aan regen (of op 

andere manier nat is geworden);
• het toestel niet normaal lijkt te functioneren of 

duidelijk andere prestaties levert.
................................................................................................
013
• In gezinnen met kleine kinderen moet een volwassene 

toezicht houden tot de kinderen in staat zijn om het 
toestel op een veilige manier te gebruiken.

................................................................................................
014
• Bescherm het toestel tegen zware schokken.

(Laat het niet vallen!)

................................................................................................
015
• Stop de stekker van dit toestel niet in een stopcontact 

waarop al een groot aantal andere apparaten zijn 
aangesloten. Wees in het bijzonder voorzichtig met 
verlengkabels – het gezamenlijke vermogen van alle 
op de verlengkabel aangesloten apparaten mag nooit 
meer zijn dan het vermogensbereik (watt/ampère) 
van de verlengkabel. Door een te grote belasting kan 
de isolatie van de kabel warm worden en zelfs smelten.

................................................................................................
016
• Voordat u het toestel in het buitenland gaat 

gebruiken, neemt u het best contact op het uw 
leverancier, het dichtstbijzijnde Roland Service 
Center of een erkend Roland-distributeur. 
U vindt hun gegevens op de pagina  "Informatie".

................................................................................................
026
• Plaats geen voorwerpen die water bevatten (bijv. 

bloemenvazen) op dit toestel. Vermijd tevens het 
gebruik van insecticiden, parfums, alcohol, nagel-
lak, spuitbussen, enz. in de buurt van het toestel. 
Verwijder vloeistof dat op het toestel is gemorst, 
voorzichtig met een droog doek.

................................................................................................

101a
• Plaats het toestel zo dat een goede ventilatie 

gewaarborgd blijft.
................................................................................................
102b
• Neem de stroomkabel uitsluitend met de stekker 

vast wanneer u hem in een stopcontact of in dit 
toestel stopt, of wanneer u hem uittrekt.

................................................................................................
103a
• Op gezette tijden moet u de stekker loskoppelen en 

met een droge doek schoonmaken om al het stof en 
ander vuil van de pinnen te verwijderen. Trek de 
stekker ook uit het stopcontact als u het toestel 
lange tijd niet gebruikt. Stofophoping tussen de 
stekker en het stopcontact kan resulteren in slechte 
isolatie en brand veroorzaken.

104
• Probeer te voorkomen dat kabels en snoeren ver-

strikt raken. Hou alle kabels en snoeren buiten 
het bereik van kinderen.

................................................................................................
106
• Ga nooit boven op het toestel staan en plaats er 

geen zware voorwerpen op.

................................................................................................
107b
• Neem de stroomkabel of de stekker nooit vast met 

natte handen wanneer u hem aansluit op een stop-
contact of op dit toestel, of wanneer u hem uittrekt.

................................................................................................
108a
• Trek de stekker uit het stopcontact en koppel alle 

externe apparaten af, voor u het toestel verplaatst.

109a
• Zet het toestel uit en haal de stekker uit het 

stopcontact, voor u het schoonmaakt.

................................................................................................
110a
• Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u 

gevaar voor blikseminslagen vermoedt.

118a
• Als u schroeven uit de bodemplaat van het toestel 

moet verwijderen (p. 16), bewaar ze dan op een 
veilige plaats, buiten het bereik van kinderen, 
zodat zij ze niet per ongeluk kunnen inslikken.

................................................................................................

VOORZICHTIG VOORZICHTIG
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BELANGRIJKE OPMERKINGEN

291b

Lees naast de rubrieken "BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES" en "HET TOESTEL VEILIG GEBRUIKEN" 
op p. 2 – 4 ook de volgende punten en neem ze in acht:

Voeding
301
• Sluit dit toestel niet aan op hetzelfde stopcontact als 

elektrische toestellen met een omvormer (zoals een 
ijskast, wasmachine, magnetron of airco) of een motor. 
Afhankelijk van het gebruik van dit elektrische toestel 
kan de stroombron storingen of een hoorbaar gebrom 
veroorzaken. Kunt u geen apart stopcontact gebruiken, 
plaats dan een ontstoringsfilter tussen dit toestel en het 
stopcontact.

307
• Voordat u dit toestel op andere apparaten aansluit, 

schakelt u het best alle apparaten uit. Zo voorkomt u 
defecten en/of schade aan luidsprekers of andere 
toestellen.

308
• Hoewel de LCD en LED’s uit staan, als de POWER-

schakelaar in uitgeschakeld, betekent dit niet dat het toestel 
helemaal is losgekoppeld van de stroombron. Als u de 
stroom volledig wilt afsluiten, zet u eerst de POWER-
schakelaar uit en haalt u vervolgens de stekker uit het 
stopcontact. Daarom kiest u voor het aansluiten van de 
stroomkabel het best een goed bereikbaar stopcontact.

Plaatsing
351
• Als u het toestel gebruikt in de buurt van stroomversterkers 

(of andere apparatuur met grote stroomtransformators), kan 
er brom ontstaan. Oriënteer het toestel anders of verwijder 
het van de interferentiebron.

352a
• Dit toestel kan radio- en televisie-ontvangst storen. 

Gebruik het niet in de nabijheid van zulke ontvangers.
352b
• Er kan ruis optreden als draadloze communicatietoestellen 

zoals mobiele telefoons in de nabijheid van dit toestel 
worden gebruikt. Deze ruis kan optreden wanneer u belt 
of gebeld wordt, of tijdens het gesprek. Als u dergelijke 
problemen ondervindt, plaatst u de draadloze toestellen 
verder weg of schakelt u ze uit.

355b
• Bij verplaatsing tussen locaties met een groot verschil in 

temperatuur en/of luchtvochtigheid kunnen zich in het 
toestel waterdruppeltjes (condens) vormen. Als u het 
toestel in deze conditie gebruikt, kunnen beschadigingen 
of storingen ontstaan. Laat het toestel daarom voor gebruik 
enkele uren acclimatiseren. Zo krijgt condens de kans om 
volledig te verdampen.

Onderhoud
401a
• Gebruik voor een gewone schoonmaakbeurt een zachte, 

droge of licht bevochtigde doek. Gebruik voor hardnekkig 
vuil een doek met een mild, niet-bijtend schoonmaak-
middel. Veeg nadien het toestel goed af met een zachte 
droge doek.

402
• Gebruik nooit benzine, thinners, alcohol of gelijk welk 

oplosmiddel. Deze producten kunnen immers verkleuring 
en/of vervorming veroorzaken.

Herstellingen en data
452
• Houd er rekening mee dat alle data in het geheugen van 

het toestel verloren kunnen gaan tijdens een herstelling. 
Maak daarom van belangrijke data altijd een back-up in 
een ander MIDI-apparaat (bijv. een sequencer) of schrijf ze 
neer (als dat mogelijk is). Er wordt bij het herstellen voor-
zichtig omgesprongen met de data om verlies ervan te 
vermijden. In bepaalde gevallen (met name wanneer het 
geheugen zelf beschadigd is) kunnen we de eventueel 
gewiste data niet meer herstellen. Roland kan niet 
aansprakelijk worden gesteld bij dit soort verlies van data.

Back-up van het geheugen
501b
• Dit toestel heeft een batterij die het geheugencircuit voedt, 

als het toestel uit staat. Als de batterij zwak wordt, zal 
onderstaande boodschap op de display verschijnen. 
Vervang bij het zien van deze boodschap zo snel mogelijk 
de batterij om het verlies van alle data in het geheugen te 
voorkomen. Voor het vervangen van uw batterij gaat u het 
best naar uw verkoper, het dichtstbijzijnde Roland Service 
Center of een geautoriseerde Roland-distributeur. U vindt 
hun gegevens op de pagina "Informatie".

"Backup Battery Low!"
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BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Extra voorzorgen
551
• De inhoud van het geheugen kan onherstelbaar verloren 

gaan als gevolg van een defect of door onjuist gebruik van 
het toestel. Om het risico op verlies van belangrijke data te 
beperken raden we u aan om regelmatig een back-up van 
de belangrijke data die u in het geheugen van het toestel 
hebt opgeslagen, op een ander MIDI-apparaat (bijv. een 
sequencer) te bewaren.

552
• Soms is het helaas onmogelijk om de data die in het 

geheugen of op andere MIDI-apparaten (bijv. sequencers) 
zijn opgeslagen, te herstellen als deze eenmaal verloren 
zijn gegaan. Roland Corporation is niet aansprakelijk 
voor dergelijk verlies van data.

553
• Gebruik de knoppen, schuifregelaars of andere regelaars 

van dit toestel met de nodige voorzichtigheid. Dat geldt 
ook voor de stekkers en de aansluitingen. Ruw omgaan 
met deze elementen kan defecten veroorzaken.

554
• Sla of druk nooit op de display.
556
• Neem bij het aansluiten en loskoppelen van kabels steeds 

de stekker vast – trek nooit aan de kabel. Zo voorkomt u 
kortsluitingen en schade aan de interne kabelelementen.

557
• Bij normale werking produceert het toestel een beperkte 

hoeveelheid warmte.
558a
• Zet het volume van het toestel niet te luid zodat u uw 

buren niet stoort. U kunt ook een hoofdtelefoon gebruiken 
zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over de personen 
in uw nabije omgeving (vooral 's avonds laat).

558c
• Geluidsvibraties kunnen door vloeren en muren meer 

overlast veroorzaken dan u denkt. Zorg dat deze geluiden 
de buren niet storen, vooral 's nachts en bij het gebruik van 
een hoofdtelefoon. Hoewel de drumpads en pedalen zo 
zijn gemaakt, dat ze zo min mogelijk geluid maken 
wanneer ze worden aangeslagen, kan rubber meer geluid 
maken dan gaas. U kunt bijgeluiden van de pads 
doeltreffend verminderen door gaasvellen te gebruiken.

559a
• Als u het toestel transporteert, gebruikt u het best de 

oorspronkelijke verpakking (inclusief opvulling). Zorg 
anders voor een gelijkwaardige verpakking.

562
• Gebruik Roland-kabels voor de aansluitingen. Gebruikt u 

kabels van een ander merk, let dan op het volgende.
• Sommige verbindingskabels bevatten weerstanden. 

Sluit op dit toestel geen kabels met weerstanden aan. 
Als u zulke kabels gebruikt, kan het geluid niet of 
nauwelijks hoorbaar zijn. Voor meer informatie over de 
kabels wendt u zich het best tot de fabrikant van de 
betreffende kabel.



7

Inhoud

HET TOESTEL VEILIG GEBRUIKEN ........................................................3

BELANGRIJKE OPMERKINGEN...............................................................5

Functies....................................................................................................11

Beschrijving van de panelen..................................................................13
Hoofdpaneel .......................................................................................................................13
Achterpaneel.......................................................................................................................15

De kit klaarmaken voor gebruik .............................................................16
De TD-12 op de standaard zetten ....................................................................................16
De pads en pedalen aansluiten ........................................................................................17
Een hoofdtelefoon, audio-apparatuur, versterkers of andere apparatuur aansluiten............. 18
De stroom aan- en uitzetten .............................................................................................19
De Hi-Hat (VH-11) aansluiten en de "VH Offset" instellen .........................................20

De Hi-Hat aansluiten ............................................................................................................................... 20
De Offset instellen .................................................................................................................................... 20

De Mesh Head-spanning aanpassen...............................................................................21
De bovenvelspanning van de PD-105 aanpassen................................................................................ 21
De bovenvelspanning van de PD-85 aanpassen.................................................................................. 21

Speelmethoden........................................................................................22
Pad (PD-105/PD-85)..........................................................................................................22

De nuance van een rim shot veranderen .............................................................................................. 22
Brush sweeps ............................................................................................................................................ 22

Cymbal (CY-12R/C) ..........................................................................................................22
Choke Play................................................................................................................................................. 23
Positional Sensing .................................................................................................................................... 23

Hi-Hat (VH-11/VH-12).....................................................................................................23

Knopfuncties en beeldschermen...........................................................24
Uw instellingen opslaan....................................................................................................24
Knoppen, schuifregelaars, draaischijf en draaiknoppen..............................................24
Cursor ..................................................................................................................................24
Functieknoppen ([F1]–[F5]) ..............................................................................................24
Parameterwaarden wijzigen.............................................................................................24
Pads kiezen via het hoofd-paneel van de TD-12 ...........................................................25

Handige [PREVIEW]-functies ................................................................................................................ 25
Patronen spelen ..................................................................................................................25
De metronoom (Click) aan- en uitzetten ........................................................................25
Het tempo instellen............................................................................................................26
Het displaycontrast regelen..............................................................................................26
Over de weergave in de rechter bovenhoek van de display .......................................26
Groepfaders ........................................................................................................................26

Naar de demosong luisteren ..................................................................27
De drumkits wijzigen ........................................................................................................27
Het volume wijzigen .........................................................................................................27
De weergave van de achtergrond-instrumenten en drums uitschakelen .................27
De metronoom (Click) aan- en uitzetten ........................................................................27



8

Inhoud

Nuttige functies .......................................................................................28
Over de Preset-drumkits...................................................................................................28
Patronen spelen om drumkit-klanken te controleren...................................................28
Bewerkte drumkits weer op hun fabrieksinstellingen zetten......................................28

Alle instellingen weer op de fabriekinstellingen zetten ..................................................................... 28
De fabrieksinstellingen van individuele kits herstellen ..................................................................... 28

Patronen weergeven door de pads aan te slaan (Pad Pattern-functie) ......................29
De weergave van het uitgevoerde patroon stoppen........................................................................... 29
De Pad Pattern-functie uitschakelen ..................................................................................................... 29

Een pad aanslaan om van drumkit te veranderen (Pad Switch-functie) ...................29
Cross sticks mogelijk maken ............................................................................................29
Meespelen met patronen...................................................................................................29

Een patroon kiezen................................................................................................................................... 29
Een specifieke partij uitschakelen .......................................................................................................... 29

Hoofdstuk 1. Drumkit-instellingen [KIT]................................................30
Een drumkit selecteren......................................................................................................30

Over het "DRUM KIT"-scherm............................................................................................................... 30
Een drumkit uit de lijst selecteren [F1 (LIST)] ...............................................................31
Kitparameters [F2 (FUNC)] ..............................................................................................31

Het volume regelen [F1 (VOLUME)] .................................................................................................... 31
Een tempo aan elke kit toekennen [F2 (TEMPO)] ............................................................................... 31
Met brushes spelen [F3 (BRUSH)] ......................................................................................................... 32
De Pad Pattern-functie uitschakelen [F4 (PAD PTN)] ........................................................................ 32

Een drumkit een naam geven [F3 (NAME)] ..................................................................32
Schakelaars voor effecten aan en uit [F4 (FX SW)]........................................................32
Cross stick spelen [F5 (XSTICK)] .....................................................................................32

Hoofdstuk 2. Instellingen voor druminstrumenten [INST]...................33
Een pad kiezen om te bewerken ......................................................................................33

Selecteren door op een pad te slaan ...................................................................................................... 33
Selecteren met de knoppen ..................................................................................................................... 33
De pad die u bewerkt vergrendelen (TRIG LOCK) [SHIFT] + [RIM] .............................................. 33

Een instrument toewijzen aan een pad...........................................................................33
Een instrument uit de lijst selecteren [F1 (LIST)] ..........................................................34
Drumgeluiden bewerken [F2 (EDIT)]. ............................................................................34

Een akoestische drumkit bewerken (V-EDIT)...................................................................................... 34
Andere instrumenten bewerken ............................................................................................................ 34
De bewerkingsprocedure ........................................................................................................................ 34

De compressor en equalizer gebruiken [F3 (COMP/EQ)]...........................................36
Pads/pedalen als controllers gebruiken [F4 (CONTROL)] .........................................37

Een patroon spelen door een pad aan te slaan (Pad Pattern) [F1 (PATTERN)].............................. 37
De toonhoogte veranderen met het Hi-Hat-pedaal [F2 (PDLBLEND)] ........................................... 38
MIDI-instellingen voor elke pad [F3 (MIDI)]....................................................................................... 38
MIDI-nootnummers verzonden door de Hi-Hat [F4 (HH MIDI)] .................................................... 38
MIDI-nootnummers verzonden door Brush Sweep/Cross Stick [F5 (BR MIDI)] .......................... 38

Hoofdstuk 3. Mixerinstellingen ..............................................................39
Mixerparameters [MIXER] ...............................................................................................39

Group Faders gebruiken voor het bewerken (MIX EDIT) ................................................................. 39



9

Inhoud

Hoofdstuk 4. Effectinstellingen..............................................................40
ON/OFF-schakelaars voor effecten [KIT] – [F4 (FX SW)] ...........................................40
Compressor en EQ gebruiken [INST] - [F3 (COMP/EQ)] ...........................................40

Compressor (COMP) ............................................................................................................................... 41
Equalizer (EQ)........................................................................................................................................... 41

Galm [AMBIENCE] ...........................................................................................................42
Multi-Effecten [SHIFT] + [AMBIENCE] .........................................................................42

Multi-Effect-parameters .......................................................................................................................... 43

Hoofdstuk 5. Triggerinstellingen [TRIGGER]........................................44
Het padtype selecteren [F1 (BANK)] ..............................................................................44

Tabel voor de overeenkomst tussen trigger-inputs en pad/speel-methoden................................. 44
De padgevoeligheid instellen [F2 (BASIC)] ...................................................................45

Padgevoeligheid ....................................................................................................................................... 45
Minimumniveau voor de pad (Threshold)........................................................................................... 45
Hoe speeldynamieken het volume veranderen (Velocity Curve)..................................................... 45

Hi-Hat-instellingen [F3 (HI-HAT)]..................................................................................46
De VH-11 aansluiten en de TD-12 aanpassen ...................................................................................... 47
De VH-12 aansluiten en de TD-12 aanpassen ...................................................................................... 48
Het Hi-Hat-bedieningspedaal (FD-reeks) aansluiten en instellen .................................................... 48

Crosstalk tussen pads elimineren [F4 (XTALK)]...........................................................49
Geavanceerde trigger-parameters [F5 (ADVANCE)]...................................................50

Tijd voor het detecteren van het triggersignaal (Scan Time) ............................................................. 50
Verzwakking van het triggersignaal detecteren (Retrigger Cancel)................................................. 50
Dubbele triggerpreventie (Mask Time)................................................................................................. 51
Dynamische rim/edge-respons (Rim Gain)......................................................................................... 51
Rim Shot-respons (Rim Shot Adjust)..................................................................................................... 51
Cross Stick Threshold (XStick Thrshld) ................................................................................................ 51
Boog, bel en rand bespelen (3-Way Triggering) .................................................................................. 52
Een triggerbank een naam geven [F5 (Name)] .................................................................................... 52

Hoofdstuk 6. Sequencer (weergeven) ...................................................53
Algemeen gebruik..............................................................................................................53
Een patroon kiezen [PATTERN]......................................................................................54

Het "PATTERN"-scherm ......................................................................................................................... 54
Een patroon uit de lijst kiezen [F1 (LIST)] ......................................................................54
Een patroon weergeven [PLAY] ......................................................................................54
Het tempo aanpassen ........................................................................................................55

Het tempo instellen door op een pad te slaan (Tap Tempo).............................................................. 55
Met een extern MIDI-apparaat synchroniseren................................................................................... 55

Partij-instellingen [F2 (PART)].........................................................................................56
De achtergrondpartij instellen [F1 (BACKING)] ................................................................................. 56
Master Tuning........................................................................................................................................... 56
Instellingen voor de  percussiepartij [F2 (PERC)] ............................................................................... 57
Instellingen voor de percussieset ........................................................................................................... 57
Volume-/paninstellingen voor elke partij [F3 (MIXER)] ................................................................... 59
Reverb-instellingen voor achtergrond-partijen [F3 (MIXER)] - [F4 (REVERB)] ............................. 59
Een specifieke partij uitschakelen [F5 (MUTE)]................................................................................... 60

Patrooninstellingen [F3 (FUNC)].....................................................................................60
Time signature/hoeveelheid maten/tempo-instellingen [F1 (SETUP)] .......................................... 60
Een weergavemethode kiezen [F2 (TYPE)] .......................................................................................... 61
De gebruiksstatus van het interne geheugen van de TD-12 bevestigen [F3 (MEMORY)] ............ 61
Een patroon een naam geven [F5 (NAME)] ......................................................................................... 62

De metronoom starten en stoppen (Click) On/Off.......................................................62
Een indicator as een klik gebruiken (Tempo Indicator) ...............................................62
De klik instellen..................................................................................................................63



10

Inhoud

Hoofdstuk 7. Sequencer (opnemen/bewerken) ....................................64
Een patroon opnemen [REC]............................................................................................64

Hoe u kunt opnemen ............................................................................................................................... 64
De klanken en frases tijdens het opnemen controleren (Rehearsal) ................................................. 66

Een patroon bewerken [F4 (EDIT)]..................................................................................67
Een patroon kopiëren [F1 (COPY)]........................................................................................................ 67
Twee patronen verbinden [F2 (APPEND)]........................................................................................... 68
Een patroon verwijderen [F3 (ERASE)] ................................................................................................ 68
Een patroon verwijderen [F4 (DELETE)].............................................................................................. 69

Hoofdstuk 8 Kopieerfunctie [COPY]......................................................70
Over gekopieerde instellingen ............................................................................................................... 71

Hoofdstuk 9. Instellingen voor de hele TD-12 [SETUP] .......................72
MIDI-instellingen en -opdrachten [F1 (MIDI)] ..............................................................72

De MIDI-kanalen instellen voor elke partij [F1 (MIDI CH)].............................................................. 72
MIDI-instellingen voor de hele TD-12 [F2 (GLOBAL)] ...................................................................... 72
MIDI-berichten voor Detailed Performance Expressions [F3 (CTRL)] ............................................ 74
Van drumkit veranderen via MIDI (Program Change) [F4 (PROG)] ............................................... 74
Data op een extern MIDI-apparaat opslaan (BULK DUMP) [F5 (BULK)]....................................... 75

De output-bestemming selecteren [F2 (OUTPUT)].......................................................76
Output-bestemming voor druminstrumenten..................................................................................... 76
Output-bestemming voor de sequencer-partijen/metronoomklik/audio-input 
van de MIX IN [F2 (OTHER)]................................................................................................................. 76

De schakelaars instellen [F3 (CONTROL)].....................................................................76
Pads als schakelaars gebruiken [F1 (PAD SW)]................................................................................... 76
PREVIEW-knop velocity [F2 (PREVIEW)] ........................................................................................... 77
Het displaycontrast aanpassen [F3 (LCD)]........................................................................................... 77
De versie van het interne programma van de TD-12 nagaan [F5 (VERSION)] .............................. 77

Beelden synchroniseren met een TD-12-uitvoering [F4 (V-LINK)]............................78
Wat is V-LINK?......................................................................................................................................... 78
Voorbeelden van aansluitingen ............................................................................................................. 78
V-LINK gebruiken.................................................................................................................................... 78

De fabrieksinstellingen herstellen [F5 (F RESET)] ........................................................79

Hoofdstuk 10. Drum Kit Chain [CHAIN].................................................80
Een Drum Kit Chain creëren ............................................................................................80

Een Drum Kit Chain een naam geven [F5 (NAME)]........................................................................... 81
Met een Drum Kit Chain spelen ......................................................................................81

Boodschappen en foutboodschappen..................................................82

Lijst van de Preset-drumkits ..................................................................84

Lijst van de Preset-patronen ..................................................................86

Lijst van de druminstrumenten..............................................................88

Lijst van Preset-percussiesets...............................................................92

Lijst van de achtergrond-instrumenten.................................................94

MIDI-implementatietabel .........................................................................96

Specificaties ............................................................................................98

Blokdiagram...........................................................................................100

Index .......................................................................................................102



11

O
ve

rz
ic

ht

Functies

De TD-12 bevat een nieuwe klankgenerator die gebaseerd is 
op COSM-technologie en specifiek is ontworpen voor gebruik 
bij het modelleren van drumgeluiden. De impact, de positie en 
het interval van elke slag (p. 34) worden zeer precies 
gedetecteerd als garantie voor een rijke, gedetailleerde en 
dynamische expressie die nauwelijks te onderscheiden is van 
echte akoestische drums. Gebruik van de PD-125, PD-105 en 
PD-85 pads geeft u de superieure respons en het gevoel dat 
gaasvellen bieden, terwijl u toonveranderingen kunt creëren 
door het vel op verschillende posities aan te slaan en door een 
ander gedeelte van de stok te gebruiken bij het maken van rim 
shots (p. 91).

* COSM (Composite Object Sound Modeling) is een technologie 

van Roland die processen voor het modelleren van meervoudige 

geluiden combineert om nieuwe soundshots te maken.

* Positionele detectie is mogelijk bij snaardrums (bovenvel/rand), 

toms (rand) en ride-bekkens (boog).

De TD-12 bevat een rijke verzameling van hoogwaardige 
instrumentgeluiden voor elk soort muziek. Deze module 
reproduceert getrouw de buitengewone kracht en densiteit 
van de kick-, snaar- en tomdrumgeluiden. Fijne echo's en 
rijkelijke sustain van de bekkens geven meer impact aan uw 
uitvoeringen. De TD-12 heeft zelfs splash- en Chinese 
bekkenklanken, die tegenwoordig echt onmisbaar zijn in de 
populaire muziek (p. 88).

U zult opgetogen zijn over het feit dat u uw klank kunt creëren 
met de TD-12 net zoals u dat zou doen bij akoestische drums, 
door bovenvellen te selecteren en te stemmen, muffling (mute) 
te gebruiken tijdens het spelen, enz. Bovendien worden de 
ingestelde parameters en hun corresponderende beelden 
weergegeven met afbeeldingen en pictogrammen om de 
instellingen eenvoudig en intuïtief te maken.

Dankzij de mogelijkheid om tot twaalf pads simultaan te ver-
werken, kan de TD-12 worden gebruikt in uitgebreide set-ups. 
Bovendien kunt u met de TD-12 drumkits wisselen met de 
pads (Pad Switch; p. 76) en de pads gebruiken om patronen 
weer te geven (Pad Pattern; p. 37), die u samen met andere 
geavanceerde functies veel ruimte voor uitbreiding bieden.

U kunt klanken simuleren in alle stadia van het creatieve 
proces, van het selecteren van ruwe drumgeluiden tot het 
instellen van de ambience en tot het toevoegen van effecten en 
mixen, voor een flexibel gebruik zelfs bij opnamen en live-
uitvoeringen. Met de nog krachtigere V-Editing kunt u niet 
alleen het basisgeluidsmateriaal selecteren en aanpassingen 
zoals muffling instellen, deze functie geeft u ook de vrijheid 
om uw klanken op de meest uiteenlopende manieren te 
bewerken door bijvoorbeeld het formaat van de bekkens te 
veranderen, sizzlings toe te voegen, de snare buss-resonantie 
aan te passen en nog veel meer (p. 34). Vervolgens kunt u uw 
configuraties van instellingen als drumkits bewaren, die u 
onmiddellijk kunt oproepen wanneer u ze nodig hebt.

Door toevoeging van de VH-11 V-Hi-Hat, die bestaat uit een 
eendelige constructie, voelen uw uitvoeringen heel natuurlijk 
aan. Door de tweedelige Hi-Hat van de VH-12 te gebruiken 
kunt u druk uitoefenen op het pedaal wanneer de Hi-Hat 
gesloten is, om verdere toonveranderingen te creëren (p. 23).

U kunt de TD-12 gebruiken met de PD-125-, PD-105- en 
PD-85-pads met brushfunctie (u kunt met deze pads enkel 
nylon brushes gebruiken) (p. 32). 

Betere expressie en toon-
kwaliteit vergelijkbaar met 
akoestische drumgeluiden

560 drumgeluiden, 262 
backup-instrumentgeluiden

Drummervriendelijke inteface

Gebruik tot twaalf pads 
tegelijkertijd

Drumkits simuleren tot u 
werkelijk klanken produceert

V-Hi-Hat-compatibiliteit

Brushes voor uw uitvoering 
gebruiken
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U kunt de driebands equalizer en compressor gebruiken met 
elk van de vel- en randinstrumenten toegewezen aan de 1–12 
trigger-inputs (p. 40). Daarnaast zijn er ook flanger, chorus, 
delay, phaser en andere multi-effecten, die u kunt toepassen op 
de hele kit (p. 42). De TD-12 heeft ook een Ambience-functie, 
waarmee u de "uitvoeringsomgeving" kunt beïnvloeden via 
aanpassingen van het kamerformaat, wandmaterialen, 
ambience mic-positie en andere factoren (p. 42).

Met de groepfaders op het hoofdpaneel kunt u tijdens een 
optreden snelle volumeveranderingen maken (p. 26). 
De TD-12 biedt ook superieure functionaliteit en bedienings-
gemak. U kunt bijvoorbeeld drumkits oproepen in elke 
gewenste volgorde (Drum Kit Chain, p. 80); de "+/-"-knoppen 
zijn groot genoeg om met een drumstok te kunnen worden 
ingedrukt, u kunt het klikgeluid zo routeren dat het enkel via 
de hoofdtelefoon te horen is (p. 76), en er is zelfs een audio-
input voor monitoring (MIX IN-jack). Met de MIX EDIT-
functie kunt u het volume, het Ambience-verzendniveau en 
andere niveaus direct aanpassen met de groepfaders (p. 39).

Taken zoals het weergeven van patronen en het opnemen van 
pad-uitvoeringen en Hi-Hat-aanpassingen zijn uiterst 
eenvoudig. Naast de drums maken voorgeprogrammeerde 
achtergrondpatronen met vier achtergrondpartijen en 
percussiepartijen het mogelijk om samen te oefenen, terwijl 
het gebruik van een MIDI-keyboard of gelijkaardige input u 
toelaat om uw eigen achtergrondpatronen te creëren.

U kunt de indicator controleren om het voorgeprogrammeerde 
tempo van elke kit te bevestigen voor u aftelt (p. 62). U kunt 
ook de patroon- en kliktempo's instellen op het tempo waarmee 
u op de pads slaat (Tap Tempo; p. 55).

De TD-12 bevat percussiesets waardoor u het toestel kunt 
gebruiken als een speciale ritmische geluidsmodule. Behalve 
twaalf soorten drumgeluidmodules die met pads kunnen 
worden gebruikt, maakt de speciale percussienootmap het 
mogelijk om 128 verschillende instrumentgeluiden samen te 
laten klinken.

V-LINK ( ) is een functie om muziek en beelden 
samen weer te geven. Als u via MIDI twee of meer met V-LINK 
compatibele toestellen aansluit, kunt u probleem-loos een heel 
assortiment aan visuele effecten weergeven die verbonden zijn 
met de expressieve elementen van een muziek-uitvoering. 
Door de TD-12 en de Edirol DV-7PR samen te gebruiken, 
kunnen aangesloten pads worden gebruikt om de beelden 
van de Edirol DV-7PR (clips/paletten) te wisselen (p. 78).

Omvat tevens speciaal 
geselecteerde drumeffecten

Functies voor het podium

Gebruiksvriendelijke sequencer

Geavanceerde tempofuncties

Mogelijkheden van de 
MIDI-geluidsmodule

V-LINK-functie
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Beschrijving van de panelen

fig.top

1. Trigger-indicator
Deze indicator brandt als een triggersignaal van een pad 
wordt ontvangen. De functie controleert de padverbinding 
en is handig bij het aanpassen van triggerparameters.

2. LED-display
Hier verschijnt het kitnummer (de geselecteerde drumkit).

3. Grafisch display
Tijdens het spelen ziet u hier de kitnaam en andere infor-
matie. Tijdens het bewerken, verschijnen hier relevante 
beelden en tekst volgens de edit-functie die u gebruikt.

* In de rest van de handleiding noemen we dit "de display".

4. CHAIN-knop
Met een Chain (reeks) kunt u een aangepaste volgorde 
voor het spelen van uw kits instellen. Er zijn 16 Chains 
(met 32 stappen elk). U kunt een Chain ook een naam 
geven (p. 80).

5. SETUP (COPY)-knop
Geeft toegang tot algemene functies van de TD-12, zoals 
MIDI-parameters enz. (p. 72).

U kunt instellingen voor drumkits, instrumenten en 
andere kopiëren, door deze knop samen met de SHIFT-
knop in te drukken (p. 70).

Hoofdpaneel
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3 14 15 16

11

19

12

10
13

17

18

20

21

65

7 8 9

4



14

Beschrijving van de panelen

6. TRIGGER-knop
Voor toegang tot triggerparameters (p. 44).

7. EXIT-knop
Hiermee gaat u naar het voorgaande scherm. Als u 
meermaals op deze knop drukt, keert u terug naar het 
DRUM KIT-scherm.

8. Toetsen F1–F5 (Functietoetsen)
De functie van deze toetsen verandert afhankelijk van de 
weergave op de display. Onderaan op de display wordt 
de functie van elke knop weergegeven (p. 24).

9. SHIFT-knop
Wordt in combinatie met andere knoppen gebruikt. Hoe 
dit werkt, leest u in de respectievelijke delen van deze 
handleiding.

10. GROUP FADERS
De faders zijn wisselbaar, zodat u het volume van de kick, 
snaar, toms, Hi-Hat, bekkens, percussie, achtergrond-
instrumenten en het klikgeluid kunt regelen (p. 26).

11. SEQUENCER
Hiermee kunt u de sequencerfuncties oproepen en in-
stellen (patroon-weergave/-opname, percussieset) enz. 
(p. 53, p. 64).

12. DRUM KIT
Met deze knoppen roept u schermen op voor het creëren 
of bewerken van een drumkit (p. 33, p. 39, p. 40).

13. KIT-knop
Met één druk op de knop keert u terug naar het 
hoofdscherm. Dit werkt ook vanuit de Edit-functie.

14. MIX IN-draaiknop
Hiermee regelt u het niveau van de geluidsbron 
aangesloten op de MIX INPUT-jack. Dit geluid wordt 
via de MASTER OUT-jacks en/of de PHONES-jacks 
uitgezonden. Andere mogelijkheden (p. 76).

15. PHONES-draaiknop
Hiermee regelt u het volume van de hoofdtelefoon. 
Wanneer u een hoofdtelefoon aansluit, heeft dit geen 
invloed op de master-output (zoals bij andere audio-
apparatuur).

16. MASTER-draaiknop
Hiermee regelt u het volume van de MASTER OUT-jacks.

17. CURSOR (TRIG)-knoppen
Hiermee verplaatst u de cursor op de display (p. 24).

Selecteer de pad (triggernummer) die u wilt instellen 
door deze knop samen met de SHIFT-knop in te drukken. 
U kunt de PREVIEW-knop ook gebruiken om de klank te 
controleren van het instrument dat aan de geselecteerde 
pad is toegewezen.

* Wanneer u een pad aansluit op de TD-12, kunt u op de pad 

slaan om het te selecteren als de pad waarvoor de instellingen 

worden gemaakt.

18. VALUE-draaischijf
Deze draaischijf heeft dezelfde functie als de knoppen "+" 
en "–". U kunt er snel mee scrollen of waarden sterk 
veranderen (p. 24).

19. RIM (TRIG LOCK)-knop
Hiermee selecteert u de rand (rim) van een pad 
(de RIM-knop licht op). (p. 25).

Door deze knop in te drukken samen met de SHIFT-
knop, kunt u voorkomen dat het scherm per ongeluk 
wordt gewijzigd, zelfs als u op een andere pad slaat 
wanneer u instrumenten bewerkt (Trigger Lock; p. 33).

20. PREVIEW-knop
Met deze knop kunt u een instrument testen, nadat u het 
met de CURSOR (TRIG)-knoppen hebt geselecteerd of 
nadat u een pad/pedaal hebt gespeeld (p. 25).

21. "+"-knop, "–"-knop
Met deze knoppen verandert u van drumkit of wijzigt u 
waarden tijdens het bewerken. Met [+] verhoogt u de 
waarde en met [–] verlaagt u ze (p. 24). U kunt deze 
knoppen ook indrukken met de punt van uw drumstok.

* Sla er nooit met een stok op, aangezien dit tot storingen kan 

leiden.

22. PHONES-aansluiting
Op deze uitgang kunt u een stereohoofdtelefoon 
aansluiten. Het aansluiten van de hoofdtelefoon zal de 
output van de MASTER OUT niet dempen (p. 18).
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1. POWER-schakelaar
Met deze schakelaar zet u het toestel aan/uit.

2. Stroomaansluiting
Sluit de bijgesloten stroomkabel op deze ingang aan.

* Raadpleeg p. 99 voor informatie over het stroomverbruik.

Sluit het toestel uitsluitend aan op een voltage dat 
op de onderkant van het toestel vermeld staat.

3. TRIGGER INPUT-jacks
Hier sluit u pads, kicktriggers of akoestische triggers aan. 
Gebruik bij dubbele triggerpads (PD-125/105/85/8), 
bekkens (CY-reeks) en een Hi-Hat (VH-11/12) een 
stereokabel (TRS) (p. 17).

4. MIDI OUT/THRU-aansluiting
Voor het gebruik van de TD-12/pads om geluiden in een 
externe MIDI-geluidsmodule af te spelen of om data op 
een externe MIDI-sequencer op te nemen/op te slaan 
(p. 72–75).

5. MIDI IN-aansluiting
Hierop kunt u een externe MIDI-bron (sequencer, pad-
controller, keyboard, computer enz.) aansluiten om de 
geluiden van de TD-12 weer te geven of data te laden 
(p. 72–75).

6. MIX IN-jack
Hierop sluit u externe geluidsbronnen aan (p. 18). 
Dit audiosignaal wordt vanaf de MASTER OUT-jacks 
en/of de PHONES-jack verstuurd. Andere mogelijk-
heden voor signaalrouting (p. 76).

7. DIRECT OUT-jacks
De individuele uitgangen hebben tal van toepassings-
mogelijkheden. De TD-12 biedt veel opties. Raapleeg 
het SETUP-scherm (p. 76).

8. MASTER OUT-jacks
Hierop sluit u uw versterker/audio-installatie aan. 
Gebruik de MASTER OUT L (MONO)-jack voor 
mono-output.

9. Beveiligingsgleuf ( )
Voor gebruik in een winkel.

http://www.kensington.com/

Achterpaneel

1 2 83 4 5 7 96
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De kit klaarmaken voor gebruik

1. Bevestig de standaardhouder (meegeleverd met de optionele drumstandaard) aan de TD-12.
Bevestig de houder aan het toestel met behulp van de schroeven die aan het onderpaneel vastzitten, zodat het toestel zoals in 
onderstaande tekening is geplaatst.

* Gebruik UITSLUITEND de 12 mm schroeven (M5 x 12) die bij de TD-12 worden geleverd. Andere schroeven kunnen het toestel beschadigen.
fig.StandHolder.e

928, 929

• Als u het toestel ondersteboven zet, plaatst u het best een stapeltje kranten of tijdschriften onder de vier 
hoeken of aan beide kanten om schade aan knoppen en regelaars te voorkomen. Plaats het toestel ook
zo dat knoppen en regelaars niet beschadigd kunnen worden.

• Draai het toestel voorzichtig om zodat u het niet laat vallen of zodat het niet voorover kantelt.

2. Bevestig de TD-12 en de standaardhouder aan de drumstandaard (zoals de optionele MDS-12).
Raadpleeg de handleiding van de standaard voor informatie over het opstellen van de drumstandaard en het bevestigen van de TD-12.

005
Gebruik dit toestel enkel met een standaard die goedgekeurd is door Roland.

006
Wanneer u het toestel met een door Roland goedgekeurde standaard gebruikt, moet u het rek of de standaard zo 
plaatsen dat het waterpas staat en stabiel blijft. Ook als u geen rek of standaard gebruikt, moet u zorgen dat het 
toestel op een stevig en waterpas oppervlak staat, dat voldoende steun biedt en het toestel niet doet wankelen.

101c
Deze TD-12 is alleen geschikt voor gebruik met een standaard uit de Roland MDS-reeks. Wanneer u een andere 
standaard gebruikt, kan dit instabiliteit en mogelijk verwondingen veroorzaken.

U kunt de optionele APC-33 All Purpose Clamp aan een pijp met een doorsnede van 10,5 – 28,6 mm 
bevestigen, mocht u de TD-12 op een bekkenstandaard of een soortgelijke standaard willen monteren.

De TD-12 op de standaard zetten

Smal

Breed
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Sluit de pads, bekkens, Hi-Hat en kicktrigger aan met de meegeleverde kabels.

* Gebruik de ingebouwde verbindingskabels als u de TD-12 op de MDS-12 drumstandaard zet.

Montagevoorbeeld
fig.Kit.e

Voor de HI-HAT en het RIDE-bekken hebt u telkens twee kabels nodig. Raadpleeg p. 20 en p. 52.

De pads en pedalen aansluiten

3 / TOM 1 4 / TOM 2

PD-85 PD-85

5 / TOM 3

PD-85

9 / RIDE (BOW/BELL)

10 / EDGE (BOW/EDGE)

CY-12R/C

7 / CRASH 1 (BOW/EDGE)

CY-12R/C

1 / KICK

KD-85

2 / SNARE

PD-105

TD-12

6 / HI-HAT (TRIGGER OUT)

HH CTRL (CTRL OUT)

VH-11

Achterpaneel van de TD-12
�
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fig.Connect.e

1. Zet alle toestellen uit voor u ze aansluit.
921

* Om defecten en/of schade aan luidsprekers of andere toestellen 
te voorkomen, moet u steeds het volume dichtzetten en alle 
toestellen uitschakelen alvorens aansluitingen te maken.

2. Verbind de MASTER OUT L- (MONO) en de 
R-jacks op het achterpaneel met uw audio-
installatie of versterker.

3. Sluit de meegeleverde stroomkabel aan op 
de stroomingang.

4. Stop de stekker van het snoer in een stopcontact.

Dankzij de MIX IN-jack van de TD-12 kunt u meespelen 
met een cd of andere geluidsbronnen.

• Draai aan de [MIX IN]-draaiknop op het hoofdpaneel van 
de TD-12 om het volume van het toestel dat op de MIX 
IN is aangesloten, te regelen.

• De audio-input vanaf de MIX IN-jack kan worden uitge-
zonden via de MASTER OUT-, de PHONES- of de 
DIRECT OUT 1/2-jacks (p. 76).

926a

* Als er aansluitkabels met weerstand worden gebruikt, kan het 
volumeniveau van apparatuur die aangesloten is op de MIX 
IN-jack, laag zijn. Gebruik in dit geval aansluitkabels zonder 
weerstand, zoals die van de Roland PCS-reeks.

Een hoofdtelefoon, audio-apparatuur, versterkers of andere 
apparatuur aansluiten

L

R
CD/MD-speler enz.

Phone type
Stereo phone type

Stereo phone type

Voorpaneel van de TD-12

Stereo-installatie enz.

Luidsprekers met ingebouwde versterker enz.

Achterpaneel �
van de TD-12
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941

* Als u alle verbindingen hebt gemaakt, kunt u alle toestellen in 

de opgegeven volgorde aanzetten (p. 17, p. 18). 

Als u uw apparatuur in de verkeerde volgorde aanzet, riskeert 

u defecten en/of schade aan luidsprekers en andere toestellen.
fig.VolMin

1. Draai de [MASTER]- en [PHONES]-draaiknoppen 
helemaal naar links om het volume op "0" te zetten.

2. Draai het volume helemaal dicht op de 
aangesloten versterker of audio-installatie.

3. Druk op de [POWER]-schakelaar op het 
achterpaneel om de TD-12 aan te zetten.

fig.PowerOn.e

942

* Dit toestel is uitgerust met een beveiligingscircuit. Na het op-

starten duurt het even (enkele seconden) voordat de normale 

werking van het toestel begint.

4. Zet de aangesloten versterker of audio-
installatie aan.

5. Draai de [MASTER] (of [PHONES]) geleidelijk 
naar rechts terwijl u op een pad slaat, om het 
volume te regelen.

Het toestel uitzetten
1. Draai het volume van de TD-12 en alle aange-

sloten externe apparaten helemaal dicht.

2. Zet alle externe apparaten uit.

3. Druk op de [POWER]-schakelaar op het achter-
paneel van de TD-12 om deze uit te zetten.

945

* Als u de stroom volledig wilt afsluiten, zet u eerst de POWER-

schakelaar uit en haalt u vervolgens de stekker uit het stop-

contact. Raadpleeg hiervoor Voeding  (p. 5).

De stroom aan- en uitzetten

Lage positie

AAN

Voorzorgen bij het aanzetten van 
het toestel
Gebruik de pads en pedalen NIET voordat de naam van 
de drumkit (onderstaande afbeelding) op de display 
verschijnt. Als u dit wel doet, kunnen er problemen met 
triggering ontstaan.
fig.00-006

A

B

Geen geluid als u op de pads slaat of de 
pedalen gebruikt?

Controleer de volgende punten.

Bij het gebruik van versterker of audio-installatie

• Is de versterker of de audio-installatie aangesloten 
op de MASTER OUT-jacks van de TD-12?

• Is de input van de versterker of de audio-installatie 
goed aangesloten?

• Is er een probleem met de verbindingskabels?

• Is het volume in de [GROUP FADERS]-regelaars 
naar beneden gezet?

• Is [MASTER] helemaal naar links gedraaid?

• Zijn de Input Select-instellingen van de versterker
 of de audio-installatie correct?

• Is de volume-instelling van de versterker of de 
audio-installatie correct?

Bij gebruik van een hoofdtelefoon

• Is de hoofdtelefoon  aangesloten op de PHONES-jack?

• Is [PHONES] helemaal naar links gedraaid?
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Voor gebruik van de VH-12 moet u de "VH Offset" instellen. 

fig.VH-Connect.e

1. Controleer dat de VH-11 en de TD-12 correct 
zijn aangesloten.

2. Controleer dat de Hi-Hat niet het minste contact 
maakt met de bewegingssensor en zet de TD-12 
vervolgens aan.

* U kunt de offset niet correct instellen als de Hi-Hat contact 

maakt met de bewegingsensor wanneer het toestel aan staat.

3. Draai de koppelingsschoef los en laat de Hi-Hat 
natuurlijk op de bewegingssensor rusten.

4. Druk op [TRIGGER] – [F1 (BANK)].
[TRIGGER] gaat branden en het "TRIGGER BANK"-
scherm verschijnt.

5. Druk op [CURSOR] om de cursor naar het trigger-
type voor TRIGGER INPUT 6 te verplaatsen.

6. Selecteer "VH11" met [+/-] of [VALUE].
fig.05-VH11-Offset1

7. Druk op [F3 (HI-HAT)].
Het "TRIGGER HI-HAT"-scherm verschijnt.

fig.05-VH11-Offset2

8. Bevestig de instellingen van de TD-12.

9. Terwijl u de meter rechts op de display van 
de TD-12 afleest, regelt u de offset met de 
VH-offset-stelschroef van de VH-11.

Stel de offset zo in dat een zwart  op de meter verschijnt.
fig.05-VH11-Offset3

fig.Offset.e

Pas de parameters verder aan als dit nodig is.
Hi-Hat-instellingen [F3 (HI-HAT)]  (p. 46)

Als u de VH-11 niet correct instelt, kan dit tot storingen 
leiden. Raadpleeg de handleiding van de VH-11 voor 
meer informatie.

De Hi-Hat (VH-11) aansluiten 
en de "VH Offset" instellen

De Hi-Hat aansluiten

De Offset instellen

TRIGGER�
OUTPUT-jack

Naar de�
TRIGGER INPUT�

HI-HAT-jack�
van de TD-12

Naar de�
HH CTRL-jack �
van de TD-12

CONTROL�
OUTPUT-jack

Parameter Waarde
Hi-Hat Type VH11/FD
CC Max 90
CC Resolution NORMAL

VH Offset-�
stelschroef

OPENEN SLUITEN

Aanpassingspunten van de VH-offset
Als u moeite hebt om een gesloten Hi-Hat-geluid te 
produceren, moet u de  de VH-offset-stelschroef in de 
richting van "CLOSE" draaien. Als u moeite hebt om een 
open Hi-Hat-geluid te produceren, moet u de schroef in 
de richting van "OPENEN" draaien.

Valt het geluid weg wanneer u de Hi-Hat met kracht 
aanslaat, dan moet u de VH-offset-stelschroef in de 
richting van "OPEN" draaien.
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De strook heeft een breedte van 7 mm. 
Gebruik dit als referentie wanneer u de�
spanning van het vel regelt.

7 mm

EEN VEL MOET VOOR HET SPELEN WORDEN 
GESTEMD.
Gebruik hiervoor een stemsleutel.

Net als bij een akoestische drum hebt u een nauwkeurige en 
gelijkmatige velspanning nodig voor een juiste triggerrespons.

Het regelen van de velspanning heeft bij de PD-105/85 
alleen invloed op de respons van het bovenvel, en niet op 
de toonhoogte van de klank, zoals bij een akoestische 
drum het geval is.

1. Maak de stembouten losser, totdat er een kleine 
ruimte is ontstaan.

2. Draai alle stembouten met uw vingers zo stevig 
aan als u kunt.

fig.PD105-Nut.e

3. Draai de stembouten tweemaal volledig rond 
met de stemsleutel, zodat ze vast zitten.
Zet de bouten één voor één vast, en houdt daarbij 
onderstaande volgorde aan.

fig.PD105-BoltOrder

1. Gebruik de meegeleverde stemsleutel om de 
stembouten aan te spannen.
Span de bouten aan tot er ongeveer een afstand van 7 mm 
is tussen het frame en de roede.

* Het installatiepakket bevat een borgschijf (om loskomen te 

voorkomen) zodat de bout vrij stevig kan worden vastgezet.
fig.PD85-Adjust.e

Boven aan dit blad werd een zwarte strook van 7 mm 
gedrukt. Gebruik deze strook als referentie voor uw 
aanpassingen.

Span de bouten één voor één aan en respecteer daarbij de 
volgorde in onderstaande figuur. Span nooit slechts één 
stembout aan. Doet u dit toch, dan is de spanning in het 
bovenvel niet gelijkmatig verdeeld, met een foute 
werking tot gevolg.

fig.PD85-Bolt

2. Verfijn de regeling terwijl u de respons en het 
gevoel van de pad blijft controleren.

De Mesh Head-spanning 
aanpassen

De bovenvelspanning van de PD-105 
aanpassen

Stembout

Sluitring

Roede

Kleine open

1 3

4 2

5

6
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De bovenvelspanning van de PD-85 
aanpassen

7mm

Roede

Frame

1

2

3

4
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Speelmethoden

fig.Play-Head.e

Head Shot
Sla alleen op het vel van de 
pad. Bij bepaalde snaarklanken 
verandert de speelpositie de 
nuance van de klank.

* Selecteer een instrument uit de Lijst van de druminstrumenten 

(p. 88) met "*P" toegevoegd aan de naam.
fig.Play-Rim.e

Rim Shot
Sla tegelijkertijd op het vel 
en de rand.

fig.Play-Cross.e

Cross Stick
Sla alleen op de rand van de pad. 
Afhankelijk van het instrument 
dat is toegewezen aan de rand, 
kunt u rim shots en/of cross 
stick-klanken spelen.

* Selecteer een instrument uit de Lijst van de druminstrumenten 

(p. 88) met "*X" toegevoegd aan de naam.

* Activeer cross sticks voor de drumkit (druk op [KIT] - [F5 

(XSTICK)]; p. 32).

* Zorg dat u alleen de rand van de pad raakt, als u een cross stick 

wilt spelen. Het plaatsen van uw hand op de bovenkant van de 

rand kan verhinderen dat de cross stick klank goed wordt 

gespeeld.

Bij bepaalde snaar- en tomklanken kunnen kleine verande-
ringen in de manier waarop u rim shots speelt, de nuance 
veranderen.
fig.Play-Rim.e

Normaal rim shot
(Open Rim Shot)
Sla tegelijkertijd op het vel en de rand.

fig.Play-Shallow.e

Shallow Rim Shot
Sla tegelijkertijd op het vel naast de 
rand en op de rand zelf.

* Selecteer een instrument uit de Lijst 
van de druminstrumenten (p. 88) 
met "*P" toegevoegd aan de naam.

U kunt een ruisend geluid produceren met brushes (brush sweeps).

* Selecteer een instrument uit de Lijst van de druminstrumenten 

(p. 88) met "*BRUSH" toegevoegd aan de naam.

* Activeer brush-uitvoeringen voor de drumkit (druk op [KIT] - 

[F2 (FUNC)] - [F3 (BRUSH)], Brush Switch = ON; p. 32).

Gebruik altijd nylon brushes. Metalen brushes bekrassen niet 
alleen het drumvel, maar kunnen ook gevaarlijk zijn omdat 
de punt van de brush in de mazen verstrikt kan raken.

Bow shot
Dit is de meest algemene speelmethode, waarbij het midden 
van het bekken wordt aangeslagen. Het correspondeert met 
de klank van de "head-side" van de aangesloten triggeringang.
fig.Play-CYBow

Edge shot
Bij deze speelwijze wordt de rand van het bekken met de 
schouder van de drumstok aangeslagen. Wanneer dit zoals in 
de afbeelding wordt uitgevoerd, wordt de "rim-side"-klank 
van de aangesloten triggeringang geactiveerd.
fig.Play-CYEdge.e

Pad (PD-105/PD-85)

De nuance van een rim shot veranderen

Head

Vel

Rand

Rand

Rand

Vel

Rand

Brush sweeps

Cymbal (CY-12R/C)

Head

Rim

Randsensor
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Bell Shot
Bij deze speelmethode wordt de bel aangeslagen. Wanneer dit 
zoals in de afbeelding wordt uitgevoerd, wordt de "rim-side" 
klank van de aangesloten triggeringang geactiveerd.
fig.Play-Bell

* Sla de bel iets harder aan met de schouder van de drumstok.

Wanneer u, meteen na het aanslaan van het bekken, met de 
hand de rand van het bekken samenknijpt (choking), verstomt 
het geluid. Choke de locatie van de randsensor zoals in onder-
staande figuur. Als u een deel van het bekken samenknijpt 
waar zich geen sensor bevindt, zal de klank niet stoppen.
fig.Play-Choke.e

fig.Play-CYPosi

Bij bepaalde ride-klanken zal de speelpositie de nuance van de 
klank veranderen.

* Alleen TRIGGER INPUT 9 RIDE correspondeert met 

positional sensing.

* Selecteer een instrument uit de Lijst van de druminstrumenten 

(p. 88) met "*P" toegevoegd aan de naam.

Open/gesloten
De Hi-Hat-klank verandert vloeiend en continu van open naar 
gesloten, naargelang de mate waarin u het pedaal indrukt.
U kunt de Hi-Hat ook bespelen met het pedaal helemaal 
ingedrukt (foot closed-geluid) of de Hi-Hat bespelen met het 
pedaal helemaal ingedrukt en deze dan ineens openen (foot 
splash-geluid).

Druk (enkel VH-12)
Wanneer u op de Hi-Hat slaat, terwijl u het pedaal indrukt 
met de Hi-Hat gesloten, kunt u de gesloten klank veranderen 
in verhouding tot de kracht waarmee u op het pedaal drukt.

Bow shot
Bij deze speelmethode wordt het midden van de bovenste 
Hi-Hat aangeslagen. Het correspondeert met de klank van 
de "head-side" van de aangesloten triggeringang.
fig.Play-VHBow

Edge shot
Deze speelmethode houdt in dat de rand van de bovenste Hi-
Hat met de schouder van de drumstok wordt aangeslagen. Als 
dit zoals in de afbeelding wordt uitgevoerd, wordt de "rim-
side"-klank van de aangesloten triggeringang geactiveerd.
fig.Play-VHEdge.e

* Sla niet op de onderste Hi-Hat of op de onderkant van de 

bovenste Hi-Hat.

Choke Play

Positional Sensing

Roland-logo

Randsensor

Hi-Hat (VH-11/VH-12)

Edge Sensor
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Knopfuncties en beeldschermen

Functies die gelden voor alle handelingen op de TD-12.

Elke keer dat u een waarde verandert tijdens het bewerken, 
wordt dit automatisch in het geheugen van de TD-12 opge-
slagen. Er is geen "write/save"-procedure.

Verwijzingen naar paneelknoppen, schuifregelaars, draaischijf 
en draaiknoppen worden tussen vierkante haakjes [ ] weer-
gegeven; bijvoorbeeld [SETUP].

fig.00-001e_70

Cursor verwijst naar de gemarkeerde tekens op de display 
die een instelbare parameter aangeven. Als het weergegeven 
scherm meer dan één mogelijkheid heeft, verplaatst u de 
cursor met de [CURSOR]-knoppen.
fig.00-002_50

fig.00-003_50

De knoppen [F1]–[F5] noemen we "functieknoppen". Onder-
aan in het scherm verschijnen de namen van de functies voor 
[F1]–[F5]. Als we in deze handleiding bijvoorbeeld naar [INST] 
– [F2 (EDIT)] verwijzen, drukt u op [INST] en vervolgens op 
[F2] (in dit geval wordt "EDIT" afgebeeld boven [F2].

fig.00-004_40

[+] en [-] (in deze handleiding voorgesteld als [+/-]) en de 
[VALUE]-draaischijf worden beide gebruikt om de waarden 
van de instellingen te veranderen. Beide methoden hebben 
hun voordelen.

[+/-]

• Elke keer dat u [+] indrukt, verhoogt u de waarde. Elke 
keer dat u [-] indrukt, verlaagt u de waarde. Dit is heel 
handig voor kleine aanpassingen.

• Bij aan/uit-instellingen activeert u de instelling met [+] 
en zet u ze weer uit met [-].

• Als u [+] ingedrukt houdt en op [-] drukt, wordt de 
waarde snel groter. Als u [-] ingedrukt houdt en op [+] 
drukt, wordt de waarde snel kleiner.

[VALUE]-draaischijf

Met de draaischijf kunt u snel grote waardeveranderingen 
toepassen. Als u [SHIFT] ingedrukt houdt en aan [VALUE] 
draait, verandert de waarde zelfs nóg sneller.

Uw instellingen opslaan

Knoppen, schuifregelaars, 
draaischijf en draaiknoppen

Cursor

Functieknoppen ([F1]–[F5])

Cursor

Parameterwaarden wijzigen
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fig.00-007_70

De [CURSOR] (TRIG)-knoppen kunt u gebruiken om de pad/
trigger-input voor bewerking te selecteren, zonder dat u op 
een pad hoeft te slaan.

• [SHIFT] ingedrukt houden en op [CURSOR (links)] drukken:

De volgende trigger met een lager nummer wordt geselecteerd. 

• [SHIFT] ingedrukt houden en op [CURSOR (rechts)] drukken:

De volgende trigger met een hoger nummer wordt geselecteerd.

Als u een pad met rim-capaciteit gebruikt, selecteert u met 
[RIM] of de instellingen worden gemaakt voor het vel of voor 
de rand. Wanneer [RIM] brandt, is de rand geselecteerd.

Als u [SHIFT] indrukt terwijl u op [RIM] drukt, vergrendelt u 
de pad (trigger) die wordt ingesteld, zodat die pad niet wordt 
gewisseld ook al slaat u een andere pad aan. [RIM] knippert 
wanneer een pad is vergrendeld. Houd [SHIFT] ingedrukt en 
druk nogmaals op [RIM] om de vergrendeling op te heffen.

* Wanneer [RIM] knippert, kunt u wisselen tussen het vel en de 

rand van de pad die wordt ingesteld, door [SHIFT] ingedrukt te 

houden en op [CURSOR (links/rechts)] te drukken.

Als u deze functies gebruikt samen met [PREVIEW], kunt u 
enkel de TD-12 bewerken.

De klank controleren terwijl u de 
velocity-waarde aanpast
U kunt tussen drie velocity-niveaus (volume) wisselen door 
[KIT] ingedrukt te houden en op [PREVIEW] te drukken.

Stel de drie velocity-niveaus in door op [SETUP] - F3 
(CONTROL)] - [F2 (PREVIEW)] te drukken (p. 77).

De klank veranderen aan de hand van 
de slagpositie en de rim shot-nuance, 
en de gesloten Hi-Hat-klank bevestigen
U kunt de klank veranderen door de slagpositie en de rim shot-
nuance aan te passen, en u kunt de gesloten Hi-Hat-klank 
bevestigen door [SHIFT] ingedrukt te houden en op [PREVIEW] te 
drukken.

Overeenkomstige inputs en toonveranderingen die 
gecontroleerd kunnen worden

fig.06-003_70

Druk op [PATTERN]. Het hoofdscherm voor de sequencer 
verschijnt. Kies een patroon door in dit scherm om [+/-] te 
drukken of aan [VALUE] te draaien. U kunt ook op [F1 (LIST)] 
drukken om uit de lijst met patronen te kiezen.
fig.06-001

Druk op [PLAY] om de weergave van het patroon te starten.

Druk op [STOP] om de weergave te stoppen.

Druk nogmaals op [STOP] om naar het begin van het 
patroon terug te keren.

Houd [SHIFT] ingedrukt en druk op [TEMPO] om de 
metronoom AAN en UIT te zetten.

* U kunt de [TEMPO]-indicator ook als een visuele metronoom 
gebruiken (p. 62).

Pads kiezen via het hoofd-
paneel van de TD-12

Handige [PREVIEW]-functies

INPUT Effect
2 SNARE Head Toonverandering door slagpositie

Rim Rim Shot Nuance
3 TOM 1–
5 TOM 3

Rim Rim Shot Nuance

6 HI-HAT Head Closed Hi-Hat Tone
Rim Closed Hi-Hat Tone

9 RIDE Head
(Bow)

Toonverandering door slagpositie

11 AUX 1, 
12 AUX 2

Rim Rim Shot Nuance

Patronen spelen

De metronoom (Click) aan- 
en uitzetten
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Knopfuncties en beeldschermen

fig.06-Tempo1_70

Om het tempo van de sequencer en de klik in te stellen 
gebruikt u [+/-] of [VALUE] in het scherm dat u oproept 
door op [TEMPO] te drukken.

Het displaycontrast kan beïnvloed worden door de locatie en 
de lichtinval. Pas het contrast aan als dit nodig is door:
[KIT] ingedrukt te houden en aan [VALUE] te draaien.

* U kunt het contrast ook aanpassen door in het weergegeven 

scherm te drukken op [SETUP] - [F3 (CONTROL)] - 

[F3 (LCD)] (p. 77).

fig.00-005_70

Bij veel bewerkingsschermen moet u op een pad of op de 
[PREVIEW]-knop drukken om toegang te krijgen tot de 
gewenste parameters. In de rechter bovenhoek van de display 
verschijnt het nummer en de naam van de triggeringang van 
de corresponderende pad. De eerste letter ("H" of "R") staat 
voor Head (vel) of Rim (rand) ([RIM] brandt wanneer u erop 
speelt).

U kunt ook de CURSOR (TRIG)-knoppen en [PREVIEW] 
gebruiken. Wanneer u de instellingen voor bovenvel en rand 
apart kunt bewerken, worden ook de volgende tekens 
weergegeven.
fig.00-006_70

fig.00-009

Sel het volume in met de [GROUP FADERS]-regelaars.

Als u op de [FADER]-knop drukt, verandert de functie van de 
faders zoals is uitgelegd in onderstaande tabel. Er zal een LED 
oplichten, bovenaan en onderaan rechts van de faders, om aan 
te geven welke set klanken actief is.

• Als de bovenste indicator brandt, kunt u het volume van 
de volgende trigger-inputs regelen.

• Als de onderste indicator brandt, kunt u het volume van de 
volgende trigger-inputs en sequencer-partituren regelen.

Voorbeeld: het snaarvolume regelen

1. Druk op [FADER] zodat de bovenste indicator 
gaat branden.

2. Verschuif de [GROUP FADERS] [SNARE]-regelaar.
De positie van de regelaar geeft het huidige snaarvolume aan.

* Nadat u met [FADER] hebt gewisseld, is het mogelijk dat de 

waarden voor de [GROUP FADERS] niet meer het daad-

werkelijke volume weergeven van de klank die aan die fader is 

toegewezen. Beweeg de faders na het wisselen dus eerst even 

voordat u uw instelling maakt.

* Dit heeft GEEN invloed op de individuele volumebalans voor 

iedere kit in: Mixerinstellingen (p. 39).

Het tempo instellen

Het displaycontrast regelen

Over de weergave in de rechter 
bovenhoek van de display

Groepfaders

KICK 1 KICK
SNARE 2 SNARE
TOMS 3 TOM 1, 4 TOM 2, 5 TOM 3
HI-HAT 6 HI-HAT
CRASH 7 CRASH 1, 8 CRASH 2
RIDE 9 RIDE, 10 EDGE

AUX 1 11 AUX 1
AUX 2 12 AUX 2
(nihil) –
PERC Percussiepartij (p. 57)
BACKING Achtergrondpartij (p. 56)
CLICK Metronoomklik (p. 62)
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Naar de demosong luisteren

De interne demosong demonstreert alle expressieve mogelijk-
heden en topklanken van de TD-12. De drums in deze demo-
song werden in realtime opgenomen van het TD-12-systeem 
naar een sequencer.

1. Houd [SHIFT] ingedrukt en druk op [CHAIN].
Het "DEMONSTRATION"-scherm verschijnt.

fig.Demo_70

2. Selecteer een song met [+/-] of [VALUE].

3. Druk op [F5 (PLAY)].
De weergave begint; de drie demosongs worden 
herhaalde malen weergegeven.

4. Druk op [F4 (STOP)] om de demosong te stoppen.

5. Druk op [EXIT] of [KIT] om naar het "DRUM 
KIT"-scherm terug te keren.

Demosong

Hatter Copyright © 2005, Roland US

Brisa Copyright © 2005, Roland US

Cluster Hang Copyright © 2004, Roland US

981a

* Alle rechten voorbehouden. Het zonder toestemming gebruiken 

van dit materiaal voor andere doeleinden dan het beluisteren 

in persoonlijke, huiselijke kring, betekent een inbreuk op de 

geldende wetgeving.
982

* Van de demosongs worden geen data via MIDI OUT 

uitgestuurd.

U kunt de drumkit wijzigen die wordt gebruikt om de 
demosongs weer te geven.

1. Druk op [CURSOR (omlaag)] om de cursor op 
"Kit" te zetten.

2. Selecteer een drumkit met [+/-] of  [VALUE].

* Demosongs worden gewoonlijk weergegeven met in de fabriek 

ingestelde drumkits.

U kunt de volumebalans wijzigen met [GROUP FADERS] (p. 26).

Naargelang drums worden gebruikt voor de weergave van de 
demosongs, kunt u de drumpartijen uitschakelen.

[F1 (DRUMS)]

U kunt het volledige drumgedeelte uitschakelen (MUTE).

[F2 (BACKING)]

U kunt alle achtergrondinstrumenten uitschakelen (MUTE).

U kunt het klikgeluid van de metronoom afstemmen op het 
tempo van de demosongs.

1. Begin met het klikinstrument en de aftelmaat in 
te stellen (p. 63).

2. Houd [SHIFT] ingedrukt en druk op [CHAIN].
Het "DEMONSTRATION"-scherm verschijnt.

3. Houd [SHIFT] ingedrukt en druk op [TEMPO] 
om de klik van de metronoom (p. 62) aan/uit 
te zetten.

Waarschuwing over het volume
Als u de demosong weergeeft, draai dan de [MASTER] en 
[PHONES] naar links (tegen wijzerzin) om het volume-
niveau omlaag te brengen. De geluidsniveaus (volume) 
van de instrumenten kunnen luider zijn als de song 
wordt afgespeeld.

De drumkits wijzigen

Het volume wijzigen

De weergave van de achtergrond-
instrumenten en drums uitschakelen

De metronoom (Click) aan- 
en uitzetten
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Nuttige functies

De TD-12 verlaat de fabriek met 50 voorgeprogrammeerde 
drumkits. Deze drumkits worden Preset-drumkits genoemd.

De functies van elke voorgeprogrammeerde drumkit, de 
instellingen van de padpatroonfunctie en andere informatie 
vindt u in de Lijst van de Preset-drumkits (p. 84). Raadpleeg 
deze lijst om de gewenste drumkit te vinden.

De voorgeprogrammeerde patronen zijn handige hulp-
middelen om de drumkitgeluiden te controleren.

Door instrumenten te kiezen en vervolgens patronen met deze 
instrumenten te spelen, kunt u het geluid van instrument-
combinaties bevestigen; bijvoorbeeld kick en snaar of snaar 
en tom.

* U kunt de [GROUP FADERS] gebruiken om de volumebalans 

te wijzigen en eventuele ongewenste instrumentgeluiden uit te 

schakelen.

Hiermee herstelt u de fabrieksinstellingen van de TD-12 
(Factory Reset).

Alle data en instellingen die in de TD-12 zijn opgeslagen, 
gaan verloren als u deze handeling uitvoert. Sla uw data 
dus op op een geheugenkaart of een extern MIDI-apparaat 
als dit nodig is, voordat u de fabrieksinstellingen terugzet
(Bulk Dump; [SETUP] - [F1 (MIDI)] -[F5 (BULK)]; p. 75).

1. Druk op [SETUP] – [F5 (F RESET)].
[SETUP] gaat branden en het "FACTORY RESET"-scherm 
verschijnt.

2. Druk [F5 (RESET)].
Het bevestigingsscherm verschijnt.

* Druk op [F1 (CANCEL)] om te annuleren.

3. Druk op [F5 (EXECUTE)] om de Factory Reset 
uit te voeren.

Als de Factory Reset voltooid is, verschijnt het "DRUM KIT"-
scherm.

Wanneer u individuele drumkits reset waarvan de instrument- 
en/of effectinstellingen zijn gewijzigd in de originele fabrieks-
instellingen, gebruikt u de Copy-functie (p. 70).

1. Houd [SHIFT] ingedrukt en druk op [SETUP].
[SETUP] gaat branden en het "COPY"-scherm verschijnt.

2. Druk op [F1 (KIT)].
fig.00-CopyKit_70

A:type kopieerbron (PRESET of USER)
B:kopieerbron
C:kopieerbestemming

Over de Preset-drumkits

Patronen spelen om drumkit-
klanken te controleren

Nr. Naam Gebruik
1 DrumPreview1 Nagaan van de kick-, snare- en 

Hi-Hat-geluiden
2 DrumPreview2 Nagaan van de kick-, snare- en 

ride cymbal-geluiden
3 DrumFill 1 Nagaan van de tom- en crash 

cymbal-geluiden
4 DrumFill 2 Nagaan van de tom- en crash 

cymbal-geluiden

Bewerkte drumkits weer op 
hun fabrieksinstellingen zetten

Alle instellingen weer op de 
fabriekinstellingen zetten

De fabrieksinstellingen van 
individuele kits herstellen

A

C

B
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3. Gebruik [+/-] of [VALUE] om "PRESET" voor het 
type kopieerbron te selecteren.

4. Gebruik [CURSOR],  [+/-] of [VALUE] om de 
kopieerbron-kit en de kopieerbestemming-kit 
te selecteren.

5. Druk op [F5 (COPY)].
Het bevestigingsscherm verschijnt.

* Druk op [F1 (CANCEL)] om te annuleren.

6. Druk op [F5 (EXECUTE)] om de procedure uit te 
voeren.

U kunt een patroon vooraf instellen en vervolgens een pad 
aanslaan om de uitvoering van het patroon te starten (druk op 
[INST] - [F4 (CONTROL)] - [F1 (PATTERN)]; p. 37).

Sommige drumkits die in de fabriek werden ingesteld (Preset-
drumkits) hebben deze functie ingeschakeld.

* Wanneer u patronen weergeeft met opgenomen drumkit-

uitvoeringen of demosongs, worden de patronen die aan de pads 

zijn toegewezen, niet weergegeven, zelfs als de Pad Pattern-

functie voor de geselecteerde drumkit aan staat.

* Uitvoeringen waarbij u de Pad Pattern-functie gebruikt, kunt 

u niet op sequencers opnemen.

* Bij Pad Pattern start de weergave van het patroon pas wanneer 

u de pad met voldoende kracht aanslaat.

Als u de pad onvoldoende hard aanslaat, weerklinkt enkel het toe-

gewezen instrumentgeluid; het patroon wordt niet weergegeven.

Druk op [STOP].

U kunt de Pad Pattern-functie uitschakelen voor de hele kit, 
zonder dat u de individuele instellingen voor elke pad moet 
veranderen.

Stel PadPtn Master Sw in (druk op [KIT] - [F2 (FUNC)] - 
[F4 (PAD PTN)]; p. 32) op "ALL PADS OFF".

U kunt van drumkits en -patronen veranderen door de pads 
aan te slaan die verbonden zijn met AUX 1 en AUX 2 (druk op 
[SETUP] F3 (CONTROL) – [F1 (PAD SW)]; p. 76).

1. Druk op [KIT].

2. Druk op [F5 (XSTICK)].
Het cross-stick-geluid wordt afwisselend aan en uit gezet 
telkens als u hierop drukt.

* Selecteer een instrument uit de Lijst van de druminstrumenten 

(p. 88) met "*X" toegevoegd aan de naam.

1. Druk op [PATTERN].
[PATTERN] gaat branden en het "PATTERN"-scherm 
verschijnt.

2. Selecteer het patroon met [+/-] of [VALUE].

3. Druk op [PLAY].
[PLAY] gaat branden en de weergave van het patroon 
begint.

1. Druk op [PATTERN] – [F2 (PART)] – [F5 (MUTE)].
Het "PART MUTE"-scherm verschijnt.

2. Druk op [F1] – [F5] om elke partij uit te 
schakelen of weer te geven.

Patronen weergeven door 
de pads aan te slaan
(Pad Pattern-functie)

De weergave van het uitgevoerde 
patroon stoppen

De Pad Pattern-functie uitschakelen

Een pad aanslaan om van 
drumkit te veranderen
(Pad Switch-functie)

Cross sticks mogelijk maken

Meespelen met patronen

Een patroon kiezen

Een specifieke partij uitschakelen
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Hoofdstuk 1. Drumkit-instellingen [KIT]

Een "drumkit" verwijst naar een configuratie van instellingen 
waaronder de klanken die met elke pad worden gespeeld, de 
gebruikte Hi-Hat, effectinstellingen enz.
fig.01-KitParam.e

1. Druk op [KIT].
[KIT] gaat branden en het "DRUM KIT"-scherm verschijnt.

fig.01-001*_70

2. Selecteer een drumkit met [+/-] of [VALUE].

Pads kunnen worden geprogrammeerd om selecties te 
maken (p. 76).

Het geselecteerde of huidige kitnummer wordt continu 
links op de display weergegeven.

fig.01-001_70

A: Naam drumkit

B:Algemene status kiteffecten aan/uit (p. 40)

Telkens als u op [KIT] drukt, keert u terug naar het 
"DRUM KIT"-scherm vanuit elke editfunctie van de TD-12.

Drum Kit 50

Drum Kit 1

Pad-instellingen

Head 1

Rim 1

KICK

Head 2

Rim 2

SNARE

Head 3

Rim 3

TOM1

Head 4

Rim 4

TOM2

Head 5

Rim 5

TOM3

Head 6

Rim 6

HI-HAT

Head 7

Rim 7

CRASH1

Head 8

Rim 8

CRASH2

Head 9

Rim 9

RIDE

Head 10

Rim 10

EDGE

Head 11

Rim 11

AUX1

Head 12

Rim 12

AUX2

Instrument-instellingen
Instrument, V-EDIT/EDIT

Mixer-instellingen
Volume, pan, minimumvolume

Effects-instellingen
Compressor, Equalizer-instellingen
Ambience/Multi-Effects Send Level

Uiteenlopende functie-instellingen
Pad Pattern-instellingen
Instellingen Pitch Control-functie, MIDI-instellingen

Ambience-instellingen

ON/OFF, Room Type, Wall Type, enz.

Multi-Effects-instellingen

ON/OFF, Type, effectniveau enz.

Instellingen die de volledige drumkit beïnvloeden

Volume, drumkitnaam, MIDI-instellingen enz.

Een drumkit selecteren

Over het "DRUM KIT"-scherm

A

B

A

B
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U kunt een drumkit selecteren door de lijst met beschikbare 
kits te openen.
fig.01-002_70

1. Druk op [KIT] – [F1 (LIST)].
Het "DRUM KIT"-scherm verschijnt.

2. Selecteer een drumkit met [VALUE], [+/-] of 
[CURSOR].

Functieknoppen
[F1 (<PAGE)]

De vorige pagina uit de lijst verschijnt.

[F2 (>PAGE)]

De volgende pagina uit de lijst verschijnt.

3. Druk op [EXIT] (of druk gewoon op [KIT]) om 
naar het "DRUM KIT"-scherm terug te keren.

1. Druk op [KIT] – [F2 (FUNC)].

2. Druk op [F1] – [F4] en [CURSOR (omhoog/
omlaag)] om de parameter te selecteren.

3. Gebruik [+/-] of [VALUE] om instellingen te maken.

fig.01-003_70

Elke kit kan een individuele tempo-instelling krijgen.

Als u een kit selecteert waarvan Kit Tempo op "ON" staat, 
wordt het tempo dat u hier definieert, automatisch ingesteld.
fig.01-004_70

Als u een kit selecteert waarvan Kit Tempo op "ON" staat, 
verschijnt  in de rechter-bovenhoek van de display het 
gedefinieerde tempo.

fig.01-004a_70

Een drumkit uit de lijst 
selecteren [F1 (LIST)]

Kitparameters [F2 (FUNC)]

Het volume regelen [F1 (VOLUME)]

Parameter Waarde Beschrijving
Kit Volume 0–127 Volume van de hele drumkit
Pedal HH Volume 0–127 Volume van de "foot 

closed"-klank van de Hi-Hat
XStick Volume 0–127 Volume van de "cross 

stick"-klank

Een tempo aan elke kit toekennen
[F2 (TEMPO)]

Parameter Waarde Beschrijving
Kit Tempo OFF, ON OFF: tempo is niet gedefinieerd

ON: tempo is gedefinieerd
Tempo 20–260 gedefinieerd tempo

Het tempo bevestigen voor het aftellen
Creëer eerst de drumkits voor elke song die u wilt spelen, 
met de tempo's vooraf ingesteld.

Als u nu de tempo-indicator (p. 62) op "ON" zet,  kunt u 
telkens als u van drumkit wisselt, het songtempo 
bevestigen. U kunt het tempo ook controleren met het 
klikgeluid.
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Hoofdstuk 1. Drumkit-instellingen [KIT]

In elke kit kunt u kiezen of u brushes of stokken wilt gebruiken.
fig.01-005_70

* Selecteer een instrument uit de Lijst van de druminstrumenten 

(p. 88) met "*BRUSH" toegevoegd aan de naam.

Als Brush Switch op "ON" wordt ingesteld, verschijnt het 
brush-pictogram in het "DRUM KIT"-scherm.

fig.01-005_70

U kunt de instelling van de Pad Pattern-functie in- en 
uitschakelen voor elke individuele kit.
fig.01-PadPtnSw_70

U kunt elke kit een naam van maximaal 12 tekens geven.
fig.01-005_70

1. Druk op [KIT] – [F3 (NAME)].
Het "DRUM KIT NAME"-scherm verschijnt.

2. Druk op [CURSOR (links/rechts) om de cursor 
op het te veranderen teken te zetten.

3. Gebruik [VALUE], [+/-] of [CURSOR (omhoog/
omlaag)] om het teken te veranderen.

Functieknoppen
[F1 (INSERT)]: Er wordt een blanco spatie toegevoegd op de 

plaats van de cursor en tekens na dit punt 
schuiven één plaats op naar rechts.

[F2 (DELETE)]: Het teken op de plaats van de cursor wordt 
gewist en tekens na dit punt schuiven één 
plaats op naar links.

[F3 (SPACE)]: Het teken op de plaats van de cursor wordt 
vervangen door een spatie.

[F4 (CHAR)]: Het soort teken op de plaats van de cursor 
wisselt tussen hoofdletters en kleine letters of 
verandert in nummers en symbolen.

Met deze schakelaars kunt u alle individuele effecten in elke 
drumkit aan- en uitzetten.
fig.04-001_70

Raadpleeg hiervoor ON/OFF-schakelaars voor effecten 
[KIT] – [F4 (FX SW)] (p. 40).

U kunt in elke kit kiezen of u al dan niet cross stick wilt spelen 
door op [F5 (XSTICK)] in het "DRUM KIT"-scherm te drukken.

U kunt dit ook wisselen met de pads (p. 76).

• Cross-stick-klank wordt gespeeld.
fig.01-007_70

• Cross-stick-klank wordt niet gespeeld.
fig.01-008_70

* Selecteer een instrument uit de Lijst van de druminstrumenten 
(p. 88) met "*X" toegevoegd aan de naam.

Met brushes spelen [F3 (BRUSH)]

Parameter Waarde Beschrijving
Brush
Switch

OFF, ON OFF: voor het gebruik van 
drumstokken
ON: voor het gebruik van 
brushes

De Pad Pattern-functie uitschakelen 
[F4 (PAD PTN)]

Parameter Waarde en beschrijving
PadPtn
Master Sw

ALL PADS OFF:
de Pad Pattern-functie wordt niet gebruikt

ON: de Pad Pattern-functie wordt gebruikt

Een drumkit een naam geven
[F3 (NAME)]

Schakelaars voor effecten 
aan en uit [F4 (FX SW)]

Cross stick spelen 
[F5 (XSTICK)]
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Hoofdstuk 2. Instellingen voor druminstrumenten [INST]

In dit hoofdstuk leert u hoe u klanken zoals de snaardrum en 
de kickdrum kunt selecteren en bewerken.

Er zijn twee basismanieren om een klank die u wilt bewerken, 
te selecteren.

1. Druk op [INST].
[INST] gaat branden en het "INST"-scherm verschijnt.

fig.02-001_70

2. Sla op een pad.
Het instellingenscherm voor de aangeslagen pad verschijnt.

Sla op de rand om de rand van een pad te selecteren.

1. Druk op [INST].
[INST] gaat branden en het "INST"-scherm verschijnt.

2. Houd [SHIFT] ingedrukt en druk op [CURSOR 
(links/rechts)] om het nummer van de trigger-
input te selecteren.
Het nummer van de trigger-input wordt bovenaan op de 
display weergegeven.

3. Druk op [RIM] op het vel of de rand te selecteren.
Vel: [RIM] brandt niet.

Rand: RIM] brandt.
fig.02-002_70

Als het MIDI-nootnummer (p. 38) dat overeenkomt met 
een pad, wordt ontvangen, wordt de pad geselecteerd en 
op de display weergegeven.

Als u instrumenten bewerkt, kunt u voorkomen dat het scherm 
per ongeluk omschakelt, zelfs als u een andere pad aanslaat.

1. Selecteer de pad die u wilt vergrendelen.
Het instellingenscherm voor de pad verschijnt.

2. Houd [SHIFT] ingedrukt en druk op [RIM] om 
het te laten knipperen.
De pad is vergrendeld. U kunt geen andere pads selecteren. 

3. Ontgrendel door [SHIFT] ingedrukt te houden en 
op [RIM] te drukken zodat dit niet langer knippert.

* U kunt de te vergrendelen pad met knoppen veranderen, zelfs 

als [RIM] knippert.

We noemen alle TD-12-klanken "instrumenten" (INST).
fig.02-001_70

1. Druk op [INST].
[INST] gaat branden en het "INST"-scherm verschijnt.

"Group": type instrument (Inst Group)
"Inst": naam van het instrument (Inst Name)

2. Sla een pad aan.
Het instellingenscherm voor de aangeslagen pad verschijnt.

3. Druk op [CURSOR (omhoog/omlaag)] om de 
cursor op "Group" of "Inst." te zetten.

4. Gebruik [+/-] of [VALUE] om de Inst-groep/
instrument te selecteren.

5. Druk op [EXIT] om terug te keren naar het 
"DRUM KIT"-scherm.

Als u op [F5 (H & R)] drukt, kunt u ervoor kiezen om het 
vel en de rand samen of apart in te stellen. Als u vel en 
rand tegelijk instelt, is het instrumentnummer voor de 
rand één hoger dan dat voor het vel.

Een pad kiezen om te bewerken

Selecteren door op een pad te slaan

Selecteren met de knoppen

De pad die u bewerkt vergrendelen 
(TRIG LOCK) [SHIFT] + [RIM]

Een instrument toewijzen aan 
een pad
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Hoofdstuk 2. Instellingen voor druminstrumenten [INST]

Selecteer hier uit de lijst met alle beschikbare instrumenten.
fig.02-003_70

1. Druk op [INST] – [F1 (LIST)].
Het "INST LIST"-scherm verschijnt.

2. Sla een pad aan.
Het instellingenscherm voor de aangeslagen pad verschijnt.

3. Selecteer het instrument met [VALUE], [+/-] 
of [CURSOR].

Functieknoppen
[F1 (< PAGE)]

De vorige pagina uit de lijst verschijnt.

[F2 (PAGE >)]

De volgende pagina uit de lijst verschijnt.

[F3 (< GROUP)], [F4 (GROUP >)]

Selecteer de Inst Group.

[F5 (H & R)]

Wisselt om de vel- en randinstrumenten tegelijk of 
individueel te selecteren.

4. Druk op [EXIT] om naar het "INST"-scherm 
terug te keren.

De bewerkingsmethoden variëren volgens het instrument.

Met V-EDIT kunt u veltype, shell-diepte, muffling enz. 
selecteren. Zie de tabellen op de volgende pagina.

Wanneer kunt u V-EDIT gebruiken
U kunt V-EDIT gebruiken voor de volgende instrumenten: 
"KICK", "SNARE", "TOM", "HI-HAT", "CRASH", "SPLASH", 
"CHINA" of "RIDE".

Het volgende pictogram verschijnt, om aan te geven 

welke instrumenten compatibel zijn met V-EDIT.
fig.02-004_70

Bij andere instrumenten is alleen aanpassing van "Pitch" en 
"Decay Time" mogelijk.

1. Druk op [INST] – [F2 (EDIT)].
Het "INST EDIT"-scherm verschijnt.

2. Sla een pad aan.
Het instellingenscherm voor de aangeslagen pad verschijnt.

3. Selecteer de parameter met [F1] – [F3] en 
[CURSOR (omhoog/omlaag)].

4. Pas de instelling aan met [+/-] of [VALUE].

5. Als u klaar bent, drukt u op [EXIT] om terug te 
keren naar het "INST"-scherm.

Een instrument uit de lijst 
selecteren [F1 (LIST)]

Over de weergave onderaan bij 
de instrumentnaam
fig.02-InstInfo_70

POSI: Instrument gemarkeerd met "*P" (p. 91)

U kunt het effect aan/uit selecteren door op [F4 (CONTROL)] – 
[F3 (MIDI)] "Position Ctrl" te drukken.

Dit correspondeert alleen met een aantal speciale inputs (p. 44).

INTRVL: Instrument gemarkeerd met "*I" (p. 91)

XSTK: Instrument gemarkeerd met "*X" (p. 91)

* Deze verschijnen alleen als [F5 (H & R)] uitgeschakeld is.

Drumgeluiden bewerken 
[F2 (EDIT)]

Een akoestische drumkit bewerken 
(V-EDIT)

Andere instrumenten bewerken

De bewerkingsprocedure
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KICK
fig.02-KICK_70

SNARE
fig.02-SNARE_70

TOM
fig.02-TOM_70

* PINSTRIPE is een geregistreerd handelsmerk van Remo Inc, VS.

HI-HAT
fig.02-HIHAT_70

NORMAL: De ruimte tussen de onderste en de bovenste 
Hi-Hat wordt geregeld door het pedaal.

FIXED: De ruimte is vast ingesteld.

Parameter Waarde
[F1 (SHELL)]
Shell Depth NORMAL, DEEP1–2
[F2 (HEAD)]
Head Type CLEAR, COATED, PINSTRIPE
Head Tuning -480–+480
[F3 (MUFFLE)]
Muffling OFF, TAPE1–2, BLANKET, WEIGHT
Snare Buzz OFF, ON

Parameter Waarde
[F1 (SHELL)]
Material WOOD, STEEL, BRASS
Shell Depth 1.0”–20.0”
[F2 (HEAD)]
Head Type CLEAR, COATED, PINSTRIPE
Head Tuning -480–+480
[F3 (MUFFLE)]
Muffling OFF, TAPE1–2, DOUGHNUTS1–2
Strainer Adj. OFF, LOOSE, MEDIUM, TIGHT

Parameter Waarde
[F1 (SHELL)]
Shell Depth NORMAL, DEEP1–2
[F2 (HEAD)]
Head Type CLEAR, COATED, PINSTRIPE
Head Tuning -480–+480
[F3 (MUFFLE)]
Muffling OFF, TAPE1–2, FELT1–2
Snare Buzz OFF, ON

Parameter Waarde
[F1 (SIZE)]
Size 1"–40"
[F2 (FIXED)]
Fixed Hi-Hat NORMAL, FIXED1–4
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CRASH/SPLASH/CHINA/RIDE
fig.02-CYM_70

Andere instrumenten
fig.02-005_70

U kunt de instrumenten van het vel en de rand tegelijker-
tijd bewerken. Als u op [F5 (H & R)] drukt, kunt u kiezen 
of u het vel en de rand tegelijkertijd of individueel instelt.

* Als de instrumenten, die aan het vel en de rand zijn toegewezen, 

niet in dezelfde Inst Group zitten, kunt u het vel en de rand 

alleen individueel instellen, zelfs als [F5 (H & R)] op ON staat.

Bij sommige instrumenten heeft het verhogen of verlagen 
van de waarde geen verdere verandering tot gevolg.

• KICK/SNARE/TOM: "Head Tuning"

• CRASH/SPLASH/CHINA/RIDE: "Sustain"

• Andere instrumenten: "Pitch" en "Decay"

Sommige instrumenten hebben parameters die niet 
bewerkt kunnen worden.

• SNARE: "Material" en "Strainer Adj.".

Compressor (COMP)
A compressor adjusts the envelope (changes in the volume 
over time) and changes the character of the sound in response 
to playing dynamics.
fig.04-003_70

Equalizer (EQ)
U kunt driebandsequalizers gebruiken (voor het hoge, midden- 
en lage frequentiebereik) om de klank aan te passen.
fig.04-004_70

Raadpleeg hiervoor Compressor en EQ gebruiken 

[INST] - [F3 (COMP/EQ)] (p. 40).

Parameter Waarde
[F1 (SIZE)]
Size 1"–40"
[F2 (SIZZLE)]
Sizzle Type OFF, RIVET
[F3 (SUSTAIN)]
Sustain -31–+31

Parameter Waarde
Pitch -480–+480
Decay Time -31–+31

De compressor en equalizer 
gebruiken [F3 (COMP/EQ)]



37

Hoofdstuk 2. Instellingen voor druminstrumenten [INST]

H
oo

fd
st

uk
  2

 
[IN

S
T

]

1. Druk op [INST] - [F3 (CONTROL)].

2. Sla een pad aan.
Het instellingenscherm voor de aangeslagen pad verschijnt.

Selecteer met [SHIFT] en [CURSOR (links/rechts)].

3. Selecteer de parameter met [F1] – [F5] en 
[CURSOR (omhoog/omlaag)].

4. Pas de instellingen aan met [+/-] of [VALUE].

5. Als u klaar bent, drukt u op [EXIT] om terug te 
keren naar het "INST"-scherm.

Deze functie start de weergave van een patroon bij het aan-
slaan van een pad. Met deze functie kunt heel gemakkelijk 
patronen gebruiken tijdens een live-optreden.

Als u verschillende patronen hebt toegewezen aan twee of 
meer pads, dan wordt bij het aanslaan van een andere pad 
tijdens de weergave van een patroon, het nieuw geselecteerde 
patroon weergegeven.

* Wanneer u patronen weergeeft met opgenomen drumkit-
uitvoeringen of demosongs, worden de patronen die aan de pads 
zijn toegewezen, niet weergegeven, zelfs als de Pad Pattern-
functie voor de geselecteerde drumkit aan staat.

* Uitvoeringen waarbij u de Pad Pattern-functie gebruikt, kunt 
u niet op sequencers opnemen.

PadPtn Master Sw: ALL OFF, ON

U kunt de Pad Pattern-functie in- en uitschakelen voor 
elke individuele drumkit.

ALL OFF: de Pad Pattern-functie wordt niet gebruikt.
ON: de Pad Pattern-functie wordt gebruikt.

PadPtn: OFF, P 1–150, U 151–250

Selecteert het weergegeven patroon wanneer u de pad aanslaat.

* Als alle pads op "OFF" staan, verschijnt het -pictogram.

PadPtn Velocity: OFF, ON

OFF:
Het patroon wordt op het ingestelde volume weergegeven, 
ongeacht de kracht waarmee u de pad aanslaat.
ON:
Het patroon wordt weergegeven met een volume dat veran-
dert naargelang de kracht waarmee u de pad aanslaat.

Tap Ptn Mute Grp: OFF, 1–8

Als één klank (patroon) is ingesteld om te worden weer-
gegeven voordat de vorige klank (patroon) klaar is, kunt 
u in Tap Playback (p. 61) met deze instelling óf de eerdere 
klank stoppen en de volgende klank laten beginnen, óf de 
twee klanken gelaagd laten spelen.

Patronen ingesteld op hetzelfde nummer:
De weergave van de eerdere klank wordt afgebroken en 
de volgende klank (patroon) start.
Patronen ingesteld op verschillende nummers:
De eerdere klank wordt tot het einde weergegeven, terwijl de 
volgende klank (patroon) eraan wordt toegevoegd.

Klanken weergegeven met Pad Pattern
Bij Pad Pattern start de weergave van het patroon pas als u de 
pad met voldoende kracht aanslaat. Slaat u de pad 
onvoldoende hard aan, dan weerklinkt enkel het toegewezen 
instrumentgeluid; het patroon wordt niet weergegeven.

Pads/pedalen als controllers 
gebruiken [F4 (CONTROL)]

Parameter Waarde Beschrijving
[F1 (PATTERN)]
PadPtn
Master Sw

ALL OFF, 
ON

Raadpleeg hiervoor Een
patroon spelen door een 
pad aan te slaan (Pad 
Pattern) [F1 (PATTERN)]
(p. 37).

PadPtn OFF, P 1–150, 
U 151–250

PadPtn
Velocity

OFF, ON

Tap Ptn 
Mute Grp

OFF, 1–8

[F2 (PDLBEND)]
Pedal Bend 
Range

-24–0– +24 Raadpleeg hiervoor De
toonhoogte veranderen 
met het Hi-Hat-pedaal [F2 
(PDLBLEND)] (p. 38).

[F3 (MIDI)]
Tx Channel CH1–CH16,

GLOBAL
Raadpleeg hiervoor MIDI-
instellingen voor elke 
pad [F3 (MIDI)] (p. 38).Nootnr. 0 (C -)–127 

(G9), OFF
Gate Time 0,1–8,0 (s)
Position
Ctrl Sw

OFF, ON

[F4 (HH MIDI)]
Note No. 0 (C -)–127 

(G9), OFF
Raadpleeg hiervoor MIDI-
nootnummers verzonden 
door de Hi-Hat [F4 (HH 
MIDI)] (p. 38).

Gate 0,1–8,0 (s)

[F5 (BR MIDI)]
Brush Note 
No.

0 (C -)–127 
(G9), OFF

Raadpleeg hiervoor MIDI-
nootnummers verzonden 
door Brush Sweep/Cross 
Stick [F5 (BR MIDI)] (p. 
38).

XStick Note 
No.

0 (C -)–127 
(G9), OFF

Een patroon spelen door een pad aan 
te slaan (Pad Pattern) [F1 (PATTERN)]
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Met deze instelling kunt u het Hi-Hat-pedaal als pitch bender 
gebruiken voor klanken die aan een willekeurige pad of rand 
zijn toegewezen. Aangegeven in stappen van een halve toon.

Pedal Bend-bereik: -24–0– +24

* De Pitch Control-functie gebruikt hetzelfde Control Change-

bericht als de Hi-Hat open/close-functie (fabrieksinstelling: 

"FOOT (4)"). Raadpleeg p. 73 voor meer informatie.

Tx Channel: CH1–CH16, GLOBAL
MIDI-zendkanaal voor elke pad

GLOBAL: zendt uit op hetzelfde kanaal als de 
drumkitpartij (p. 72).

Note No.: 0 (C -)–127 (G 9), OFF
OFF: er worden geen nootberichten verzonden.

Gate Time: 0,1–8,0 (s)
Zie de kolom.

Position Ctrl: OFF, ON
Dit kan worden ingesteld voor trigger-inputs SNARE 
(Head, Rim), TOM (Rim), RIDE (Bow) en AUX (Rim).

Dit zet de klank bij de aanslagpositie/rim shot-nuance op 
ON of OFF.

SNARE (Head): Aanslagpositie
SNARE (Rim): Rim shot-nuance
TOM (Rim): Rim shot-nuance
RIDE (Bow): Aanslagpositie
AUX (Rim): Rim shot-nuance

* De HH Note# Border-instelling is vereist om wisselingen 

tussen de open en gesloten Hi-Hat door te sturen. Raadpleeg 

p. 74 voor meer informatie.

Open (Bow): Bow shot van open Hi-Hat
Closed (Bow): Bow shot van gesloten Hi-Hat
Open (Edge): Edge shot van open Hi-Hat
Closed (Edge): Edge shot van gesloten Hi-Hat
Pedal: Pedal Hi-Hat (Foot gesloten)

Nootnr.: 0 (C -)–127 (G 9), OFF
OFF:Er worden geen nootberichten verzonden.

Gate Time: 0,1-8,0 (s)      Zie de kolom.

Brush-nootnr.: 0 (C -)–127 (G 9), OFF

OFF: er worden geen nootberichten verzonden.

XStick-nootnr.: 0 (C -)–127 (G 9), OFF

OFF: er worden geen nootberichten verzonden.

Als u meerdere pads op hetzelfde 
nootnummer instelt
Als het nootnummer wordt ingesteld om meer dan één pad te 
ontvangen, wordt het instrument weergegeven dat aan de pad 
met het laagste TRIGGER INPUT-nummer is toegewezen. Als 
nootnummers voor het vel en de rand verdubbeld zijn, dan 
wordt het vel-instrument weergegeven.

Een sterretje (*) verschijnt rechts van het nootnummer 
voor TRIGGER INPUTS die niet worden gehoord.

Voorbeeld:

Nootnummer "38 (D2)" wordt ingesteld voor het vel en de 
rand van TRIGGER INPUT 2 (SNARE) en voor het vel van 
TRIGGER INPUT 3 (TOM 1). Als nootnummer "38" wordt 
ontvangen, wordt in dit geval het instrument gespeeld, dat 
aan het vel van TRIGGER INPUT 2 (SNARE) is toegewezen.

De toonhoogte veranderen met het 
Hi-Hat-pedaal [F2 (PDLBLEND)]

MIDI-instellingen voor elke pad [F3 
(MIDI)]

MIDI-nootnummers verzonden door 
de Hi-Hat [F4 (HH MIDI)]

MIDI-nootnummers verzonden door 
Brush Sweep/Cross Stick [F5 (BR MIDI)]

Over de Gate Time
Percussie-geluidsmodules produceren normaalgesproken 
enkel geluid als reactie op "Note on"-berichten en 
negeren "Note off"-berichten. Algemene geluidsmodules 
en samplers ontvangen de verzonden "Note off"-
berichten wel en reageren door het geluid uit te zetten.

Als u bijvoorbeeld een "loop" in een sampler of andere 
klanken aan het triggeren bent, dan is de Gate Time-
parameter erg belangrijk. Bij de fabrieksinstellingen 
(vooraf ingestelde waarden) wordt de verzonden gate 
time op de minimale waarde ingesteld.
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Hoofdstuk 3. Mixerinstellingen

Hier regelt u onder meer het volume, de pan enz.
fig.03-001_70

1. Druk op [MIXER].
[MIXER] gaat branden.

2. Selecteer de parameter met [F1]–[F4] of 
[CURSOR (omhoog/omlaag)].

3. Druk op [CURSOR (links/rechts)] of [RIM] om 
het in te stellen instrument te selecteren.
U kunt het instrument ook selecteren door een pad aan te slaan.

4. Stel de parameter in met [+/-] of [CURSOR 
(omhoog/omlaag)].

* Als u op [F5 (H & R)] in het  [F1 (VOLUME)], [F2 (PAN)] of 

[F3 (MIN VOL)] instellingenscherm drukt, kunt u kiezen of u 

het bovenvel en de rand tegelijkertijd of individueel instelt.

5. Druk op [EXIT] om terug te keren naar het 
"DRUM KIT"-scherm.

U kunt de GROUP FADERS gebruiken om aanpassingen te maken.
fig.03-002_70

1. Druk tegelijkertijd op [INST] en [MIXER].
[MIXER] flikkert.

U kunt de functie van de faders wijzigen door [SHIFT] 
ingedrukt te houden en op [MIXER] te drukken. Wanneer 
de lagere indicator brandt, kunt u het volume van AUX 1 
en AUX2 regelen.

2. Selecteer de parameter met [F1]–[F3].

3. Beweeg de fader die correspondeert met de aan 
te passen TRIGGER INPUT.

* U kunt ook [+/-], [VALUE] of [CURSOR (omhoog/omlaag)] 

gebruiken.

* Deze instellingen gelden doorgaans voor bovenvel en rand.

4. Druk op [EXIT] of [FADER] om naar het "DRUM 
KIT"-scherm terug te keren.

* Nadat u op [EXIT] of [FADER] hebt gedrukt, is het mogelijk 

dat de waarden voor de [GROUP FADERS] niet meer het 

werkelijke volume weergeven van de klank die aan die fader is 

toegewezen. Beweeg de faders daarom eerst even voordat u uw 

instelling maakt.

Mixerparameters [MIXER]

Parameter Waarde Beschrijving
[F1 (VOLUME)]
Volume 0–127 Volume van elke trigger-input
[F2 (PAN)]
Pan L15–CTR–

R15
Pan van elke trigger-input

[F3 (MIN VOL)]
Minimum
Volume

0–10 Minimumvolume van elke 
trigger-input (gebruikt om 
het dynamische bereik te 
verkleinen)

[F4 (KIT VOL)]
Kit Volume 0–127 Volume van de hele drumkit
Pedal HH 
Volume

0–127 Volume van de foot closed-
klank van de Hi-Hat

XStick
Volume

0–127 Volume van de cross-stick-
klank

Group Faders gebruiken voor het 
bewerken (MIX EDIT)

Parameter Waard
e

Beschrijving

[F1 (VOLUME)]
Volume 0–127 Volume van elke trigger-input
[F2 (AMB SND)]
AMB SEND 
LEVEL

0–127 Verzendniveau naar de ambience 
voor elke trigger-input

[F3 (MFX SND)]
MFX SEND 
LEVEL

0–127 Verzendniveau naar de multi-
effecten voor elke trigger-input
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Met deze schakelaars kunt u alle individuele effecten aan- en 
uitzetten in elke drumkit.
fig.04-001_70

1. Druk op [KIT] - [F4 (FX SW)].
[KIT] gaat branden en het "DRUM KIT"-scherm 
verschijnt.

2. Gebruik [F1]–[F4] om het volgende aan of uit te 
zetten.
[F1]: Padcompressor (*1)

[F2]: Padequalizer (*1)

[F3]: Ambience

[F4]: Multi-effecten

3. Druk op [EXIT] om terug te keren naar het 
"DRUM KIT"-scherm.

* De ON/OFF-status van het effect wordt weergegeven in het 

"DRUM KIT"-scherm.
fig.04-002e_70

* 1: Alle padcompressoren of padequalizers worden tegelijkertijd 

aan- of uitgezet.

U kunt aan elke klank verbonden met een trigger-input een 
individuele compressor en EQ toewijzen.

1. Druk op [INST] - [F3 (COMP/EQ)].
[INST] gaat branden.

2. Sla op de pad die u wilt instellen.

3. Druk op [F2], [F3] of [CURSOR] om de 
parameter te selecteren.

Functieknoppen
[F2 (COMP)]

Er verschijnen parameters voor de padcompressor.

[F3 (EQ)]

Er verschijnen parameters voor de padequalizer.

4. Pas de instelling aan met [+/-] of [VALUE].

5. Druk op [F1] en/of op [F4] om de compressor/
equalizer voor iedere trigger-input aan te zetten.
[F1]:Zet de padcompressor aan/uit.

[F4]:Zet de padequalizer aan/uit.

,

De COMP/EQ-instelling staat op ON, de EFFECTS 
SWITCH staat op ON.

Effect toegepast.

,

De COMP/EQ-instelling staat op ON, de EFFECTS 
SWITCH staat op OFF.

Effect niet toegepast.

De COMP/EQ-instelling staat op OFF.

Effect niet toegepast.

* Als u op [F5 (H & R)] drukt, kunt u ervoor kiezen om het vel 

en de rand samen of apart in te stellen..

In een bepaalde omgeving kan het geluid worden vervormd.

ON/OFF-schakelaars voor 
effecten [KIT] – [F4 (FX SW)]

AAN UIT

Compressor en EQ gebruiken 
[INST] - [F3 (COMP/EQ)]
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Een compressor regelt de envelope (volumeveranderingen in 
de tijd), en verandert de aard van het geluid in reactie op de 
speeldynamieken.
fig.04-003_70

Verander onderstaande parameters voor een meer 
gedetailleerde instelling.

Over Threshold en Ratio
Zoals aangegeven in onderstaand diagram bepalen deze 
parameters hoe het volume wordt gecomprimeerd.
fig.Compressor.e

U kunt driebandsequalizers gebruiken (voor het hoge, 
midden- en lage frequentiebereik) om de klank aan te passen.
fig.04-004_70

Compressor (COMP)

Parameter Waarde Beschrijving
Attack EMPHASIS,

CRUSH
EMPHASIS

Accentueert de 
aanslag van de 
klank.

CRUSH
Samendrukken
van de aanslag.

Type COMP SOFT 1–2, 
COMP MED 1–3, 
COMP HARD 1–2, 
LIMITER 1–2, 
EXPANDER 1–3

Hiermee verandert u 
de Thre- en 
ratiowaarden.

Time KICK 1–3, 
SNARE1–3,
TOM 1–3, 
CYM 1–2, 
OTHER1–3

Hiermee verandert u 
de Atck-, Hold- en 
Rels-waarden.

Gain -15– +20 (dB) Output-niveau van 
de compressor

Parameter Waarde Beschrijving
Thre
(Threshold)

-30–0 (dB) Volumeniveau
waarbij de 
compressie begint

Ratio 0,5:1–50:1 Compressieratio
Atck
(Attack)

0–255 (ms) Tijd vanaf wanneer 
het volume het 
drempelniveau
overschrijdt, totdat 
het compressoreffect 
wordt toegepast.

Hold 2–9999 (ms) Tijdscompressie
wordt vastgehouden

Rels
(Release)

2–9999 (ms) Tijd vanaf wanneer 
het volume onder het 
drempelniveau valt, 
totdat het compressor-
effect niet meer wordt 
toegepast.

Equalizer (EQ)

Parameter Waarde Beschrijving
Q 0,5–8,0

(enkel voor 
MID)

Breedte van het 
frequentiebereik

Een hogere Q 
versmalt het 
desbetreffende
gebied.

Freq
(Frequency)

20–1k (LOW), 
20–8k (MID), 
1k–8k (HIGH)

Geeft aan waar de 
boost/cut plaatsvindt

Gain -15– +15 (dB) Hoeveelheid boost/cut

1:1
0,5:1

1.7:1

4:1

50:1

Input-niveau
Threshold (drempel)

O
ut

pu
t-

ni
ve

au

Ratio
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U kunt kiezen in welk soort kamer de drums gespeeld moeten 
worden en de klank aanpassen.
fig.04-005_70

1. Druk op [AMBIENCE].
[AMBIENCE] gaat branden.

2. Selecteer de parameter met [F2]–[F4] of 
[VALUE].

3. Pas de instelling aan met [+/-] of [VALUE].

4. Druk op [F1] om de galm aan te zetten.

* Als u op [F5 (H & R)] in het [F4 (AMB SND)]-instellingen-

scherm drukt, kunt u kiezen of u het bovenvel en de rand 

tegelijkertijd of individueel instelt.

Met de multi-effecten kunt u uw klank verder aanpassen, en u 
kunt ook kiezen uit verschillende output-configuraties.
fig.04-006_70

1. Houd [SHIFT] ingedrukt en druk op [AMBIENCE].
[AMBIENCE] gaat branden.

2. Druk op [F2], [F3] of [CURSOR] om de 
parameter te selecteren.

3. Pas de instelling aan met [+/-] of [VALUE].

4. Druk op [F1] om de multi-effecten aan te zetten.

* Als u op [F5 (H & R)] in het [F4 (AMB SND)]-instellingen-

scherm drukt, kunt u kiezen of u het bovenvel en de rand 

tegelijkertijd of individueel instelt.

Galm [AMBIENCE]

Parameter Waarde Beschrijving
[F2 (TYPE)]
Room Type BEACH,

LIVING ROOM, 
BATH ROOM, 
STUDIO,
GARAGE,
LOCKER ROOM, 
THEATER, CAVE, 
GYMNASIUM,
DOME STADIUM

Soort galm

Level 0–127 Totaal galmniveau
[F3 (ROOM)]
Room Size TINY, SMALL, 

MEDIUM,
LARGE, HUGE

5 maten beschikbaar

Wall Type WOOD,
PLASTER, GLASS

Muurmateriaal

Mic Position LOW, HIGH Microfoonpositie bij 
galm

Room Shape 0–100 Vorm van de kamer
[F4 (AMB SND)]
Send Level 0–127 Galm verzend-

niveau voor elk 
instrument

Multi-Effecten
[SHIFT] + [AMBIENCE]

Parameter Waarde Beschrijving
[F2 (MFX)]
Type DELAY,

PANNING DELAY, 
FLANGER,
PHASER,
CHORUS

Type multi-
effecten

Level 0–127 Totaal effect-
niveau

[F3 (MFX SND)]
Send Level 0–127 Effect SEND-

niveau voor elk 
instrument
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DELAY
Voegt een echo-effect toe.

PANNING DELAY
Dit is een echo-effect met echo’s die links en rechts pannen.

FLANGER
Produceert een metaalachtige resonantie die stijgt en daalt als 
een vliegtuig dat opstijgt of landt.

PHASER
Voegt een faseverschoven klank aan de oorspronkelijke klank 
toe, waardoor een wervelende modulatie wordt geproduceerd.

CHORUS
Geeft rijkdom en ruimtelijkheid aan de klank.

Multi-Effect-parameters

Parameter Waarde Beschrijving
Time 0–1600 (ms) Tijd totdat de delay-

klank wordt gehoord
Feedback -98–98 (%) Hoeveelheid delay-

klank die in het effect 
wordt teruggevoerd 
(min: keert de fase om)

Parameter Waarde Beschrijving
TimeL 0–1600 (ms) Tijd totdat de delay-

klank wordt gehoordTimeR
Level L 0–127 Volume van de 

delayklankLevel R
Feedback -98–98 (%) Hoeveelheid delay-

klank die in het effect 
wordt teruggevoerd 
(min: keert de fase om)

Parameter Waarde Beschrijving
Delay 0–15,0 (ms) Klank van de flanger
LFO Rate 1–128 Frequentie van de 

modulatie.
Depth 0–127 Diepte van de modulatie.
Feedback -98–98 (%) Hoeveelheid flangerklank 

die in het effect wordt 
teruggevoerd (min: keert 
de fase om)

Phase 0–180 Ruimtelijke verdeling van 
het geluid

Parameter Waarde Beschrijving
Freq 100–8000 (Hz) Basisfrequentie waarbij de 

klank wordt gemoduleerd
LFO Rate 1–128 Frequentie van de 

modulatie.
Depth 0–127 Diepte van de modulatie.
Resonance 0–127 Hoeveelheid feedback

Parameter Waarde Beschrijving
Delay 8,0–30,0 (ms) Klank van de chorus
LFO Rate 1–128 Frequentie van de 

modulatie.
Depth 0–127 Diepte van de modulatie.
Phase 0–180 Ruimtelijke verdeling van 

het geluid
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Om zeker te zijn dat de TD-12 de signalen van de pads correct 
ontvangt, selecteert u voor iedere trigger-input het triggertype

(het type pads dat gebruikt wordt).

Triggertype

Een triggertype is een groep triggerinstellingen, waarvan de 
waarden optimaal voor een bepaalde pad zijn aangepast. 
Indicaties zoals "KD85", "PD85" of "VH11’ enz. in neven-
staande afbeelding stemmen hiermee overeen. Als u een 
triggertype voor een aangesloten pad selecteert, wordt elke 
parameter ingesteld op de meest geschikte waarde voor deze 
pad, zodat u het kunt bespelen zonder problemen met de 
instellingen. Alleen als factoren die niet met de selectie van het 
juiste triggertype te maken hebben, een goede uitvoering 
verhinderen, moet u de individuele parameters voor de 
gebruikte pad in detail instellen.

Triggerbank

Met triggerbanken kunt u de 15 triggerinstellingen als één 
enkele informatiepakket opslaan. Het grote nummer links in 
bovenstaande afbeelding is het triggerbank-nummer. Zet de 
cursor op dit deel van het scherm om de triggerbank te 
selecteren.

1. Druk op [TRIGGER] – [F1 (BANK)].
[TRIGGER] gaat branden en het "TRIGGER BANK"-
scherm verschijnt.

fig.05-TrigBank_70

2. Druk op [CURSOR (links)] om de cursor op het 
triggerbank-nummer te zetten.

3. Selecteer de triggerbank met [+/-] of [VALUE].

4. Druk op [CURSOR (rechts)] om de cursor op 
een triggertype te zetten.

5. Sla op de pad die u wilt instellen.
De cursor gaat naar het triggertype voor de aangeslagen pad.

U kunt ook selecteren met [CURSOR] of [TRIG SELECT].

6. Gebruik [+/-] of [VALUE] om het triggertype te 
selecteren.

* Als u het triggertype selecteert, worden de triggerparameters 
(behalve de Crosstalk Cancel-parameters) automatisch 
ingesteld met de waarden die voor elke pad het meest efficiënt 
zijn. Maak instellingen voor de parameter als dit nodig is.

* Als u 3Way Trigger (p. 52) op ON zet, wordt "RD CTRL" 
weergegeven als triggertype voor TRIGGER INPUT 10 
EDGE. Dit kan niet worden veranderd.

* Brush sweep en cross stick kunnen alleen bij SNARE worden 
gebruikt.

* Iedere speelmethode kan gebruikt worden voor de desbetreffemde 
instrumenten (p. 91).

Het padtype selecteren 
[F1 (BANK)]

Trigger-type Gebruikt model
PD125 PD-125
PD120 PD-120
PD105 PD-105
PD100 PD-100
PD80R PD-85, PD-80R, PD-80
PD9 PD-9
PD8 PD-8
PD7 PD-7
PD6 PD-6
KD120 KD-120
KD80 KD-85, KD-80
KD8 KD-8
KD7 KD-7
CY15R CY-15R
CY12RC CY-12R/C
CY14C CY-14C
CY8 CY-8
CY6 CY-6
CY12H CY-12H
VH12 VH-12
VH11 VH-11
PAD1 Als u een pad gebruikt die niet van Roland is.
PAD2
RT7K RT-7K
RT5S RT-5S
RT3T RT-3T

Tabel voor de overeenkomst tussen 
trigger-inputs en pad/speel-methoden

Trigger-
input

Dual Trigger 
Mesh Pad

Positional
Sensing

Rim Shot 
Nuance

KICK – – –
SNARE o o o
TOM 1–3 o – o
HI-HAT – – –
CRASH 1, 2 – – –
RIDE – o –
EDGE – – –
AUX 1, 2 o – o
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Als u pads van andere fabrikanten gebruikt, probeer dan de 
volgende parameters aan te passen.

De velocity-monitor rechts op de display geeft de velocity 
aan voor de laatste zestien slagen, vanaf de recentste slag.

1. Druk op [TRIGGER] – [F2 (BASIC)].
[TRIGGER] gaat branden en het "TRIGGER BASIC"-
scherm verschijnt.

fig.05-TrigBasic_70

2. Selecteer de parameter met [CURSOR 
(omhoog/omlaag)].

3. Sla op de pad die u wilt instellen.
Het instellingenscherm voor de aangeslagen pad verschijnt.
U kunt ook selecteren met [TRIG SELECT].

4. Pas de instelling aan met [+/-] of [VALUE].

5. Als u klaar bent, drukt u op [EXIT] om naar het 
"DRUM KIT"-scherm terug te keren.

U kunt de gevoeligheid van de pads aanpassen aan uw 
persoonlijke speelstijl.
Hiermee hebt u meer dynamische controle over het 
klankvolume, afhankelijk van hoe hard u speelt.

Gevoeligheid: 1–32
Bij een hogere gevoeligheid kan de pad een luid volume 
voortbrengen, zelfs als u het zacht aanslaat.
Bij een lagere gevoeligheid produceert de pad een lager 
volume, zelfs als u het met veel kracht aanslaat.

Met deze instelling kan een triggersignaal alleen worden 
ontvangen, als de pad boven een vastgesteld volumeniveau 
(velocity) komt. Hiermee kunt u voorkomen dat een pad 
geluid voortbrengt door de trillingen van andere pads.
In het volgende voorbeeld zal B klinken en A en C niet.
fig.Threshold.e

Threshold: 0–31

Wanneer u dit op hogere waarde instelt, weerklinkt geen 
geluid als u de pad licht aanslaat.
Verhoog geleidelijk de "Threshold"-waarde terwijl u de pad 
aanslaat. Controleer en pas aan. Herhaal dit proces tot u de 
perfecte instelling krijgt voor uw speelstijl.

Met deze instelling kunt u de relatie tussen het speelsnelheid 
(slagkracht) en veranderingen in het volume beheersen. Pas deze 
curve aan totdat de respons zo natuurlijk mogelijk aanvoelt.

Curve:LINEAR

De standaardinstelling. Dit produceert de meest natuurlijke 
correspondentie tussen speeldynamieken en 
volumeverandering.
fig.VeloC-LINEAR.e

Curve:EXP1, EXP2

Vergeleken met LINEAR: sterkere dynamieken zorgt voor een 
grotere verandering.
fig.VeloC-EXP.e

De padgevoeligheid instellen 
[F2 (BASIC)]

Parameter Waarde Beschrijving
Trig Type Raadpleeg p. 44
Sensitivity 1–32 Padgevoeligheid
Threshold 0–31 Minimumniveau

voor de pad
Curve LINEAR, EXP1, 

EXP2, LOG1, 
LOG2, SPLINE, 
LOUD1, LOUD2

Hoe de speel-
dynamieken
het volume 
veranderen

Padgevoeligheid

Minimumniveau voor de pad 
(Threshold)

Hoe speeldynamieken het volume 
veranderen (Velocity Curve)

Threshold (drempel)

CBA

Volume

Slagkracht
LINEAIR

Volume Volume

Slagkracht
EXPONENTIAL 2EXPONENTIAL 1
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Curve:LOG1, LOG2

Vergeleken met LINEAR: zacht spelen zorgt voor een grotere 
verandering.
fig.VeloC-LOG.e

Curve:SPLINE

Extreme veranderingen als reactie op het spelen van 
dynamieken.
fig.VeloC-SPLINE.e

Curve:LOUD1, LOUD2

Heel weinig dynamische respons, waardoor het makkelijk 
wordt om sterke volumeniveaus te behouden. Wanneer u 
drumtriggers gebruikt, helpen deze instellingen om stabiele 
niveaus te behouden.
fig.VeloC-LOUD.e

1. Druk op [TRIGGER] - [F3 (HI-HAT)].
[TRIGGER] gaat branden en het "TRIGGER HIHAT"-
scherm verschijnt.

fig.05-TrigHH_70

2. Selecteer de parameter met [CURSOR 
(omhoog/omlaag)].

3. Pas de instelling aan met [+/-] of [VALUE].

4. Als u klaar bent, drukt u op [EXIT] om naar het 
"DRUM KIT"-scherm terug te keren.

*1: Als u de toonhoogte met het Hi-Hat-pedaal (p. 38) regelt, kunt 
u de toonhoogte vlot veranderen door op "High" in te stellen.

Volume Volume

Slagkracht
LOG2LOG1

Volume

Slagkracht
SPLINE

Volume Volume

Slagkracht
LOUD2LOUD1

Hi-Hat-instellingen [F3 (HI-HAT)]

Parameter Waarde Beschrijving
Hi-Hat Ctrl 
Type

VH12,
VH11/FD

Gebruikte Hi-Hat Controller
VH12: VH-12
VH11/FD: VH-11, FD-8

Wanneer het HH Ctrl-type is ingesteld op "VH12"
Offset -100– +100 Hoeveelheid opening van de 

Hi-Hat
Hoe hoger de waarde, des te 
groter de opening.
Nadat u de automatische 
aanpassing hebt ingesteld 
(p. 48), kunt u nauwkeurig 
instellen todat u de gewenste 
instellingen hebt gevonden.

Foot Splash 
Sens

-10– +10 De hoeveelheid bepaalt hoe 
gemakkelijk de Foot Splash 
kan worden uitgevoerd.

Noise Cancel 1–3 Hoeveelheid kracht voor het 
afkappen van de boog- en 
randruis als u "Foot Close" 
speelt.

Hoe groter de waarde, des 
te moeilijker het is voor een 
ruis om de  "Foot Close" te 
overstemmen.

Wanneer het HH Ctrl-type is ingesteld op "VH11/FD"
Foot Splash 
Sens

-10– +10 De hoeveelheid bepaalt hoe 
gemakkelijk de Foot Splash kan 
worden uitgevoerd

CC Max 90, 127 Hoeveelheid Control Change 
die verzonden wordt bij het 
volledig intrappen van het 
pedaal.

CC
Resolution

NORMAL,
HIGH

Hoeveelheid dataresolutie die 
vanaf het Hi-Hat-pedaal wordt 
uitgezonden. (*1)
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De Hi-Hat aansluiten
fig.VH-Connect.e

De Hi-Hat instellen
1. Controleer dat de VH-11 en de TD-12 correct 

zijn aangesloten.

2. Controleer dat de Hi-Hat niet het minste contact 
maakt met de bewegingssensor en zet de TD-12 
vervolgens aan.

* U kunt de offset niet correct instellen als de Hi-Hat contact 

maakt met de bewegingsensor wanneer het toestel aan staat.

3. Draai de koppelingsschoef los en laat de Hi-Hat 
natuurlijk op de bewegingssensor rusten.

4. Druk op [TRIGGER] – [F1 (BANK)].
[TRIGGER] gaat branden en het "TRIGGER BANK"-
scherm verschijnt.

5. Druk op [CURSOR] om de cursor naar het trigger-
type voor TRIGGER INPUT 6 te verplaatsen.

6. Gebruik [+/-] of [VALUE] om "VH11" te selecteren.
fig.05-VH11-Offset1

7. Druk op [F3 (HI-HAT)].
Het "TRIGGER HI-HAT"-scherm verschijnt.

fig.05-VH11-Offset2

8. Bevestig de instellingen van de TD-12.

9. Terwijl u de meter rechts op de display van 
de TD-12 afleest, regelt u de offset met de 
VH-offset-stelschroef van de VH-11.

Stel de offset zo in dat een zwart  op de meter verschijnt.
fig.05-VH11-Offset3

fig.Offset.e

10. Pas zo nodig de andere parameters aan (p. 46).

De VH-11 aansluiten en 
de TD-12 aanpassen

TRIGGER�
OUTPUT-jack

Naar de�
TRIGGER INPUT�

HI-HAT-jack�
van de TD-12

Naar de�
HH CTRL-jack �
van de TD-12

CONTROL�
OUTPUT-jack

Parameter Waarde
Hi-Hat Type VH11/FD
CC Max 90
CC Resolution NORMAL

VH Offset-�
stelschroef

OPENEN SLUITEN

Aanpassingspunten van de 
VH-Offset
Als u moeite hebt om een gesloten Hi-Hat-geluid te 
produceren, moet u de regelschroef van de VH-offset
 in de richting van "SLUITEN" draaien. 
Als u moeite hebt om een open Hi-Hat-geluid te 
produceren, moet u de schroef in de richting van 
"OPENEN" draaien.

Valt het geluid weg wanneer u de Hi-Hat met kracht 
aanslaat, dan moet u de VH-offset-stelschroef in de 
richting van "OPENEN" draaien.
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De Hi-Hat aansluiten
fig.VH12-Connect.e

De Offset instellen
1. Druk op [TRIGGER] – [F1 (BANK)].

[TRIGGER] gaat branden en het "TRIGGER BANK"-
scherm verschijnt.

2. Druk op [CURSOR] om de cursor naar het trigger-
type voor TRIGGER INPUT 6 te verplaatsen.

3. Gebruik [+/-] of [VALUE] om "VH11" te selecteren.

4. Druk op [F3 (HI-HAT)].
Het "TRIGGER HI-HAT"-scherm verschijnt.

5. Stel het Hi-Hat-type in op "VH12".

6. Druk op [F5 (OFFSET)].
Het "VH OFFSET ADJUSTMENT"-scherm verschijnt.

fig.05-VH12-Offset1_70

7. Maak de koppeling van de bovenste Hi-Hat 
los en zet deze op de onderste Hi-Hat.

* Raak de Hi-Hat of het pedaal NIET aan.

8. Druk op [F5 (EXECUTE)].
[TRIGGER] knippert en de "VH offset"-parameter wordt 
automatisch ingesteld.

fig.05-VH12-Offset2_70

Als het proces voltooid is, gaat [TRIGGER] continu 
branden en verschijnt het volgende scherm.

fig.05-VH12-Offset3_70

9. Pas zo nodig de andere parameters aan (p. 46).

Wanneer het Hi-Hat-type op "VH12" staat, kunt u deze 
opdracht ook uitvoeren door [KIT] ingedrukt te houden 
en op [TRIGGER] te drukken (p. 20).

De Hi-Hat instellen
1. Druk op [TRIGGER] - [F3 (HI-HAT)].

[TRIGGER] gaat branden en het "TRIGGER HI-HAT"-
scherm verschijnt.

2. Stel het Hi-Hat-type in op "VH11/FD".

3. Pas zo nodig de andere parameters aan (p. 46).

De VH-12 aansluiten en 
de TD-12 aanpassen

CONTROL�
OUTPUT-jack

TRIGGER�
OUTPUT-jack

Naar de �
TRIGGER INPUT�

HI-HAT-jack �
van de TD 12

Naar de�
HH CTRL-jack�
van de TD-12

Koppelings-�
schroef

Het Hi-Hat-bedieningspedaal (FD-reeks) 
aansluiten en instellen
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Als twee pads op dezelfde standaard staan, kan het aanslaan 
van de ene pad ongewild een klank bij de andere pad 
triggeren (dit heet crosstalk). Voorkom dit door Xtalk Cancel 
in te stellen op de pad die ongewenst geluid voortbrengt.

In sommige gevallen kunt u crosstalk voorkomen door de 
pads verder uit elkaar te zetten.

1. Druk op [TRIGGER] - [F1 (BANK)] - [F4 (XTALK)].

2. Selecteer de parameter met [F1]–[F3].

3. Sla op de pad die u wilt instellen.
De cursor gaat op het trigger-inputnummer van de 
aangeslagen pad staan.

U kunt ook selecteren met [CURSOR] of [TRIG SELECT].

4. Pas de instelling aan met [+/-] of [VALUE].

5. Als u klaar bent, drukt u op [EXIT] om naar het 
"DRUM KIT"-scherm terug te keren.

[F1 (XTALK)]: XTALK CANCEL
fig.05-Xtalk1_70

[F2 (MOUNT)]: MOUNT TYPE

Hier selecteert u het Pad Mount-type.
PAD: een Pad Mount gebruiken
CYMBAL: een Cymbal Mount gebruiken

fig.05-Xtalk2_70

[F3 (GROUP)]: XTALK GROUP

Crosstalk Cancel heeft invloed op de pads die op 
hetzelfde nummer zijn ingesteld.

fig.05-Xtalk3_70

Crosstalk tussen pads 
elimineren [F4 (XTALK)]

Crosstalk voorbeeld: als u de snaarpad aanslaat 
en de tom 1 produceert ook geluid.

Stel de snaar en de tom 1 in op dezelfde XTALK GROUP. 
Verhoog de "XTALK CANCEL"-waarde van de pad die 
voor de tom 1 wordt gebruikt. De tom 1 zal nu minder 
snel crosstalk ontvangen van andere pads. Staat de 
instelling op "Off", dan zal de crosstalk-preventie niet 
werken.

* Als u de waarde te hoog instelt en twee pads tegelijk 

aanslaat, dan kan de pad die minder hard wordt 

aangeslagen mogelijk geen geluid voortbrengen. Let dus 

op en stel deze parameter in op de minimumwaarde die 

nodig is om crosstalk te voorkomen.
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De volgende parameters (Advanced Trigger Parameters) 
worden automatisch op de meest efficiënte waarden voor elke 
pad ingesteld, als u het triggertype (p. 44) selecteert. U hoeft 
ze niet aan te passen, tenzij u een van de problemen hebt, die 
besproken worden in de uitleg bij elke parameter.

1. Druk op [TRIGGER] - [F1 (BANK)] - [F5 (ADVANCE)].

2. Selecteer de parameter met [F1] – [F3] en 
[CURSOR (omhoog/omlaag)].

3. Sla op de pad die u wilt instellen.
Het instellingsvenster voor de aangeslagen pad verschijnt.
U kunt ook selecteren met [TRIG SELECT].

4. Pas de instelling aan met [+/-] of [VALUE].

5. Als u klaar bent, drukt u op [EXIT] om naar het 
"DRUM KIT"-scherm terug te keren.

Aangezien de stijgtijd van de sinusgolf van het triggersignaal 
licht kan verschillen, afhankelijk van de karakteristieken van 
elke pad- of akoestische drum-trigger (drum pickup), kunnen 
dezelfde slagen (velocity) verschillende volumes produceren. 
Als dit gebeurt, kunt de "Scan Time" zo regelen dat de 
speelwijze , preciezer wordt gedetecteerd.
fig.ScanTime.e

Scan Time: 0–4,0 (ms)

Verhoog de Scan Time-waarde langzaam van 0 msec, terwijl u 
de pad herhaaldelijk met constante kracht aanslaat, totdat het 
volume zich op het hoogste niveau stabiliseert. Probeer bij 
deze instelling zowel krachtige en zachte slagen uit om zeker 
te zijn dat het volume in overeenstemming wijzigt.

* Bij een hogere waarde duurt het langer voor het geluid wordt 
geproduceerd. Stel dit op de laagst mogelijke waarde in.

Belangrijk als u akoestische drumtriggers gebruikt. Dit soort 
triggers kunnen veranderde sinusgolven produceren, wat ook 
onbedoeld geluid op punt A in de volgende afbeelding kan 
veroorzaken (Retrigger).
fig.Retrigger.e

Dit gebeurt vooral in het dalende gedeelte van de sinusgolf. 
Retrigger Cancel detecteert zulke vervorming en voorkomt 
retriggering.

Retrig Cancel: 1–16

Verhoog de "Retrig Cancel"-waarde, terwijl u meermaals op 
de pad slaat tot geen retriggering meer optreedt.

* Hoewel een hoge waarde retriggering voorkomt, vallen klanken 
wel gemakkelijker weg als de drums snel worden gespeeld 
(roffel enz.). Zoek de laagste waarde waarbij geen triggering 
optreedt.

Geavanceerde trigger-
parameters [F5 (ADVANCE)]

Parameter Waarde Beschrijving
[F1 (SCAN)]

Trig Type raadpleeg p. 44
Scan Time 0–4,0 (ms) Detectietijd voor 

triggersignaal
Retrig Cancel 1–16 Detectie verzwakking 

triggersignaal
Mask Time 0–64 (ms) Dubbele triggerpreventie 

(p. 51)
[F2 (RIM)]

Trig Type raadpleeg p. 44
Rim Gain 0–3,2 Dynamische rim/edge-

respons (p. 51)
RimShot Adjust 0–8.0 Rim shot-respons (p. 51)
XStick Threshd 0–127 Cross stick-respons (p. 51)
[F3 (3-WAY)]

3Way Trigger 
(Ride & Edge)

OFF, ON Boog/bel/rand bespelen 
(p. 52)

[F5 (NAME)]           Naam van de triggerbank (p. 52)

Tijd voor het detecteren van het 
triggersignaal (Scan Time)

Verzwakking van het triggersignaal 
detecteren (Retrigger Cancel)

Tijd

Scantijd

Tijd

A
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U kunt het probleem van de retriggering ook elimineren 
met de Mask Time-instelling. Mask Time detecteert geen 
triggersignalen als ze voorkomen binnen een opgegeven 
tijd nadat het vorige triggersignaal is ontvangen. 
Retrigger Cancel detecteert de verzwakking van het 
triggersignaal, en triggert het geluid nadat intern werd 
bepaald welke triggersignalen werkelijk werden 
gegenereerd bij het aanslaan van het vel en nadat de 
andere valse triggersignalen werden uitgezuiverd die 
geen geluid moeten triggeren.

Tijdens het spelen van een kick-trigger kan het drumpedaal 
terugveren en het bovenvel meteen na de bedoelde toon nog 
eens raken – bij akoestische drums blijft het drumpedaal soms 
tegen het bovenvel staan – waardoor een enkele slag een 
"dubbele trigger" (twee klanken in plaats van één) wordt. 
De Mask Time-instelling helpt dit te voorkomen. Zodra een 
pad is aangeslagen, worden alle volgende triggersignalen die 
binnen de "Mask Time" (0–64 msec) vallen, genegeerd.
fig.MaskTime.e

Mask Time: 0–64 (ms)

Pas de "Mask Time"-waarde aan terwijl u de pad bespeelt.

Als u een kicktrigger gebruikt, probeer het drumpedaal dan 
terug te laten veren en sla het bovenvel heel snel aan; verhoog 
vervolgens de "Mask Time"-waarde tot het terugveren van het 
drumpedaal geen geluiden meer veroorzaakt.

* Bij een hoge waarde wordt het moeilijk om heel snel te spelen. 
Stel deze waarde daarom zo laag mogelijk in.

Als twee of meer klanken worden geproduceerd terwijl u 
het bovenvel maar één keer aanslaat, moet u Retrig 
Cancel aanpassen.

Als u een PD-125/120/105/85/80R, PD-9/8/7 pad van de CY-
reeks, een VH-12/11 of een RT5-S (Trigger) hebt aangesloten, 
kunt u de verhouding tussen uw speelkracht (velocity) op de 
rim/edge en het resulterende volumeniveau aanpassen.

Rim Gain: 0–3.2

Met een hogere waarde kan de rim/edge een luider volume 
voortbrengen, zelfs als u zacht speelt. Een lagere waarde zal 
de rim/edge een lager volume laten produceren, zelfs als u 
met veel kracht speelt.

Als u een PD-125/120/105/85/80R of RT5-S (Trigger) hebt aan-
gesloten, kunt u de gevoeligheid van de rim-respons regelen.

RimShot Adjust: 0–8.0

In sommige gevallen krijgt u onverwacht een rimklank, als u 
het bovenvel hard aanslaat. U kunt deze situatie verbeteren 
door de waarde van "RimShot Adjust" te verlagen.

* Als u de waarde te laag instelt, wordt het echter moeilijk 

worden om de rimklank te spelen.

Als u een PD-125/120/105/85/80R of RT5-S (Trigger) hebt 
aangesloten, kunt u het "cross over point" tussen de cross stick 
en een rim shot klanken regelen.

XStick Thrshld: 0–127

Een hogere waarde maakt het gemakkelijker om cross stick-
klanken te creëren. Bij "0" produceert het spelen van een cross 
stick een open rim shot-klank.

* Als u de waarde heel erg verhoogt, kunnen zowel de cross stick-

klank als de open rim shot-klank wordt gespeeld.
fig.MaskTime.e

Dubbele triggerpreventie (Mask Time)

Dynamische rim/edge-respons (Rim Gain)

Tijd

Mask Time

Geluid niet geproduceerd

Rim Shot-respons (Rim Shot Adjust)

Cross Stick Threshold (XStick Thrshld)

Slag-�
kracht

V
ol

um
en

iv
ea

us

Rim Shot-
geluid

Cross Stick-
geluid

Cross Stick Threshold
(0–127)

HardZacht

Hoog

Laag



52

Hoofdstuk 5. Triggerinstellingen [TRIGGER]

Als u de CY-15R of CY-12R/C voor de RIDE gebruikt, zijn er 
drie soorten triggering (bow, bell en edge shot) mogelijk.

3Way Trigger: OFF, ON

Maak verbindingen zoals in onderstaande afbeedling en zet 
3Way Trigger op "ON".
fig.05-Ride.e

Overeenkomsten tussen speelmethode 
en trigger-input

* De klank voor de bovenvel-kant voor de TRIGGER INPUT 10 

EDGE kan niet worden gehoord.

* Als u 3Way Trigger op "ON" zet, wordt "RD CTRL" 

weergegeven als triggertype voor TRIGGER INPUT 10 

EDGE. Dit kan niet worden veranderd.

U kunt elke triggerbank een naam geven (maximaal 12 tekens).
fig.05-BankName_70

1. Selecteer in het "TRIGGER BANK"-scherm de 
triggerbank die u een naam wilt geven.

2. Druk op [F5 (ADVANCE)] - [F5 (NAME)].
Het "TRIGGER BANK NAME"-scherm verschijnt.

3. Gebruik [CURSOR (links/rechts)] om de cursor 
op het te veranderen teken te zetten.

4. Gebruik [VALUE], [+/-] of [CURSOR (omhoog/
omlaag)] om het teken te veranderen.

Functieknoppen
[F1 (INSERT)]

Er wordt een spatie ingevoegd op de plaats van de cursor.

[F2 (DELETE)]

Het teken op de plaats van de cursor wordt gewist.

[F3 (SPACE)]

Het teken op de plaats van de cursor wordt vervangen 
door een spatie.

[F4 (CHAR)]

Het soort teken op de plaats van de cursor wisselt tussen 
hoofd- en kleine letters of verandert in nummers en 
symbolen.

5. Als u klaar bent, drukt u op [EXIT].

Boog, bel en rand bespelen
(3-Way Triggering)

Speelmethode TD-12 TRIGGER INPUT
Bow shot 9 RIDE head
Bell shot 9 RIDE rim
Edge shot 10 EDGE rim

CY-15R of CY-12R/C
Ride

EDGE

RIDE

BOW/BELL

BOW/EDGE

Achterpaneel �
van de TD-12

Een triggerbank een naam geven 
[F5 (Name)]
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Hoofdstuk 6. Sequencer (weergeven)

De sequencer van de TD-12 verdeelt muziek in zes partijen. 
De "Drum Kit Part" wordt gebruikt voor het opnemen/weer-
geven van wat op de pads word gespeeld. Daarbij zijn 
"Melody Part", "Bass Part", "Backing 1 Part" en "Backing 2 
Part" de vier instrumentale achtergrondpartijen en is er nog 
een andere "Percussion Part".

De collectieve uitvoering van deze zes partijen noemen we een 
patroon.

Preset-patronen (patronen P 1–150)
U kunt de instellingen van Preset-patronen niet wijzigen. 
Deze patronen zijn handig bij het repeteren en tijdens live-
uitvoeringen.

User-patronen (patronen U 151–250)
Deze patronen kunt u naar wens opnemen. U kunt uitvoeringen 
rechtstreeks van de pads of van een extern MIDI-keyboard 
opnemen in realtime (p. 64). De instellingen van User-patronen 
worden automatisch opgeslagen.

Preset-patronen gebruiken
Hoewel u verschillende instellingen voor Preset-patronen 
kunt bevestigen, kunt u de instellingen niet wijzigen. U kunt 
deze patronen ook niet opnemen.

* Aangezien u niet over een Preset-patroon kunt opnemen, 

verschijnt de volgende boodschap als u op [REC] drukt.
fig.06-002_70

Als u de instellingen van een Preset-patroon wilt wijzigen, 
bewerken of opnemen, moet u het patroon eerst naar een 
User-patroon kopiëren (p. 67).

fig.06-001

[PATTERN]
Selecteert patronen. Hiermee wordt het hoofdmenu voor 
de sequencer afgebeeld.

[STOP]
Stopt de weergave van het patroon. Als u dit indrukt 
terwijl het patroon is gestopt, keert u terug naar het begin 
van het patroon.

[PLAY]
Start de weergave van het patroon.

[REC]
Start de opnamestandby.

[TEMPO]
Stelt het tempo in (p. 55).

[CURSOR (omhoog)]
Als u dit indrukt terwijl het patroon is gestopt, keert u 
terug naar het begin van het patroon.

[CURSOR (links)]
Als u dit indrukt terwijl het patroon is gestopt, keert u 
terug naar de vorige maat van het patroon.

[CURSOR (rechts)]
Als u dit indrukt terwijl het patroon is gestopt, gaat u 
naar de volgende maat van het patroon.

[CURSOR (omlaag)]

Als u dit indrukt terwijl het patroon is gestopt, gaat u 
naar het einde van het patroon.

* U kunt [CURSOR] niet gebruiken als het patroon wordt gespeeld.

Algemeen gebruik

Copyright bij Preset-patronen
De klanken, frasen en patronen op dit product zijn geluids-opnamen 
die beschermd worden door copyright. Roland staat hierbij kopers van 
dit product toe om de geluidsopnamen in dit product te gebruiken voor 
de creatie en de opname van originele muzikale werken. De geluids-
opnamen in dit product mogen echter niet worden gesampled, 
gedownload of anders opgenomen, zowel in hun geheel als gedeelte-
lijk, voor welk doel dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot de 
transmissie van volledige of gedeeltelijke geluids-opnamen via het 
internet of via andere digitale of analoge transmissiemethoden, en/of 
de productie of verkoop van een collectie van gesamplede geluiden, 
frasen of patronen op cd-rom of andere dragers.
De geluidsopnamen in dit product zijn originele werken van Roland 
Corporation. Roland is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de 
geluidsopnamen in dit product, en neemt geen wettelijke verantwoorde-
lijkheid op zich voor overtreding van copyright van een derde partij, dat 
ontstaat uit het gebruik van geluiden, frasen of patronen in dit product.
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Hoofdstuk 6. Sequencer (weergeven)

fig.06-003_70

1. Druk op [PATTERN].
[PATTERN] gaat branden en het "PATTERN"-scherm 
verschijnt.

2. Selecteer het patroon met [+/-] of [VALUE].

* Als u op [F5 (NEW)] drukt, wordt een leeg patroon met het 

laagste nummer opgeroepen.

fig.06-004_70

A: Patroonnummer
Het geselecteerde patroonnummer.

B: Patroonnaam
De naam van het geselecteerde patroon.

C: Patroontype
"P" staat voor Preset-patronen en "U" voor User-
patronen. Als u een leeg patroon kiest, verschijnt er 
een sterretje (*).

D: Pattern Playback-type (p. 61)

E: Maatnummer
De weergave begint vanaf de maat die hier wordt 
aangegeven, wanneer u op [PLAY] drukt.

F: Maatslag

G: Part Mute-status (p. 60)

Als u alles hebt ingesteld, drukt u op [PATTERN] om dit 
scherm op te roepen. Hiermee voorkomt u dat u tijdens 
uitvoeringen data per ongeluk overschrijft.

Hier kunt u patronen selecteren uit een lijst van 
patroonnamen.

Patroonnummer, -naam, het ritme, de lengte van de maat, 
weergavetype van het patroon en tempo worden afgebeeld.
fig.06-List_70

1. Druk op [PATTERN] - [F1 (LIST)].
Het "PATTERN LIST"-scherm verschijnt.

2. Gebruik [VALUE], [+/-] of [CURSOR (omhoog/
omlaag)] om het patroon te selecteren.

Functieknoppen
[F1 (▲ PAGE)]

De vorige pagina van de lijst verschijnt.

[F2 (PAGE ▼)]

De volgende pagina van de lijst verschijnt.

[F5 (NEW)]

Een leeg patroon met het laagste nummer verschijnt.

3. Druk op [EXIT] om naar het "PATTERN"-scherm 
terug te keren.

fig.06-Play_70

1. Selecteer het patroon dat u wilt spelen.

2. Druk op [PLAY].
[PLAY] gaat branden en de weergave van het patroon begint.

3. Druk op [STOP] om de weergave van het 
patroon stop te zetten.
[PLAY] gaat uit en keert terug naar het begin van de maat 
die op dat moment werd gespeeld.

4. Druk nogmaals op [STOP] om naar het begin 
van het patroon te gaan.

Een patroon kiezen [PATTERN]

Het "PATTERN"-scherm

F
E
G

C ABD

Een patroon uit de lijst kiezen 
[F1 (LIST)]

Een patroon weergeven [PLAY]
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1. Druk op [TEMPO].
[TEMPO] gaat branden en het "TEMPO"-scherm verschijnt.

fig.06-Tempo1_70

2. Selecteer het tempo met  [+/-] of [VALUE].

3. Druk op [EXIT] om terug te keren naar het 
"DRUM KIT"-scherm.

U kunt het tempo instellen door op een pad te slaan of door 
twee of meer keren met tussenpozen van een kwartnoot

van het gewenste tempo op [PREVIEW] te drukken.

1. Druk op [TEMPO].
[TEMPO] gaat branden en het "TEMPO"-scherm verschijnt.

2. Druk op [F3 (TAP)].
Het "TAP TEMPO"-scherm verschijnt.

fig.06-Tempo2_70

3. Druk op [CURSOR (omhoog)] om de cursor op 
"Tap Switch" te zetten.

4. Gebruik [+/-] of [VALUE] om dit op "ON" in te stellen.

5. Druk op [CURSOR (omlaag)] om de cursor op 
"Tap Pad" te zetten.

6. Selecteer met [+/-] of [VALUE] de pad (of 
[PREVIEW]) die u voor de Tap Tempo-functie 
wilt gebruiken.

7. Druk op [KIT] om naar het "DRUM KIT"-scherm 
terug te keren.

Als de tapschakelaar op "ON" staat, wordt het tempo 
weergeven bovenaan rechts op de display.
fig.06-Tempo3_70

Hier gaan we dieper in op de instellingen waarmee een externe 
MIDI-sequencer en de sequencer van de TD-12 worden gesyn-
chroniseerd. Het weergave-apparaat noemen we de "Master" en 
het synchroniserende apparaat noemen we de "Slave".

1. Druk op [TEMPO].
[TEMPO] gaat branden en het "TEMPO"-scherm verschijnt.

2. Druk op [F2 (SYNC)].
Het "TEMPO SYNC"-scherm verschijnt.

fig.06-Tempo4_70

3. Stel in met [+/-] of [VALUE].

4. Druk op [KIT] om naar het "DRUM KIT"-scherm 
terug te keren.

INTERNAL:
De tempo-instelling van de TD-12 wordt gebruikt voor 
weergave/opname. Bij aankoop is deze instelling geselecteerd.

EXTERNAL:
De sequencer van de TD-12 werkt volgens de tempodata 
(MIDI-klok) van het externe apparaat.

AUTO:
Dit is een handige instelling die mogelijkheden van de 
INTERNAL- en de EXTERNAL-instellingen combineert. 
Als er geen synchronisatiesignaal wordt ontvangen, 
wordt de tempo-instelling van de TD-12 gebruikt voor 
weergave/opname. Als er een synchronisatiesignaal van 
een extern apparaat wordt ontvangen, wordt de TD-12 
met dat signaal gesynchroniseerd.

REMOTE:
De TD-12 reageert op start-/pauze-/stopberichten van 
een extern apparaat, maar gebruikt voor het weergeven 
de eigen tempo-instelling.

Synchroniseren met de weergave van een 
externe sequencer
Hierbij is de TD-12 de Slave en de externe sequencer de Master.

1. Verbind de MIDI IN-aansluiting van de TD-12 via 
een MIDI-kabel met de MIDI OUT-aansluiting 
van de externe sequencer.

2. Zet Sync Mode op "EXTERNAL".

3. Start de weergave op de externe sequencer.
De gesynchroniseerde weergave begint.

Het tempo aanpassen

Het tempo instellen door op een pad 
te slaan (Tap Tempo)

Met een extern MIDI-apparaat 
synchroniseren

Parameter Waarde Beschrijvin
g

Sync Mode INTERNAL, EXTERNAL, 
AUTO, REMOTE

Zie verder.
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PATTERN PART-scherm (enkel voor User-patronen)
fig.06-Part_70

Hier kunt u het instrument selecteren voor de achtergrondpartijen 
(andere partijen dan de drumkitpartij en de percussiepartij) enz.

1. Druk op [PATTERN] – [F2 (PART)].
Het "PATTERN PART"-scherm verschijnt.

2. Druk op [F1 (BACKING)].
Het "MELODY (BASS, BACKING1, BACKING2) PART"-
scherm verschijnt.

fig.06-Backing_70

3. Druk op [F1]–[F4] om de in te stellen partij te 
selecteren.
[F1]: Melody Part

[F2]: Bass Part

[F3]: Backing 1 Part

[F4]: Backing 2 Part

4. Druk op [CURSOR (omhoog/omlaag)] om de 
parameter te selecteren.

5. Gebruik [+/-] of [VALUE] om instellingen te maken.

Hier kunt u de algehele afstemming van de Melody-, Bass-, 
Backing 1- en Backing 2-partijen regelen.

1. Druk op [PATTERN] – [F2 (PART)] – [F2 
(BACKING)] – [F5 (M TUNE)].
Het "MASTER TUNE"-scherm verschijnt.

fig.06-Tune_70

2. Gebruik [+/-] of [VALUE] om instellingen te maken.
Master Tune: 415,3–466,2Hz

* U kunt dit instellen op 440,0 Hz door op [F5 (440 Hz)] te 

drukken.

Partij-instellingen [F2 (PART)]

De achtergrondpartij instellen 
[F1 (BACKING)]

Parameter Waarde Beschrijving
Inst Raadpleeg de 

Lijst van de 
achtergrond-
instrumenten (p. 
94)

Partij-instrument

Key Shift -24–0– +24 Verschuift de algemene 
toonhoogte (in stappen 
van een halve toon).

Bend
Range

0– +24 Hoeveelheid toon-
hoogteverandering
Pitch Bend op het 
maximumniveau (in 
stappen van een halve 
toon).

Master Tuning

Parameter Waarde Beschrijving

Instrumentnummers/Instrumentnamen
U kunt de klank veranderen door het instrumentnummer 
te veranderen. Het selecteren van verschillende variaties 
binnen elk instrumentnummer verandert de instrument-
naam, waarbij een andere klank wordt geselecteerd.

Instrumentnummers stemmen overeen met de 
programmanummers (1-128).

Variatietonen
Dit zijn licht gevarieerde toontypes binnen een 
instrumentnummer. Het aantal variatietonen verschilt 
volgens het instrumentnummer.
fig.06-Variation_70

Aantal variatietonenInstrumentnaam
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Een percussieset kiezen
Een verzameling van verschillende percussie-instrumenten

noemen we een percussieset. Er zijn 8 percussiesets, waarbij 
percussie-instrumenten zijn toegewezen aan elk nootnummer 
(128). Zo kunnen er meerdere instrumenten tegelijkertijd 
worden gebruikt. Ze kunnen bewerkt worden en ze gebruiken 
de effects-unit van de achtergrondinstrumenten.

1. Druk op [PATTERN] – [F2 (PART)].
Het "PATTERN PART"-scherm verschijnt.

2. Druk op [F2 (PERC)].
Het "PERCUSSION PART"-scherm verschijnt.

fig.06-PercPart_70

3. Selecteer de percussieset met  [+/-] of [VALUE].

1. Druk op [F5 (EDIT)] in het "PERCUSSION 
PART"-scherm.
Het "PERCUSSION SET EDIT"-scherm verschijnt.

fig.06-PercSet_70

2. Stel de percussieset in.

3. Als u klaar bent, drukt u op [EXIT] om naar het 
"PERCUSSION PART"-scherm terug te keren.

Een percussie-instrument selecteren
Selecteer een instrument voor elk nootnummer.

1. Druk op [CURSOR (omhoog/omlaag)] om het in 
te stellen nootnummer te selecteren.

2. Selecteer het instrument met [+/-] of [VALUE].

U kunt het geluid van het instrument beluisteren door op 
[PREVIEW] te drukken.

Een percussie-instrument uit de lijst 
kiezen [F1 (LIST)]
Hier kunt u kiezen uit de lijst met alle beschikbare instrumenten.

1. Druk op [CURSOR (omhoog/omlaag)] om het in 
te stellen nootnummer te selecteren.

2. Druk op [F1 (LIST)].
Het "PERCUSSION SET INST LIST"-scherm verschijnt.

fig.06-PercList_70

3. Selecteer het instrument met [VALUE], [+/-] of 
[CURSOR].

Functieknoppen
[F1 (< PAGE)]

De vorige pagina van de lijst verschijnt.

[F2 (PAGE >)]
De volgende pagina van de lijst verschijnt.

[F5 (OFF)]
Selecteert instrument #561 (OFF).

4. Druk op [EXIT] om naar het "PERCUSSION 
PART"-scherm terug te keren.

Instellingen voor de  percussiepartij [F2 (PERC)]

De percussiesets
De TD-12 bevat acht percussiesets.

U kunt kiezen welke percussieset voor elk patroon moet 
worden gebruikt, met de Percussion Part-instelling van het 
patroon. Druk op [PATTERN] – [F2 (PART)] – [F2 (PERC)].

Als u de instrumentinstellingen van een percussieset 
wijzigt, verandert u meteen alle percussie-instrumenten 
in patronen die dezelfde percussiesets gebruiken.

* De Preset-patronen gebruiken percussiesets 1–5.     Als u 
de instellingen van een percussieset wilt wijzigen, raden 
wij u aan om eerst de percussieset die u wilt veranderen, 
te kopiëren naar percussieset 6 of een andere percussieset 
en vervolgens de instellingen te wijzigen in de kopie.

Percussieset

Percussion Set 1

Percussion Set 2

Percussion Set 3

Percussion Set 4

Percussion Set 5

Percussion Set 6

Percussion Set 7

Percussion Set 8

Patroon

Pattern 1

Pattern 2

Pattern 151

Pattern 152

Pattern 250

Instellingen voor de percussieset
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Elk percussie-instrument instellen [F2 (EDIT)]
Stel het volume, de pan, toonhoogte, de decay enz. voor elk 
percussie-instrument in.

1. Druk op [F2 (EDIT)].
Het "PERCUSSION SET EDIT"-scherm verschijnt.

fig.06-PercEdit_70

2. Selecteer de parameter met [CURSOR].

3. Stel in met [+/-] of [VALUE].

CC:Geeft aan hoe het instrument klinkt dat de klank 
verandert als een snaar (slagpositie) of Hi-Hat 
(pedaalpositie).

4. Druk op [EXIT] om naar het "PERCUSSION SET 
EDIT"-scherm terug te keren.

Een percussieset een naam geven [F3 (NAME)]
U kunt aan elke percussieset een naam geven (maximaal 12 tekens).
fig.06-PercName_70

1. Druk op [F3 (NAME)].
Het "PERCUSSION SET NAME"-scherm verschijnt.

2. Druk op [CURSOR (links/rechts) om de cursor 
op het te veranderen teken te zetten.

3. Gebruik [VALUE], [+/-] of [CURSOR (omhoog/
omlaag)] om het teken te veranderen.

Functieknoppen
[F1 (INSERT)]

Er wordt een spatie ingevoegd op de plaats van de cursor.

[F2 (DELETE)]

Het teken op de plaats van de cursor wordt gewist.

[F3 (SPACE)]

Het teken op de plaats van de cursor wordt vervangen 
door een spatie.

[F4 (CHAR)]

Het soort teken op de plaats van de cursor wisselt tussen 
hoofd- en kleine letters of verandert in nummers en 
symbolen.

4. Druk op [EXIT] om naar het "PERCUSSION SET 
EDIT"-scherm terug te keren.

Parameter Waarde Beschrijving
Perc Note 0 (C -)–127 (G 9) In te stellen 

nootnummer
(Inst) Raadpleeg hiervoor

de Lijst van de 
druminstrumente
n (p. 88).

Instrument

Volume 0–127 –
Pan L15–CTR–R15 Stereopositie
Pitch -480–+480 –
Decay Time -31–+31 –
Rev Send Level 0–127 Hoeveelheid

nagalm
CC 0–127 Zie verder.
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* Drumpartijen kunt u hier niet instellen. Stel in bij de MIXER-

instellingen (p. 39).

* Als u de volume-/paninstellingen van elk instrument van de 

percussiepartij wilt instellen, raadpleegt u p. 57.

1. Druk op [PATTERN] – [F2 (PART)].
Het "PATTERN PART"-scherm verschijnt.

2. Druk op [F3 (MIXER)].
Het "PART VOLUME"-, "PART PAN"- of "PART REVERB 
SEND LEVEL"-scherm verschijnt.

fig.06-Mixer_70

3. Selecteer de parameter met [F1]–[F3].

4. Druk op [CURSOR (links/rechts)] om de in te 
stellen partij te selecteren.

5. Gebruik [+/-], [VALUE] of [CURSOR (omhoog/
omlaag)] om instellingen te maken.

Stel de hoeveelheid reverb en chorus in voor elke 
achtergrondpartij.

1. Druk op [PATTERN] – [F2 (PART)].
Het "PATTERN PART"-scherm verschijnt.

2. Druk op [F3 (MIXER)] - [F4 (REVERB)].
Het "REVERB"-scherm verschijnt.

fig.06-Rev_70

3. Selecteer de parameter met [CURSOR].

4. Stel in met [+/-] of [VALUE].

5. Druk op [F5 (REV SW)] om de reverb op ON of 
OFF te zetten.

Volume-/paninstellingen voor elke 
partij [F3 (MIXER)]

Parameter Waarde
[F1 (VOLUME)]
PART VOLUME 0–127
[F2 (PAN)]
PART PAN L15–CTR–R15
[F3 (REV SND)]
PART REVERB SEND LEVEL 0–127

Reverb-instellingen voor achtergrond-
partijen [F3 (MIXER)] - [F4 (REVERB)]

Parameter Waarde Beschrijving
REVERB
Type ROOM1, ROOM2, 

STAGE1, STAGE2, 
HALL1, HALL2, 
DELAY, PAN-DELAY

Type reverb

Time 0–127 Lengte/
vertragingstijd
reverb
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U kunt specifieke partijen in patronen uitschakelen.

1. Druk op [PATTERN] – [F2 (PART)].
Het "PATTERN PART"-scherm verschijnt.

2. Druk op [F5 (MUTE)].
Het "PART MUTE"-scherm verschijnt.

fig.06-Mute1_70

3. Druk op [F1] – [F5] om iedere partij uit te 
schakelen of te laten spelen.
[F1]: Melodiepartij

[F2]: Baspartij

[F3]: Backing 1-partij + Backing 2-partij

[F4]: Percussiepartij

[F5]: Drumkitpartij

4. Druk op [PATTERN] om naar het "PATTERN"-
scherm terug te keren.

* U kunt de status van de partij-uitschakeling nagaan in het 

"PATTERN"-scherm.
fig.06-Mute2_70

Stel verschillende instellingen in voor de User-patronen.

1. Druk op [PATTERN].
Het "PATTERN PART"-scherm verschijnt.

2. Druk op [F3 (FUNC)] – [F1 (SETUP)].
Het "PATTERN SETUP"-scherm verschijnt.

fig.06-PtnSetup_70

3. Selecteer de parameter met [CURSOR].

4. Stel in met [+/-] of [VALUE] on.

Verander de Time Signature-instelling voor u opneemt. 
U kunt 1/8 en 1/16-3/16 niet instellen.

Een specifieke partij uitschakelen 
[F5 (MUTE)]

MUTE PLAY

Patrooninstellingen [F3 (FUNC)]

Time signature/hoeveelheid maten/
tempo-instellingen [F1 (SETUP)]

Parameter Waarde Beschrijving
Pattern Length 1–999 Aantal

maten
Time Signature Numerator: 1–15

Denominator: 2, 4, 8, 16
Maatslag

Tempo 20–260 –
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1. Druk op [PATTERN].
Het "PATTERN PART"-scherm verschijnt.

2. Druk op [F3 (FUNC)] - [F2 (TYPE)].
Het "PATTERN TYPE"-scherm verschijnt.

fig.06-PtnType_70

3. Druk op [CURSOR (omhoog/omlaag)] om de 
parameter te selecteren.

4. Stel in met [+/-] of [VALUE].

Het weergavetype 
(LOOP, ONESHOT, TAP en VLINK)

LOOP ( ):

Nadat het patroon helemaal tot aan het einde is weerge-
geven, start de weergave opnieuw vanaf het begin van het 
patroon. De weergave gaat door tot u op [STOP] drukt.

Loop is handig voor repetities en live-uitvoeringen.

ONESHOT ( ):

De weergave stopt zodra het einde van het patroon is 
bereikt.

Dit is handig wanneer u patronen toewijst aan de pads 
(Pad-patroon; p. 37). Elke keer dat u op de pad slaat 
waaraan het patroon is toegewezen, zal het automatisch 
beginnen aan het begin van het patroon.

TAP ( ):

Als u dit instelt op Pad Pattern (p. 37), worden de klanken 
in volgorde afgespeeld, elke keer dat u de pad aanslaat. (U 
kunt [PLAY] gebruiken in plaats van een pad).

Als u bijvoorbeeld "TAP" opgeeft voor een patroon dat 
een melodielijn bevat, en dit patroon toewijst aan een 
pad, kunt u de noten van de melodie in volgorde spelen, 
elke keer dat u de pad aanslaat. U kunt de "Tap Reset 
Time" zo instellen dat het patroon automatisch terugkeert 
naar het begin als dit tijdsinterval voorbijgaat zonder dat 
de pad opnieuw wordt aangeslagen. U kunt ook een 
baslijn spelen met uw kickdrum.

* Als u Realtime Recording (p. 64) gebruikt om patronen voor 
TAP-weergave op te nemen, moet u eerst Quantize instellen 
(p. 66) voor u begint met opnemen.

VLINK ( ):

Speciale "TAP" voor de V-LINK-functie (p. 78).

U kunt elke keer dat u de pad aanslaat (of op [PLAY]
drukt) de beelden in volgorde veranderen.

U kunt TAP en VLINK niet selecteren bij een leeg patroon.

U kunt de gebruiksstatus van het interne geheugen van de 
TD-12 bevestigen.
fig.06-Memory_70

Een weergavemethode kiezen [F2 (TYPE)]

Parameter Waarde Beschrijving
Play Type LOOP, ONESHOT, 

TAP, VLINK
Zie verder.

Tap Reset Time OFF, 0,2–4,0
Quick Play OFF, ON

Extra functie voor LOOP en ONESHOT
Quick Play: OFF, ON

Quick Play start de weergave van het patroon vanaf de 
eerste noot (eerste event), zelfs als u bij het opnemen aan 
het begin van het patroon een korte pauze hebt gelaten. 
Bijvoorbeeld als u gewoon vrijuit hebt gespeeld/
opgenomen zonder rekening te houden met de 
tempoklok.

De gebruiksstatus van het interne 
geheugen van de TD-12 bevestigen
[F3 (MEMORY)]

Extra functie voor TAP en V-LINK
Tap Reset Time: OFF, 0,2–4,0 (sec.)

Deze functie brengt het patroon automatisch terug naar het 
begin als het ingestelde tijdsinterval voorbijgaat zonder dat de 
pad opnieuw wordt aangeslagen. Dit is het tijdsinterval dat het 
gebruikte patroon opnieuw instelt. Als u dit op "OFF" instelt, 
wordt deze functie uitgeschakeld.

U kunt de snelheid van het weergegeven patroon 
laten veranderen in functie van de kracht waarmee u 
op de pad slaat (Pad Pattern Velocity). Raadpleeg 
hiervoor p. 37.
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U kunt elk patroon een naam geven (maximaal 12 tekens).
fig.06-PtnName_70

1. Druk op [PATTERN] - [F3 (FUNC)] – [F5 (NAME)].
[PATTERN] gaat branden en het "PATTERN NAME"-
scherm verschijnt.

2. Druk op [CURSOR (links/rechts) om de cursor 
op het te veranderen teken te zetten.

3. Gebruik [VALUE], [+/-] of [CURSOR (omhoog/
omlaag)] om het teken te veranderen.

Functieknoppen
[F1 (INSERT)]

Er wordt een spatie ingevoegd op de plaats van de cursor.

[F2 (DELETE)]

Het teken op de plaats van de cursor wordt gewist.

[F3 (SPACE)]

Het teken op de plaats van de cursor wordt vervangen 
door een spatie.

[F4 (CHAR)]

Het soort teken op de plaats van de cursor wisselt tussen 
hoofd- en kleine letters of verandert in nummers en 
symbolen.

1. Druk op [TEMPO].
[TEMPO] gaat branden en het "TEMPO"-scherm verschijnt.

2. Druk op [F5] om de klik op ON of OFF te zetten.
fig.06-Click1_70

3. Druk op [EXIT] om terug te keren naar het 
"DRUM KIT"-scherm.

U kunt de klik ook aan- of uitzetten door [SHIFT] 
ingedrukt te houden en op [TEMPO] te drukken.

U kunt de [TEMPO]-indicator als klik gebruiken.

1. Druk op [TEMPO].
[TEMPO] gaat branden en het "TEMPO"-scherm 
verschijnt.

2. Druk op [F4] om de [TEMPO]-indicator te laten 
knipperen (ON) of uit te laten gaan (OFF)..

fig.06-Click2_70

3. Druk op [EXIT] om terug te keren naar het 
"DRUM KIT"-scherm.

Een patroon een naam geven [F5 (NAME)] De metronoom starten en 
stoppen (Click) On/Off

Een indicator als een klik 
gebruiken (Tempo Indicator)
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1. Druk op [TEMPO] - [F1 (CLICK)].
Het "CLICK SETTINGS"-scherm verschijnt.

fig.06-Click5_70

2. Selecteer de parameter met [CURSOR].

3. Stel in met [+/-] of [VALUE].

Beweeg [GROUP FADERS] – [CLICK] (p. 26) om het 
volumeniveau van de klik te veranderen.

Klikinstrumenten
VOICE, CLICK, BEEP, METRONOME, CLAVES, 
WOOD BLOCK, STICKS, CROSS STICK, TRIANGLE, 
COWBELL, CONGA, TALKING DRUM, MARACAS, 
CABASA, CUICA, AGOGO, TAMBOURINE, SNAPS, 
909 SNARE, 808 COWBELL

De klik instellen

Parameter Waarde Beschrijving
[F1 (INST)]
Inst Raadpleeg de 

rechterkolom.
Klank voor de klik

Pan L15–CENTER–
R15

Stereopositie van 
de klik

Amb Send 
Level

0–127 Hoeveelheid ambience 
voor de klik

U moet Ambience 
aanzetten (p. 42).

Wanneer "---" wordt weergegeven, wordt 
dit niveau automatisch op "0" gezet om te 
voorkomen dat het klikgeluid uitlekt.

Output MASTER
+PHONES,
PHONES ONLY, 
DIRECT 5,
DIRECT 6,
DIRECT 5+6,
DIRECT 7,
DIRECT 8,
DIRECT 7+8

Uitvoerbestemming
voor de klik

U kunt ook 
selecteren door op 
[SETUP] - [F2 
(OUTPUT)] - [F2 
(OTHER)] te 
drukken (p. 76).

[F2 (TIMESIG)]
Time
Signature

Numerator: 0–13
Denominator:
2, 4, 8, 16

Als de teller op "0" is 
ingesteld, wordt de 
eerste maat niet extra 
beklemtoond.

Interval 1/2 (halve noot), 3/8 (gepunte kwartnoot), 
1/4 (kwartnoot), 1/8 (achtste noot), 
1/12 (achtste triool), 1/16 (16de noot)

[F3 (COUNT)]
Count In 
Play

OFF, 1 MEAS, 
2 MEAS

Voegt een aftelklank 
toe voor een weergave.

Count In 
Rec

OFF, 1 MEAS, 
2 MEAS

Voegt een aftelklank 
toe voor een opname.

During
Play

OFF, ON Hierbij wordt de klik 
gespeeld tijdens de 
patroonweergave.

During Rec OFF, ON Hierbij wordt de klik 
gespeeld tijdens een 
opname.
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Wat u op de pads of op een extern MIDI-keyboard speelt, kunt 
u ook opnemen (Realtime Recording).

Uw uitvoering wordt precies opgenomen zoals u ze speelt, 
inclusief de bewegingen van het Hi-Hat-controlepedaal en de 
Positional Sensing.

Hoewel er 100 User-patronen zijn, wordt de hoeveelheid 
beschikbaar geheugen bepaald door de hoeveelheid data 
die op TD-12 is opgenomen.

U kunt nagaan hoeveel geheugen beschikbaar is door op 
[PATTERN] – [F3 (FUNC)] – [F3 (MEMORY)] te drukken.

Het opslaan van uitvoeringsdata die ieder moment 
beschrijven dat het Hi-Hat-bedieningspedaal wordt 
gebruikt met inbegrip van de slagpositie, verbruikt heel 
snel het werkgeheugen.

De procedure is hetzelfde als u opneemt met pads of met een 
keyboard.

(1) Selecteer een leeg patroon.
1. Druk op [PATTERN].

[PATTERN] gaat branden en het "PATTERN"-scherm 
verschijnt.

fig.06-003_70

2. Druk op [F5 (NEW)].
Er wordt automatisch een leeg patroon geselecteerd.

fig.07-Rec1-2_70

Als alle patronen zijn opgebruikt, is selectie niet mogelijk. 
Verwijder een onnodig patroon (p. 69) voor u opneemt.

* U kunt ook selecteren met [+/-] of [VALUE].

Een patroon opnemen [REC] Hoe u kunt opnemen
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(2) Stel Time Signature, het aantal 
maten en het tempo in.
1. Druk op [F3 (FUNC)] – [F1 (SETUP)] in het 

"PATTERN"-scherm.
Het "PATTERN SETUP"-scherm verschijnt.

fig.06-PtnSetup_70

2. Selecteer de parameter met [CURSOR].

3. Gebruik [+/-] of [VALUE] om instellingen te maken.

Time Signature kan op een leeg patroon worden 
ingesteld. U kunt 1/8 en 1/16–3/16 niet instellen.

Als REC Mode (p. 66) op "Replace" is ingesteld, is het niet 
nodig om de lengte in te stellen. Het opnemen gaat door 
tot u op [STOP] drukt, en de hoeveelheid opgenomen 
maten wordt automatisch de "LENGTH"-instelling.

U kunt een telklank (klik) invoegen, voordat het opnemen 
begint, door op [TEMPO] – [F1 (CLICK)] – [F3 (COUNT)] 
te drukken en dan Count In Rec in te stellen (p. 63).

Als u vanaf de pads opneemt, sla dan 
alinea's (3) en (4) van deze sectie over.

(3) Selecteer een MIDI-kanaal.
Zorg dat het verzendkanaal op uw keyboard correspondeert 
met het MIDI-kanaal van de partij die u wilt opnemen.

Elke partij heeft zijn eigen MIDI-kanaal. De kanalen van de 
fabrieksinstelling zijn als volgt:

U kunt het MIDI kanaal veranderen door op [SETUP] – 
[F1 (MIDI)] – [F1 (MIDI CH)] (p. 72) te drukken.

U kunt de percussiepartij met pads opnemen door op [SETUP] 
– [F1 (MIDI)] – [F2 (GLOBAL)] te drukken, en vervolgens 
Local Control op "ON (PERC)" in te stellen (p. 73).

(4) Partij-instelling
Volg de procedures die in Partij-instellingen [F2 (PART)] (p. 
56) beschreven worden om instellingen voor de partijen te maken.

Parameter Waarde
Patroonlengte 1–999
Time Signature Numerator: 1–15

Denominator: 2, 4, 8, 16
Tempo 20–260

Partij MIDI-kanaal
Drumkitpartij CH10
Percussiepartij CH11
Melodiepartij CH1
Baspartij CH2
Backing 1-partij CH3
Backing 2-partij CH4
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(5) Specificeer de opnamemethode
1. Druk op [REC] in het "PATTERN"-scherm.

[PLAY] knippert en [REC] gaat branden.

Het "PATTERN RECST STANDBY"-scherm verschijnt en 
het klikgeluid wordt weergegeven.

fig.07-Rec5-1_70

2. Druk op [CURSOR (omhoog/omlaag)] om de 
parameter te selecteren.

3. Stel in met [+/-] of [VALUE].

Quantize
Quantize is een functie die foutjes in de timing corrigeert, 
terwijl u opneemt. Specificeer de basisnootwaarde voor u 
begint met opnemen, waarna uw uitvoering automatisch met 
Quantize wordt gecorrigeerd. Stel de waarde in op de kortste 
noot in de op te nemen frase. Bij "OFF" wordt het patroon 
exact opgenomen zoals het wordt gespeeld.

* Als u Tap Playback gebruikt om een gecreëerd patroon af te 
spelen, zorg dan eerst dat dit niet op "OFF" is ingesteld en 
gebruik vervolgens Quantize. Bij "OFF" kan Tap Playback niet 
correct worden uitgevoerd.

Rec Mode
LOOP ALL:

Het hele patroon wordt in loop herhaald en u kunt 
doorlopend opnemen (zoals overdubben).

LOOP 1, LOOP 2:

Opname bij een loopfunctie van één of twee maten.
REPLACE:

De opname gaat door tot u op [STOP] drukt. Alle eerder 
opgenomen data voor alle partijen worden gewist.

(6) Opnemen
1. Druk op [PLAY] om met opnemen te beginnen.

[PLAY] stopt met knipperen en blijft branden, en het 
"PATTERN RECORDING"-scherm verschijnt.

fig.07-Rec6-1_70

2. Bespeel de pads of MIDI-keyboards om op te nemen.

3. Druk op [STOP] om de opname te stoppen.
[PLAY] en [REC] gaan uit.

U kunt het opgenomen patroon een naam geven (p. 62).

De Rehearsal-functie pauseert de opname tijdelijk zodat u 
kunt repeteren en vervolgens snel de opname kunt hervatten.

1. Begin met opnemen (p. 64).

2. Druk tijdens het opnemen op [REC].
[REC] begint te knipperen en het REHEARSAL-scherm 
verschijnt.

Nu kunt u geen data van pads of een keyboard opnemen.
fig.07-Rehearsal_70

3. Druk op [REC] om het opnemen te hervatten.
[REC] gaat branden.

Parameter Waarde Beschrijving
Tempo 20–260 –
Quantize 8ste noot–

64ste noot, 
OFF

Zie verder.

Rec Mode LOOP ALL, 
LOOP 1–2, 
REPLACE

Zie verder.

Hit Pad 
Start

OFF, ON Bij "ON" start de opname 
zodra u een pad aanslaat in 
opnamestandby. Druk op 
[F5 (HITPad)] om tussen 
ON en OFF te wisselen.

U kunt deze functie enkel 
gebruiken wanneer Local 
Control (p. 73) op "ON 
(DRUM)" staat. 

De klanken en frases tijdens het 
opnemen controleren (Rehearsal)



67

Hoofdstuk 7. Sequencer (opnemen/bewerken)

H
oo

fd
st

uk
  7

 
[R

E
C

]

U kunt User-patronen bewerken.

PATTERN EDIT-scherm (Preset Pattern)
fig.07-PrstEdit_70

PATTERN EDIT-scherm (User Pattern)
fig.07-UserEdit_70

Kopieer het patroon onveranderd naar de User-spatronen.
fig.07-Cpy1

U kunt geselecteerde maten van een partij of patroon kopiëren. 
In tegenstelling tot het kopiëren van een volledig patroon 
worden instellingen zoals volume voor instrument en partij 
worden niet gekopieerd.
fig.07-Cpy2

1. Druk op [PATTERN] – [F4 (EDIT)].
Het "PATTERN EDIT"-scherm verschijnt.

2. Druk op [F1 (COPY)].
Het "COPY PATTERN"-scherm verschijnt.

fig.07-Cpy3_70

3. Druk op [F4 (MEASURE)] als u geselecteerde 
maten of een partij wilt kopiëren.
Het "COPY PATTERN MEASURE"-scherm verschijnt.

fig.07-Cpy4_70

4. Selecteer de parameter met [CURSOR].

5. Stel in met [+/-] of [VALUE].

6. Druk op [F5 (COPY)].
Het bevestigingsscherm verschijnt.

fig.07-Cpy5_70

7. Druk op [F5 (EXECUTE)].

* Druk op [F1 (CANCEL)] om te annuleren.

• Als de hoeveelheid maten in het te kopiëren bronpatroon 
verschilt van die in de kopieerbestemming, dan zal het 
aantal maten in het patroon van de kopieerbestemming 
stijgen of dalen, al naar gelang het verschil.

• Als u "ALL" opgeeft in de bronpartij dan kunt u enkel 
"ALL" opgeven in de partij van de kopieerbestemming. 
Geeft u iets ander dan "ALL" op in de bronpartij, dan 
kunt u "ALL’ niet opgeven voor de partij van de 
kopieerbestemming.

• Als u tussen drumkitpartijen en percussie- of achtergrond-
partijen kopieert, dan gebeurt het kopiëren in overeenstem-
ming met de vooraf bepaalde correspondentie tussen 
nootnummers en pads. Alleen nootnummers die aan pads 
zijn toegewezen, worden gekopieerd.

Raadpleeg Lijst van Preset-percussiesets (p. 92) voor 
meer informatie over nootnummers en trigger-inputs.

Een patroon bewerken [F4 (EDIT)]

Een patroon kopiëren [F1 (COPY)]

Src

1 2 643 7 85

Dst

1 2 643 7 85

Src

1 2 643 7 85

Dst

1 2 643 7 85

Patronen Partij Maat
Src Bronpatroon

voor het 
kopiëren

Bronpartij
voor het 
kopiëren

Te kopiëren maten 
(eerste maat – 
laatste maat)

Dst Bestemmings-
patroon voor 
het kopiëren

Bestemmings-
partij voor het 
kopiëren

Eerste maat van de 
kopieerbestemming
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Hiermee worden twee patronen met elkaar verbonden om één 
patroon te maken. Het patroon, dat met "Dst" wordt 
aangegeven, komt eerst en het patroon dat met "Src" wordt 
aangegeven, wordt hieraan teogevoegd. Het nieuwe patroon 
wordt in "Dst" gecreëerd.
fig.07-Apd1

1. Druk op [PATTERN] – [F4 (EDIT)].
Het "PATTERN EDIT"-scherm verschijnt.

2. Druk op [F2 (APPEND)].
Het "APPEND PATTERN"-scherm verschijnt.

fig.07-Apd2_70

3. Druk op [CURSOR (omhoog)] om de cursor op 
"Src" te zetten.

4. Gebruik [+/-] of [VALUE] om het patroon dat 
later komt, te selecteren.

5. Druk op [CURSOR (omlaag)] om de cursor op 
"Dst" te zetten.

6. Gebruik [+/-] of [VALUE] om het patroon dat als 
eerste komt, te selecteren.

7. Druk op [F5 (APPEND)].
Het bevestigingsscherm verschijnt.

fig.07-Apd3_70

8. Druk op [F5 (EXECUTE)].

* Druk op [F1 (CANCEL)] om te annuleren.

Hiermee wist u het patroon. Uitvoeringsdata worden gewist, 
terwijl de maatslag, de maatlengte en andere instellingen 
intact blijven.
fig.07-Ers1

U kunt delen van het patroon verwijderen, in maateenheden. 
De gewiste delen worden lege maten.
fig.07-Ers2

Hoewel de data worden gewist, blijft de patroonlengte 
ongewijzigd.

1. Druk op [PATTERN] – [F4 (EDIT)].
Het "PATTERN EDIT"-scherm verschijnt.

2. Druk op [F3 (ERASE)].
Het "ERASE PATTERN"-scherm verschijnt.

fig.07-Ers3_70

3. Druk op [F4 (MEASURE)] om geselecteerde 
maten of een partij te verwijderen.
Het "ERASE PATTERN MEASURE"-scherm verschijnt.

fig.07-Ers4_70

4. Druk op [CURSOR (links/rechts)] om de 
parameter te selecteren.

5. Stel in met [+/-] of [VALUE].

Twee patronen verbinden
[F2 (APPEND)].

Dst

+

1 2 43
Src

1 2 43

Dst

1 2 643 7 85

Een patroon verwijderen [F3 (ERASE)]

1 2 643 7 85

1 2 643 7 85

1 2 643 7 85

1 2 643 7 85
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6. Druk op [F5 (ERASE)].
Het bevestigingsscherm verschijnt.

fig.07-Ers5_70

7. Druk op [F5 (EXECUTE)].
* Druk op [F1 (CANCEL)] om te annuleren.

Hiermee verwijdert u de uitvoering, de maatslag, de maat-
lengte, de partij en alle andere instellingen van een patroon, 
zodat u een leeg patroon creëert.
fig.07-Del1

U kunt overbodige maten uit het patroon verwijderen en 
vervolgens de delen voor en na de leegte met elkaar verbinden.
fig.07-Del2

• De uitvoeringsdata na de verwijderde passage worden 
vooruitgeschoven (en de uitvoeringsdata van die partij 
worden ingekort).

• Als u alle partijen in de geselecteerde passage opgeeft, 
wordt het patroon zelf korter door het verwijderen.

• Als alle maten voor alle partijen worden gewist, wordt 
het patroon zelf gewist, waardoor een patroon zonder 
uitvoeringsdata (een leeg patroon) ontstaat. Instellingen 
zoals de maatslag en de maatlengte worden ook in de 
oorspronkelijke waarden hersteld.

1. Druk op [PATTERN] – [F4 (EDIT)].
Het "PATTERN EDIT"-scherm verschijnt.

2. Druk op [F4 (DELETE)].
Het "DELETE PATTERN"-scherm verschijnt.

fig.07-Del3_70

3. Druk op [F4 (MEASURE)] als u geselecteerde 
maten wilt verwijderen.
Het "DELETE PATTERN MEASURE"-scherm verschijnt.

fig.07-Del4_70

4. Druk op [CURSOR (links/rechts)] om de 
parameter te selecteren.

5. Gebruik [+/-] of [VALUE] om het patroon en de 
maten te selecteren.

6. Druk op [F5 (DELETE)].
Het bevestigingsscherm verschijnt.

fig.07-Del5_70

7. Druk op [F5 (EXECUTE)].

* Druk op [F1 (CANCEL)] om te annuleren.

Patronen Partij Maat
Te verwijderen 
patroon

Te verwijde-
ren partij

Te verwijderen maten
(eerste maat – laatste maat)

Een patroon verwijderen [F4 (DELETE)]

1 2 643 7 85

1

1 2 643 7 85

1 2 3 77 8

Patronen Maat
Te verwijderen patroon Te verwijderen maten 

(eerste maat – laatste maat)
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Hoofdstuk 8 Kopieerfunctie [COPY]

U kunt drumkits, instrumenten enz. kopiëren naar de 
bestemming van uw keuze.

Bij kopiëren overschrijft u de data op de nieuwe bestemming. 
Wees dus voorzichtig als u deze handeling uitvoert.

1. Druk op [COPY].
[COPY] gaat branden en het "COPY"-scherm verschijnt.

fig.08-CopyMenu_70

2. Druk op [F1]–[F5] om te selecteren wat u wilt 
kopiëren.
[F1 (KIT)]: drumkit

[F2 (INST)]: druminstrument

[F3 (PERC)]: percussieset

[F4 (TRIG)]: triggerbank

[F5 (CHAIN)]: drumkitreeks

3. Gebruik [CURSOR],  [+/-] of [VALUE] om de 
kopieerbron en -bestemming te selecteren.

fig.08-CopyParam_70

A: type kopieerbron (PRESET of USER)

B: kopieerbron

C: kopieerbestemming

D: uitwisselingsknop
(dit verschijnt als u "USER" selecteert als type 
kopieerbron)

E: bronpad voor het kopiëren 
(dit verschijnt bij het kopiëren van een 
druminstrument)

F: bestemmingspad voor het kopiëren 
(dit verschijnt bij het kopiëren van een 
druminstrument)

4. Druk op [F4] of [F5].
[F4 (EXCHNG)]:

de inhoud van de kopieerbron en de kopieerbestemming 
wordt verwisseld. (u kunt dit selecteren als u "USER"-
data als kopieerbron gebruikt)

[F5 (COPY)]:

de eerdere inhoud van de kopieerbestemming wordt 
overschreven met de inhoud van de kopieerbron.

Het bevestigingsscherm verschijnt. (voorbeeld: een 
drumkit kopiëren)

fig.08-Confirm_70

* Druk op [F1 (CANCEL)] om te annuleren.

5. Druk op [F5 (EXECUTE)] om de procedure uit 
te voeren.

• "EXCHNG" is handig om data in een reeks te wijzigen.

• Selecteer "PRESET" als type kopieerbron als u de 
originele fabrieksinstellingen wilt herstellen.

Raadpleeg p. 67 voor meer informatie over het kopiëren 
van patronen.

A E

C FD

B
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Drum Kits
Alle Drum Kit-instellingen worden gekopieerd.

Gekopieerde instellingen

Instrumenten
Gekopieerde pad-instrumentinstellingen omvatten 
instellingen voor het vel en de rand.

Gekopieerde instellingen

• Instrumentinstellingen

• V-EDIT/EDIT-instellingen

* Effect- en mixerinstellingen worden niet gekopieerd.

Percussiesets
Alle instellingen voor percussiesets worden gekopieerd.

Gekopieerde instellingen

Trigger Bank
Alle Trigger Bank-instellingen worden gekopieerd.

Gekopieerde instellingen

Drum Kit Chain
Alle Drum Kit Chain-instellingen worden gekopieerd.

Gekopieerde instellingen

• Naam van de Drum Kit Chain

• Stepped Drum Kit-instellingen

Over gekopieerde instellingen

Drum Kit-
instel-
lingen

Global Drum 
Kit-instellingen

Volume, drumkitnaam, 
Midi-instellingen enz.

Ambience-
instellingen

Aan/uit, uitvoeringsruimte, 
wandmateriaal, effect-
niveau enz.

Multi-effect-
instellingen

Aan/uit, effecttype, 
effectniveau enz.

Drum Kit

Head

Pad-instellingen

Ambience-instellingen�
Multi-effect-instellingen�
Global Drum Kit-instellingen

Rim
Instrument-instellingen
Mixer-instellingen
Effect-instellingen
Pad Pattern-instellingen enz.

Trigger Bank
Input Settings

Hi-hat-instellingen�
Crosstalk Cancel-instellingen�
3-Way Trigger-instellingen�
Naam triggerbank

Trigger Type
Sensitivity, Curve-instellingen
Advanced Trigger-instellingen

Percussion Set

Naam percussieset

Noot-instellingen
Instrument-instellingen
Volume, Pan, Effect, CC-instellingen

Drum Kit Chain
Step-instellingen

Naam Drum Kit Chain

Drumkit-instellingen

Pad-
instel-
lingen

Instrument-
instellingen

Instrument, V-EDIT/EDIT, 
volume, Pan en andere 
mixerinstellingen

Effect-
instellingen

Compressor, Equalizer, 
Ambience/Multi-effects
Send Level

Andere
instellingen
van verschil-
lende functies

Pad Pattern-functie,
Pitch Control-functie, 
MIDI-instellingen enz.

Instellingen voor de 
percussieset

Naam van de percussieset

Nootinstellingen Instrumentinstellingen
Volume, Pan, Effect, 
CC-instellingen

Trigger Bank-instellingen Hi-Hat-instellingen
Crosstalk Cancel-instellingen
3-Way Trigger-instellingen
Naam van de Trigger Bank

Input-instellingen Triggertype
Sensitivity, Curve-
instellingen
Advanced Trigger-
instellingen
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SETUP-scherm
fig.09-Setup_70

U kunt voor elke partij aangeven op welk kanaal de  TD-12 
MIDI-berichten zal ontvangen en verzenden.

1. Druk op [SETUP].
[TEMPO] gaat branden en het "TEMPO"-scherm verschijnt.

2. Druk op [F1 (MIDI)] - [F1 (MIDI CH)].
Het "MIDI CHANNEL"-scherm verschijnt.

fig.09-MidiCh_70

3. Druk op [CURSOR (omhoog/omlaag)] om de 
partij die u wilt instellen, te selecteren.

4. Druk op [CURSOR (links/rechts)] om de 
parameter te selecteren.

5. Stel in met [+/-] of [VALUE].

* Drumkitpartij en percussiepartij kunnen worden aangepast en 
op "CH10" worden ingesteld. Als een duplicaat nootnummer 
wordt ontvangen, weerklinkt het instrument dat aan de partij 
voor de drumkit is toegewezen. Als een ander nootnummer 
wordt ontvangen, wordt het percussie-instrument gespeeld.

* Andere partijen en MIDI-kanalen kunnen niet worden aangepast.

1. Druk op [SETUP].
[TEMPO] gaat branden en het "TEMPO"-scherm verschijnt.

2. Druk op [F1 (MIDI)] - [F2 (GLOBAL)].
Het "MIDI GLOBAL"-scherm verschijnt.

fig.09-MidiGlobal_70

3. Druk op [CURSOR (omhoog/omlaag)] om de 
parameter te selecteren.

4. Stel in met [+/-] of [VALUE].

Soft Thru
In deze paragraaf leert u hoe u de Roland SPD-20 (een MIDI-
controller) samen met de pads van de TD-12 kunt gebruiken om 
interne klanken en een externe geluidsmodule weer te geven.
Als Soft Thru op "ON" staat, worden de berichten die door de 
MIDI IN ontvangen worden, ook verzonden vanaf de MIDI 
OUT/THRU-aansluiting.
fig.SoftThru.e

MIDI-instellingen en -
opdrachten [F1 (MIDI)]

De MIDI-kanalen instellen voor elke 
partij [F1 (MIDI CH)]

Parameter Waarde Beschrijving
Tx/Rx OFF, ON Zet de verzendende en 

ontvangende MIDI-
berichten op ON of OFF

Channel CH1–CH16 Verzend- en ontvangstkanaal

MIDI-instellingen voor de hele TD-12
[F2 (GLOBAL)]

Parameter Waarde
Soft Thru OFF, ON
Local Control OFF, ON (DRUM), ON (PERC)
Device ID 1–32
V-LINK MIDI Ch CH1–CH16
V-LINK Device ID 1–32, 128

MIDI IN
MIDI�

OUT/THRU

MIDI OUT

SPD-20Pad of pedaal

TRIGGER�
INPUT

Naar de MIDI IN van een andere 
geluidsmodule of sampler

TD-12
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Lokale bediening
Dit is vereist als u klanken in een externe geluidsmodule wilt 
triggeren, en/of uw uitvoeringwilt opnemen op een externe 
MIDI-sequencer, en daarvoor NIET de interne klanken van de 
TD-12 gebruikt. Als dat is wat u wilt, zet dan Local Control op 
OFF. De triggersignalen van de pads gaan direct naar de 
MIDI/OUT THRU-aansluiting.

In de standaardmodus van de TD-12 staat Local Control op ON.
fig.LocalCtrl.e

Als u aansluitingen maakt en opneemt zoals in bovenstaande 
afbeelding, met de Local Control instelling op ON, dan 
worden duplicaatnoten opnieuw naar de TD-12 verzonden, en 
niet correct gespeeld.

ON (DRUM):

De uitvoeringsdata van de pad worden naar de drumkitpartij 
verstuurd. Normaalgesproken gebruikt u deze instelling.

ON (PERC):

De uitvoeringsdata van de pad worden naar de 
percussiepartij verstuurd en drumkits kunnen niet 
worden gespeeld. Selecteer deze instelling alleen als 
u de percussiepartij met pads opneemt.

Als Local Control op "ON (PERC)" wordt ingesteld, verandert 
de klank niet wanneer u van drumkit wisselt, omdat drumkits 
dan niet gespeeld kunnen worden met pads.

Device ID
Deze instelling is alleen nodig als u data naar twee of meer TD-12-
units tegelijk wilt verzenden. Laat deze instelling in alle andere 
gevallen ongewijzigd (bij aankoop staat het Device ID op "17").

* Als u niet meer weet welke Device ID-instelling u gebruikte om 
data via Bulk Dump op te slaan, zult u de opgeslagen bulkdata 
niet meer kunnen herladen.

Voorbeeld:
Laten we aannemen dat toen de data werden opgeslagen via 
bulk dump (p. 75), het Device ID van de TD-12 was ingesteld op 
"17". Als u deze data terugzendt naar de TD-12, zullen ze niet 
worden ontvangen als het Device ID niet op "17" is ingesteld.
fig.DeviceID.e

PedalBend CC Max
Deze instelling specificeert de waaier Control Change-
berichten die gebruikt worden in de Pitch Control-functie 
(p. 38). De instelling hoeft niet veranderd te worden bij 
opnamen of weergaven met de TD-12 en pads. 
De Pitch Control-functie gebruikt hetzelfde Control Change-
bericht als de Hi-Hat open/close-functie (fabrieksinstelling: 
"FOOT (4)"). Volgens de fabrieksinstelling gebruikt Pitch 
Control waarden van 0 tot 90 om de toonhoogte te 
veranderen. Wanneer de waarde 90 wordt ontvangen, 
verandert de toonhoogte in de toonhoogte ingesteld in Pedal 
Bend Range. Stel PedalBend CC Max enkel in op 127 als u een 
extern MIDI-apparaat wilt gebruiken om de toonhoogte te 
veranderen met waarden gaande van 0 tot 127.

* U hoeft de fabrieksinstellingen niet te veranderen wanneer u TD-11-
uitvoeringen opneemt op een extern MIDI-apparaat en dergelijke 
uitvoeringen weergeeft met het externe MIDI-apparaat.

* Bij de instelling op "127" stopt de toonhoogteverandering bij 
de toonhoogte ingesteld in Pedal Bend Range, zelfs als u het Hi-
Hat-bedieningspedaal tot helemaal beneden blijft indrukken.

Pad

Interne klankgenerator

TD-12

OUT

Trigger Input

OUT

IN

IN

Trigger MIDI�
Converter

Externe MIDI-sequencer�
(Soft Thru: ON)

Local Control:�
OFF

Device ID: 17

Device ID: 16

MIDI IN

MIDI IN

MIDI OUT

Verzending data�
Device ID: 17

System Exclusive�
wordt niet ontvangen
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1. Druk op [SETUP].
[SETUP] gaat branden en het "SETUP"-scherm verschijnt.

2. Druk op [F1 (MIDI)] - [F3 (CTRL)].
Het "MIDI CONTROL"-scherm verschijnt.

fig.09-MidiCtrl_70

3. Druk op [CURSOR (omhoog/omlaag)] om de 
parameter te selecteren.

4. Stel in met [+/-] of [VALUE].

* Als een bedieningswijziging op meer dan één parameter wordt 

ingesteld, verschijnt rechts van de niet beschikbare parameter 

een sterretje (*).

HH Note# Border 
(Hi-Hat Note Number Border)
De enige keer dat u deze instelling moet veranderen, is 

wanneer u een externe geluidsmodule triggert.

Het nootnummer dat verzonden wordt als u de Hi-Hat 
aanslaat, verandert in overeenstemming met de hoeveelheid 
druk die u uitoefent op het Hi-Hat-pedaal. Met HH Note# 
Border kunt u de pedaalpositie aanpassen, waarbij het noot-
nummer verandert van open Hi-Hat naar gesloten Hi-Hat.

Terwijl u het door de TD-12 verzonden nootnummer en de 
waarde van het Control Change-bericht controleert, past u de 
instelling aan totdat het nootnummer wordt gewisseld op de 
gewenste pedaalpositie.

Als u voor de Hi-Hat een VH-11 gebruikt, kunt u door deze 
waarde ongeveer op 80 in te stellen, het gesloten Hi-Hat 
nootnummer verzenden met het pedaal net boven de volledig 
ingedrukte positie.

Als u de Hi-Hat Note Number Border-instelling 
verandert, wordt de Hi-Hat van een patroon dat op de 
interne sequencer werd opgenomen door de pads te 
bespelen, wellicht anders afgespeeld dan de 
oorspronkelijke uitvoering.

Elke drumkit/percussieset heeft zijn eigen Program Change-
nummer.

1. Druk op [SETUP].
[SETUP] gaat branden en het "SETUP"-scherm verschijnt.

2. Druk op [F1 (MIDI)] - [F4 (PROG)].
Het "MIDI PROGRAM CHANGE (DRUM KIT)"-scherm 
of het "MIDI PROGRAM CHANGE (PERC SET)"-scherm 
verschijnt.

fig.09-MidiPcDrum_70

fig.09-MidiPcPerc_70

3. Druk op [F3 (DRM KIT)], [F4 (PRC GRP)] en 
[CURSOR (omhoog/omlaag)] om de in te stellen 
drumkit of percussieset die te selecteren.
[F3 (DRM KIT)]: drumkit

[F4 (PRC GRP)]: percussieset

4. Stel in met [+/-] of [VALUE].

De drumkits/percussiesets worden gewisseld als een Program 
Change-bericht van een extern MIDI-apparaat wordt ontvangen.

Als u de drumkits/percussiesets van de TD-12 wisselt, wordt 
het hier ingestelde Program Change-nummer verzonden.

Ontvangst/verzending van programma-
veranderingen aan- en uitzetten
Als u in het "MIDI PROGRAM CHANGE (DRUM KIT)"-
scherm of het "MIDI PROGRAM CHANGE (PERC SET)"-
scherm op [F1] drukt, zet u de ontvangst van 
programmaveranderingen aan of uit. Als u hier op [F2] drukt 
zet u verzending aan of uit.

MIDI-berichten voor Detailed 
Performance Expressions [F3 (CTRL)]

Parameter Waarde Beschrijving
Pedal CC OFF,

MODULATION(1),
BREATH(2),
FOOT(4),
EXPRESSION(11),
GENERAL1(16)–
GENERAL4(19)

Bedieningswijziging
gebruikt voor het 
verzenden/ontvangen
van de diepte waarop 
het Hi-Hat-pedaal 
wordt ingedrukt

Snare CC Bedieningswijziging
voor het verzenden/
ontvangen van de 
slagpositie van de snaar, 
ride en tom 1–4

Ride CC
Toms CC

HH Note# 
Border

0–127 Zie verder.

Van drumkit veranderen via MIDI 
(Program Change) [F4 (PROG)]
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Data opslaan
Om data op te slaan gebruikt u de externe sequencer zoals 
wanneer u muzikale data opneemt. Voer de volgende stappen 
uit op de TD-12, zoals in het volgende diagram is aangegeven.

1. Verbind de MIDI OUT van de TD-12 met de MIDI 
IN van de externe sequencer.

fig.BulkDump.e

2. Druk op [SETUP].
[SETUP] gaat branden en het "SETUP"-scherm verschijnt.

3. Druk op [F1 (MIDI)] - [F5 (BULK)].
Het "MIDI BULK DUMP"-scherm verschijnt.

fig.09-MidiBulk1_70

4. Gebruik [+/-],  [VALUE] en [CURSOR (omhoog/
omlaag)] om de te verzenden inhoud te selecteren.

5. Start het opnameproces van de externe 
sequencer.

6. Druk op [F5 (EXECUTE)] om het verzenden van 
data te starten.

fig.09-MidiBulk2_70

* Druk op [F5 (STOP)] om het verzenden te stoppen.

7. Als u klaar bent, verschijnt het volgende scherm.
fig.09-MidiBulk3_70

Bulk Dump is een System Exclusive-bericht. Gebruik een 
externe MIDI-sequencer die System Exclusive-berichten 
ondersteunt. Zorg dat de sequencer niet is ingesteld op 
"Do not receive System Exclusive messages".

Data naar de TD-12 laden

Hierbij worden alle bestaande data van de TD-12 over-
schreven. Zorg dat u de benodigde back-up gemaakt hebt.

1. Verbind de MIDI IN-aansluiting van de TD-12 via 
een MIDI-kabel met de MIDI OUT-aansluiting 
van de externe sequencer.

fig.BulkLoad.e

2. Druk op "PLAY" op de externe sequencer om 
de data naar de TD-12 te verzenden.
De ontvangen data worden naar de TD-12 geschreven.

Data op een extern MIDI-apparaat 
opslaan (BULK DUMP) [F5 (BULK)]

Verzenddata Beschrijving
ALL Alle data, inclusief setup, drumkits, 

User-percussiesets, User-patronen
SETUP Trigger, pad en andere soorten 

instellingen
ALL DRUM KITS Alle data voor drumkits 1–50
1 DRUM KIT Alleen de data voor de geselecteerde 

drumkit
ALL TRIG BANKS Alle instellingen voor triggerbanks 1–4
1 TRIG BANK Alleen de data voor de geselecteerde 

triggerbank
ALL PERC 
GROUPS

Alle data voor de User-percussiesets 
1–8

1 PERC GROUP Alleen de data voor de geselecteerde 
percussieset

ALL PATTERNS Alle data voor de User-patronen 151–250

Sequencer

MIDI IN MIDI OUT

TD-12

Sequencer

MIDI OUT MIDI IN

TD-12
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Hier kunt u de output-bestemming selecteren voor elke 
TRIGGER INPUT, sequencerpartij en de audio-input van de 
MIX IN-jack.

1. Druk op [SETUP].
[SETUP] gaat branden en het "SETUP"-scherm verschijnt.

2. Druk op [F2 (OUTPUT)] - [F1 (PAD)].
Het "OUTPUT ASSIGN (PAD)"-scherm verschijnt.

fig.09-OutAsgn1_70

3. Druk op [CURSOR (links/rechts)] om de 
TRIGGER INPUT te selecteren.
U kunt ook selecteren door de pad aan te slaan.

4. Gebruik [+/-] of  [VALUE] om de output-
bestemming te selecteren.

* U kunt alle output-bestemmingen herstellen naar de fabrieks-
instelling (MASTER L+R) door op [F5 (DEFAULT)] - 
[F5 (EXECUTE)] te drukken.

1. Druk op [SETUP].
[SETUP] gaat branden en het "SETUP"-scherm verschijnt.

2. Druk op [F2 (OUTPUT)] - [F2 (OTHER)].
Het "OUTPUT ASSIGN (OTHER)"-scherm verschijnt.

fig.09-OutAsgn2_70

3. Druk op [CURSOR (links/rechts)] om de bron 
te selecteren.
AMB: galm
MFX: multi-effecten
BACK: achtergrondpartijen van de sequencer
PERC: percussiepartij van de sequencer
CLICK: metronoomklik
MIXIN: audio-input vanaf de MIX IN-jack

4. Selecteer de output-bestemming met [+/-] of 
[VALUE].

* U kunt voor alle output-bestemmingen de fabrieksinstellingen 
herstellen (MASTER L+R en PHONES) door op [F5 
(DEFAULT)] - [F5 (EXECUTE)] te drukken.

Blokdiagram (p. 100)

U kunt pads die op TRIGGER INPUT 12 (AUX2) en/of 11 
(AUX1) zijn aangesloten, gebruiken om van drumkit of 
weergavepatroon te wisselen.

1. Sluit de pad of de pads aan op TRIGGER INPUT 
12 (AUX2) en/of 11 (AUX1).

2. Druk op [SETUP].
[TEMPO] gaat branden en het "TEMPO"-scherm verschijnt.

3. Druk op [F3 (CONTROL)] - [F1 (PAD SW)].
Het "PAD SWITCH"-scherm verschijnt.

fig.09-PadSw_70

4. Selecteer de functie met [+/-] of [VALUE].

5. Als u op "USER" instelt, drukt u op [CURSOR] 
om de cursor op "AUX1" en "AUX2" te zetten.

6. Selecteer met [+/-] of [VALUE] de functies voor 
de bovenvellen en randen van AUX1 en AUX2.

De output-bestemming 
selecteren [F2 (OUTPUT)]

Output-bestemming voor druminstrumenten

Output-bestemming voor de sequencer-
partijen/metronoomklik/audio-input 
van de MIX IN [F2 (OTHER)]

De schakelaars instellen
[F3 (CONTROL)]

Pads als schakelaars gebruiken
[F1 (PAD SW)]

Functie AUX1 AUX2
Head Rim Head Rim

OFF OFF OFF
KIT SELECT1 OFF KIT#

INC
KIT#
DEC

KIT SELECT2 KIT# DEC KIT# INC
CHAIN SELECT1 OFF CHAIN

# INC
CHAIN
# DEC

CHAIN SELECT2 CHAIN#
DEC

CHAIN# INC

PATTERN
SELECT1

OFF PTN#
INC

PTN#
DEC
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• Als u geen geluid wilt van de pad die als padschakelaar 
wordt gebruikt, drukt u op [MIXER] - [F1 (VOLUME)] en 
stelt u het volumeniveau voor AUX2 en/of AUX1 in op 
"0" (p. 39). U kunt ook op [INST] drukken en selecteert 
"561 Off'" selecteren voor AUX2 en/of AUX1 (p. 33).

• Om te voorkomen dat de weergave van patronen wordt 
getriggerd wanneer de pad wordt aangeslagen, zet u de 
Pad Pattern-instelling uit (p. 37).

• Wanneer u padschakelaars gebruikt om van kit te wisselen in 
een Drum Kit Chain (p. 80), moet u FUNCTION instellen op 
"KIT SELECT1" of "KIT SELECT2" en moet u op [CHAIN] 
drukken om de indicator te laten oplichten (de Drum Kit 
Chain-instellingen moeten vooraf worden ingesteld).

U kunt het geluid van het instrument dat is toegewezen aan 
de geselecteerde input, controleren door op [PREVIEW] te 
drukken. De procedure die hier wordt beschreven, stelt de 
velocity (volume) voor het bespelen van het instrument in 
wanneer op [PREVIEW] wordt gedrukt.

1. Druk op [SETUP].
[SETUP] gaat branden en het "SETUP"-scherm verschijnt.

2. Druk op [F3 (CONTROL)] - [F2 (PREVIEW)].
Het "PREVIEW"-scherm verschijnt.

fig.09-Preview_70

3. Druk op [CURSOR (omhoog/omlaag)] om de in 
te stellen velocity te selecteren.

4. Stel in met [+/-] of [VALUE].

• U kunt op [PREVIEW] drukken om geluiden te 
beluisteren bij de velocity die overeenkomt met de 
cursorpositie.

• Als u [KIT] ingedrukt houdt wanneer u op [PREVIEW] 
drukt, kunt u drie verschillende velocity-niveaus 
doorlopen terwijl u de klank controleert (p. 25).

Het displaycontrast wordt sterk beïnvloed door de plaatsing 
van de TD-12 en door de belichting in de kamer waar het 
toestel staat. Pas deze parameter zo nodig aan.

1. Druk op [SETUP].
[SETUP] gaat branden en het "SETUP"-scherm verschijnt.

2. Druk op [F3 (CONTROL)] - [F3 (LCD)].
Het "LCD CONTRAST"-scherm verschijnt.

fig.09-Contrast_70

3. Pas het contrast aan met [+/-] of  [VALUE].

* U kunt ook [KIT] ingedrukt houden en aan de [VALUE]-knop 

draaien.

1. Druk op [SETUP].
[SETUP] gaat branden en het "SETUP"-scherm verschijnt.

2. Druk op [F3 (CONTROL)] - [F5 (VERSION)].
Het "VERSION INFORMATION"-scherm verschijnt.

fig.09-Version_70

PATTERN
SELECT2

PTN# DEC PTN# INC

USER Selecteer uit onderstaande tabel.

OFF Zet de padschakelaar uit.
KIT# INC Roept de volgende kit op.
KIT# DEC Roept de vorige kit op.
CHAIN# INC Roept de volgende drumkitreeks op.
CHAIN# DEC Roept de vorige drumkitreeks op.
PTN# INC Roept het volgende patroon op.
PTN# DEC Roept het vorige patroon op.
XSTICK SW Zet het cross stick-geluid aan en uit (p. 32).

PREVIEW-knop velocity [F2 (PREVIEW)]

Functie AUX1 AUX2
Head Rim Head Rim

Het displaycontrast aanpassen 
[F3 (LCD)]

De versie van het interne programma 
van de TD-12 nagaan [F5 (VERSION)]
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V-LINK ( ) is een functie om muziek en beelden 
samen weer te geven. Als u via MIDI twee of meer met V-LINK 
compatibele toestellen aansluit, kunt u probleemloos een heel 
assortiment aan visuele effecten weergeven, die verbonden worden 
met de expressieve elementen van een muziekuitvoering.

Door bijvoorbeeld de TD-12 en de Edirol DV-7PR samen te 
gebruiken kunt u de pads die aangesloten zijn op de TD-12 
gebruiken om de beelden (clips/paletten) van de Edirol
DV-7PR te wisselen.

* Om V-LINK met de TD-12 en de Edirol DV-7PR te gebruiken 
moet u verbindingen maken met een Edirol UM-1X/UM-1SX 
(apart verkrijgbaar).

* Voordat u dit toestel op andere apparaten aansluit, schakelt u 
het best alle apparaten uit. Zo voorkomt u defecten en/of schade 
aan luidsprekers of andere toestellen.

Gebruik een Edirol UM-1X om de MIDI OUT-aansluiting van de 
TD-12 te verbinden met de remote jack van de Edirol  DV-7PR.
fig.V-LINKconnect.e

V-LINK aan- en uitzetten
1. Druk op [SETUP] - [F4 (V-LINK)].

[SETUP] gaat branden en het "V-LINK"-scherm verschijnt.
fig.09-VLink_70

2. Druk op [F5 (V-LINK)] om de V-LINK-functie aan 
en uit te zetten.

fig.09-VLinkOn1_70

* Zet eerst de Edirol DV-7PR aan voordat u V-LINK inschakelt.

3. Druk op [KIT] om het "DRUM KIT"-scherm op te 
roepen.

Als V-LINK is ingeschakeld, verschijnt het V-LINK-pictogram 
in het "DRUM KIT"-scherm.
fig.09-VLinkOn2_70

* De V-Link-functie zal altijd op OFF staan als u de TD-12 

aanzet.

V-LINK MIDI Ch (V-LINK MIDI Channel)
Als de V-LINK-functie ingeschakeld is, worden de 
uitvoeringsdata die zijn opgenomen in de achtergrondpartij 
van de sequencer, via dit kanaal uitgezonden.

* Bij de fabrieksinstellingen wordt dit op "CH16" ingesteld.

V-LINK Device ID
Stel dit ID zo in dat het gelijk is aan het Device ID-nummer 
van de video-apparatuur die door de TD-12 wordt 
aangestuurd. Als u dit ID instelt op "128", kunt u de video-
apparatuur aansturen ongeacht het Device ID-nummer.

* Bij de fabrieksinstellingen is dit op "17" ingesteld.

Beelden synchroniseren met een 
TD-12-uitvoering [F4 (V-LINK)]

Wat is V-LINK?

Voorbeelden van aansluitingen

Edirol DV-7PR

Display
Edirol UM-1X

Projector

TD-12

MIDI OUT

AFSTANDS-�
BEDIENING

V-LINK gebruiken
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V-LINK-functies die de TD-12 kan 
bedienen en MIDI-berichten
Als u door een pad aan te slaan (Pad Pattern; p. 37) een 
patroon speelt, kunt u de volgende functies toewijzen aan de 
nootberichten die zijn opgenomen in de achtergrondpartijen 
van het patroon om met V-LINK compatibele video-
apparatuur aan te sturen.

* De achtergrondpartijen zijn alle partijen buiten de drumpartij 

en de percussiepartij van de interne sequencer.

* Stel het speeltype (p. 61) van het patroon in op "V-LINK".

Raadpleeg de handleiding van de Edirol DV-7PR voor 
info over clips/paletten, dissolve-tijd en retrigger-punt.

De dual stream-functie van de Edirol DV-7PR  wordt 
door de TD-12 niet ondersteund.

Hiermee herstelt u de fabrieksinstellingen van de TD-12 
(Factory Reset).

Alle data en instellingen die in de TD-12 werden 
opgeslagen, worden gewist. Gebruik de Bulk Dump-
functie (p. 75) om data en instellingen die u nog nodig 
hebt, op te slaan op een extern MIDI-apparaat.

1. Druk op [SETUP] – [F5 (F RESET)].
[SETUP] gaat branden en het "FACTORY RESET"-scherm 
verschijnt.

fig.09-Factory1_70

2. Druk [F5 (RESET)].
Het bevestigingsscherm verschijnt.

fig.09-Factory2_70

* Druk op [F1 (CANCEL)] om te annuleren.

3. Druk op [F5 (EXECUTE)] om de Factory Reset 
uit te voeren.

Als de Factory Reset voltooid is, verschijnt het "DRUM KIT"-
scherm.

Als de Factory Reset voltooid is, worden 
instellingswaarden voor de [GROUP FADERS] op het 
maximale volume ingesteld, ongeacht de positie van de 
schuifregelaars.

V-LINK-functie Verzonden
MIDI-berichten

Palette 1–20 Een palet selecteren Note On (*1)
Clip 1–28 Een clip selecteren Note On (*2)
Dissolve Time De overgangstijd 

tussen twee clips 
veranderen

Note On (*2) 
(Velocity)

*1 *2
Paletnr. Nootnr. Clipnr. Nootnr.
Palet 1 37 (C#2) Clip 1 36 (C2)
Palet 2 39 (D#2) Clip 2 38 (D2)
Palet 3 42 (F#2) Clip 3 40 (E2)
Palet 4 44 (G#2) Clip 4 41 (F2)
Palet 5 46 (A#2) Clip 5 43 (G2)
Palet 6 49 (C#3) Clip 6 45 (A2)
Palet 7 51 (D#3) Clip 7 47 (B2)
Palet 8 54 (F#3) Clip 8 48 (C3)
Palet 9 56 (G#3) Clip 9 50 (D3)
Palet 10 58 (A#3) Clip 10 52 (E3)
Palet 11 61 (C#4) Clip 11 53 (F3)
Palet 12 63 (D#4) Clip 12 55 (G3)
Palet 13 66(F#4) Clip 13 57 (A3)
Palet 14 68 (G#4) Clip 14 59 (B3)
Palet 15 70 (A#4) Clip 15 60 (C4)
Palet 16 73 (C#5) Clip 16 62 (D4)
Palet 17 75 (D#5) Clip 17 64 (E4)
Palet 18 78 (F#5) Clip 18 65 (F4)
Palet 19 80 (G#5) Clip 19 67 (G4)
Palet 20 82 (A#5) Clip 20 69 (A4)

Clip 21 71 (B4)
Clip 22 72 (C5)
Clip 23 74 (D5)
Clip 24 76 (E5)
Clip 25 77 (F5)
Clip 26 79 (G5)
Clip 27 81 (A5)
Clip 28 83 (B5)

De fabrieksinstellingen 
herstellen [F5 (F RESET)]
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Hoofdstuk 10. Drum Kit Chain [CHAIN]

Met Drum Kit Chain kunt u de gewenste drumkits doorlopen in 
de volgorde die u wenst. Met de TD-12 kunt u 16 verschillende 
reeksen van maximaal 32 stappen elk creëren en opslaan.
fig.10-001e

1. Druk op [CHAIN] om Drum Kit Chain aan te zetten.
[CHAIN] gaat branden en het "DRUM KIT CHAIN"-
scherm verschijnt.

fig.10-Chain_70

2. Druk op [F1 (EDIT)].
Het "CHAIN EDIT"-scherm verschijnt.

fig.10-ChainEdit1_70

3. Druk op [CURSOR (links)] om de cursor op het 
nummer van de reeks te zetten.

4. Gebruik [+/-] of  [VALUE] om het nummer van 
de reeks te selecteren.

5. Druk op [CURSOR (rechts)] om de cursor op de 
stap (de volgorde waarin de drumkits worden 
geselecteerd) rechts op de display te zetten.

6. Druk op [CURSOR (omhoog/omlaag)] om de 
stap te selecteren.

7. Gebruik [+/-] of  [VALUE] om de drumkit te 
selecteren.

8. Herhaal stappen 6 en 7 om de drumkit-reeks 
te creëren.

fig.10-ChainEdit2_70

9. Druk op [EXIT]
Het "DRUM KIT CHAIN"-scherm verschijnt.

Functieknoppen
[F1 (INSERT)]

Een stap met dezelfde kit wordt op de cursorpositie 
ingevoerd en stappen na dit punt worden één plaats naar 
achteren geplaatst.

[F2 (DELETE)]

De stap bij de cursorpositie wordt verwijderd en de 
stappen na dit punt schuiven één plaats naar voren.

[F5 (NAME)]

U kunt een naam geven aan een drumkit-reeks.

Een Drum Kit Chain creëren

Reeks 1 Kit�
7

Kit�
2

Kit�
5

Kit�
10

Reeks 2

Reeks 16

32 stappen
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U kunt voor elke naam maximaal 12 tekens gebruiken.
fig.10-ChainName_70

1. Selecteer de drumkit-reeks waaraan u een naam 
wilt geven, in het "DRUM KIT CHAIN"-scherm.

2. Druk op [F1 (C EDIT)] - [F5 (NAME)].
Het "CHAIN NAME"-scherm verschijnt.

3. Druk op [CURSOR (links/rechts) om de cursor 
op het te veranderen teken te zetten.

4. Gebruik [VALUE], [+/-] of [CURSOR (omhoog/
omlaag)] om het teken te veranderen.

Functieknoppen
[F1 (INSERT)]

Er wordt een spatie toegevoegd op de plaats van de 
cursor en tekens na dit punt schuiven één plaats naar 
rechts.

[F2 (DELETE)]

Het teken op de plaats van de cursor wordt gewist en 
tekens na dit punt schuiven één plaats naar links.

[F3 (SPACE)]

Het teken op de plaats van de cursor wordt vervangen 
door een spatie.

[F4 (CHAR)]

Het soort teken op de plaats van de cursor wisselt tussen 
hoofd- en kleine letters of verandert in nummers en 
symbolen.

5. Als u klaar bent drukt u tweemaal op [EXIT] om 
naar het "DRUM KIT CHAIN"-scherm terug te 
keren.

1. Druk op [CHAIN] om Drum Kit Chain aan te zetten.
[CHAIN] gaat branden.

fig.10-ChainPlay_70

2. Druk op [CURSOR (omhoog/omlaag)] om het 
nummer van de te gebruiken reeks te selecteren.

3. Gebruik [+/-] of  [VALUE] om de drumkits op te 
roepen die u in in elke geselecteerde stap van 
de reeks wilt gebruiken.

4. Druk na de uitvoering op [CHAIN] of [EXIT] om 
Drum Kit Chain uit te zetten.
[CHAIN] gaat uit.

Met de Pad Switch-functie kunt u de pads gebruiken om 
Drum Kit Chains op te roepen. Raadpleeg voor meer 
informatie Pads als schakelaars gebruiken [F1 (PAD 

SW)] (p. 76).

Als volumeverschillen tussen kits voor problemen 
zorgen, drukt u op [MIXER] - [F4 (KIT VOL)] en past u 
"Kit Volume" (het algemene kitvolume) aan.

Een Drum Kit Chain een naam geven
[F5 (NAME)]

Met een Drum Kit Chain spelen

De volgende Drum Kit Chains zijn voorge-
programmeerd in de fabrieksinstellingen.

1. Tap Ptns
2. Loop Ptns
3. Acoustic
4. Electronic
5. Percussion
6. Ambience
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Boodschappen en foutboodschappen

In deze sectie vind u een lijst met boodschappen (foutboodschappen) die op de TD-12 kunnen verschijnen. 
Van ieder bericht wordt de betekenis uitgelegd. Daarnaast wordt aangegeven wat u moet doen.
fig.Message_70

Als boven [F5] "ACCEPT" wordt aangegeven zoals in de afbeelding, 
dan sluit u het boodschapvenster door op deze knop te drukken.

Foutboodschappen

Boodschap Betekenis Actie
Backup Battery Low! De interne reservebatterij van de TD-12 (een 

batterij die data in het gebruikersgeheugen 
onderhoudt) is bijna leeg.

Neem contact op met uw leverancier of het 
dichtstbijzijnde Roland Service Center om de 
batterij te vervangen.

Backup NG! Data in het geheugen van de TD-12 kunnen 
beschadigd zijn. De interne reservebatterij 
van de TD-12 (de batterij die gebruikt wordt 
voor het opslaan van data in het User-
geheugen) is helemaal leeg; er zijn interne 
data verloren gegaan.

Neem contact op met uw leverancier of het 
dichtstbijzijnde Roland Service Center om de 
batterij te vervangen. Volg de instructies in de 
boodschappen die op de display verschijnen 
om de Factory Reset (p. 79) uit te voeren. 
U kunt het toestel dan tijdelijk gebruiken.

MIDI Communication Error! U hebt mogelijk het MIDI-apparaat dat 
aangesloten is op de MIDI IN-connector 
van de TD-12, uitgeschakeld.

Controleer of het aangesloten MIDI-apparaat 
aan staat.

System Error! Een probleem is opgetreden in het interne 
systeem.

Neem contact op met uw leverancier of met het 
dichtstbijzijnde Roland Service Center.

Measure Maximum! Het maximum aantal maten dat op één 
patroon kan worden opgenomen, is 
overschreden, er kan niet meer worden 
opgenomen; ook bewerken - als hierbij 
maten worden toegevoegd - is niet meer 
mogelijk.

Verwijder onnodige maten uit het patroon dat 
opgenomen of bewerkt wordt (p. 69).

Data Overload! Het patroon bevatte een te grote hoeveelheid 
data en kon daarom niet goed worden 
verzonden via MIDI OUT.

Probeer een partij met te veel data te 
verwijderen.

Not Enough Memory! Een patroon kon niet worden opgenomen of 
bewerkt, omdat er onvoldoende intern 
geheugen is.

Verwijder patronen die niet langer nodig zijn 
(p. 69).

BULK DUMP
Checksum Error!

De checksum-waarde van een System 
Exclusive-bericht is onjuist.

Corrigeer de checksum-waarde.

BULK DUMP
Receive Address Error!

Het ontvangstadres van een System 
Exclusive-bericht is onjuist.

Corrigeer het ontvangstadres.

BULK DUMP
Receive Data Error!

Een MIDI-bericht werd niet goed ontvangen. Als dezelfde foutboodschap meermaals 
verschijnt, betekent dit dat er een probleem is 
met de MIDI-berichten die naar de TD-12 
worden verzonden.

BULK DUMP
Receive Time Out!

Het interval bij het ontvangen van System 
Exclusive-berichten is te groot.

Maak het interval van de data korter.
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Boodschappen

Boodschap Betekenis Actie
BULK DUMP
Receiving... Please Wait.

Bulkdata worden nu ontvangen. –

BULK DUMP
Aborted!

De overdracht van bulkdata werd stopgezet. –

Preset Pattern! U kunt niet opnemen op het 
voorgeprogrammeerde patroon.

Kopieer het patroon naar een User-patroon.

Empty Pattern! Dit patroon bevat geen uitvoeringsdata. Het 
kan niet worden bewerkt.

Selecteer het andere patroon dat wel 
uitvoeringsdata bevat.

No Empty Pattern! Er zijn geen lege patronen voor opname. Verwijder een onnodig patroon (p. 69).
MIDI Offline! Een MIDI-kabel werd losgekoppeld (of de 

communicatie met het externe MIDI-
apparaat stopte om een bepaalde reden).

Controleer of de MIDI-kabels niet werden 
uitgetrokken of beschadigd.

MIDI Buffer Full! Er werd in korte tijd een groot aantal MIDI-
berichten ontvangen en ze konden niet 
volledig worden verwerkt.

Controleer of het externe MIDI-apparaat goed 
is aangesloten. Als het probleem zich blijft 
voordoen, verminder dan het aantal MIDI-
berichten dat naar de TD-12 wordt verzonden.

Power On Too Long.
Please Turn Off!

Het toestel staat lange tijd op ON. Zet de TD-12 uit en daarna weer aan.

Auto Shutdown Completed.
Please Turn Off!
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Lijst van de Preset-drumkits

Nr. Naam drumkit Padpatroon Beschrijving

1 V Stage Gewoon V-drums-geluid, perfect om de mogelijkheden van V-editing te testen.

2 TheEDGE Slash metal-kit gecreëerd met EQ, Comp en Ambience.

3 Jazz Jazz-combo-geluid.
U kunt het geluid simuleren dat weerklinkt wanneer u de beater tegen het basdrumvel laat.

4 Custom Zeer helder en strak geluid.

5 processing Verwerkte klanken gebruik in dance en gelijkaardige muziekstijlen.

6 FLA>n<GER * Tap, 1Shot
Akkoorden worden gespeeld op de rand van Crash 1. 
Snaar- en Tom-randen gebruiken een one-shot-patroon met een flangereffect.

7 Melodies * Tap
Tappatronen toegewezen aan de Kick, Snare, Hi-Hat, Crash en, Ride laten u toe om 
ensembles uit te voeren.

8 NewAgeJam * Tap, 1Shot
Akkoorden worden gespeeld op de rand van Crash 1 en frasen op de randen van Tom 
1 & Tom 2 en de Ride-bel.

9 LatinDrms * Loop
Latijns-Amerikaanse patronen worden op de boog van Crash 1 gespeeld. 
Bevat ook het karakteristieke Tom rim shot-geluid. 

10 Brushes Brushkit waarmee u perfecte brush sweeps kunt spelen.

11 Fusion Strakke fusionkit.

12 Skanky Los, funky en heel natuurlijk live-geluid. 

13 _/ Spark! _/ Geluiden met een breed dynamisch bereik en een snelle attack.

14 GT Rock Droog 80's rock-geluid (geen gebruik van Ambience).

15 UrbanPop Helder, sprankelend geluid; ideaal voor muziek met veel synthesizers.

16 JazzSizzle Jazzkit met sizzle-bekkens.

17 BigRock Hard Rock-kit met karakteristieke vette kick en vol, prominent snaargeluid.

18 RotoKit Kit met roto-kick en roto-toms.

19 UNIVERSE Kit met nadrukkelijk gebruik van Ambience.

20 Cognito * Loop
Kit met strak geluid geschikt voor alle Funk-stijlen. 
Er zijn verschillende percussiegeluiden aan de Tom-randen toegewezen.

21 Rock Band * Loop, Tap
Bas wordt op de Kick gespeeld, gitaarriffs, akkoorden en solo's op de boog en rand van 
Crash 1, en op de Tom-randen.

22 HighSpeed * Loop
Kit geschikt voor muziekstijlen met een snel tempo.

23 A.O.R * Loop
Droge, eenvoudige Rock-kit.

24 ShortCut * Loop
Drum- en baskit met korte decay-geluiden.

25 JazzGig * Loop
Bigbandkit met heldere Ambience.

26 TEK MIX * Loop
Kit met gemixte elektronische klanken.

27 Groover * Loop
Funkkit met vaste Hi-Hat op het vel van de Tom 2 en een koeienbel op de rand. 



85

Lijst van de Preset-drumkits

B
ijl

ag
en

De padpatronen
Loop: Loop-patroon: De weergave start wanneer de pad waaraan het patroon is toegewezen, wordt aangeslagen. 

Nogmaals aanslaan stop de weergave. 
Tap: Tap-patroon: akkoorden of melodieën worden één keer gespeeld wanneer u de pad met het toegewezen patroon aanslaat.
1Shot: One-Shot-patroon: De weergave (één keer) start wanneer de pad met het toegewezen patroon wordt aangeslagen.

* Kits met het "PADPTN"-pictogram ( ) naast de kitnaam gebruiken de Pad Pattern-function (Loop, One-Shot, Tap).

* Om een weergegeven Loop-patroon te stoppen slaat u nogmaals op de pad voor de weergave van het Loop-patroon of drukt u op de 

[STOP]-knop van de TD-12.

* Om alle padpatronen die aan een drumkit zijn toegewezen, in één keer uit te zetten, zet u de PadPtn Master SW-instelling op OFF.
Deze instelling geldt per kit.
Procedure: Druk op [KIT] - [F2 (FUNC)] - [F4 (PAD PTN)] en stel de PadPtn Master SW vervolgens in op "ALL PADS OFF".

28 DoubleBass * Loop
Contrabas-kick gespeeld met het Hi-Hat-pedaal. 
Een vaste Hi-Hat-klank is toegewezen aan de rand van de Hi-Hat.

29 PopReggae * Loop
Reggae drumkit met keteltrommen toegewezen aan de toms.

30 Booth * Loop
Studio ambient kit. 7/4-patronen zijn toegewezen aan de boog van Crash 1 en Crash 2. 

31 neo style * Tap, 1Shot
Effect-geluiden. Een Tappatroon van akkoorden wordt toegewezen aan de rand van 
Crash 1, en one-shot-patronen aan de randen van Tom 1, 2 & 3.

32 Airtime Vet klinkende kit met veel Ambience. 

33 Zeppy Dit klinkt als een kit in een concertzaal, met een lichte delay van de wanden. 

34 Drumline Geluid van een fanfare of drumkorps.

35 SlapBack Deze kit bevat multi-effect-delay.

36 GatePumper Deze drums klinken alsof ze in een grote, houten kamer staan.

37 Stadium Kit met stadiumreverb.

38 70s Record Kit met vintage 70's geluid.

39 90s Power "Drummachine"-geluid uit de 90's.

40 BreakBeats Lo-Fi-geluid.

41 TR-808 TR-808 drummachinekit

42 TR-909 TR-909 drummachinekit

43 Hexa<[]>drum Klassiek "elektronische drum"-geluid.

44 Cosmosis Combinatie van elektronische en verwerkte klanken.

45 OrchPerc * Tap, 1Shot
Orkest-percussiekit. String tap-patronen zijn toegewezen aan de randen van Tom 1,2 & 3. 

46 LatinToys * Loop Latijns-Amerikaanse percussiegeluiden. Er wordt een 6/4-patroon gespeeld op de boog van Crash 1.

47 AfricanPerc* Loop Afrikaanse percussiegeluiden. Er wordt een xylofoonpatroon gespeeld op de boog van Crash 1.

48 Tabla/Sitar* Loop, Tap Indische percussiegeluiden. U kunt sitar spelen op de boog van Crash 1 en de rand van Tom 1.

49 SurVivor Kit met een ruimtelijk geluid voor een wijds omgevingsgevoel. 

50 My VKit Kit om als kopieerbestemming te gebruiken. Alle parameters zijn ingesteld op 
standaardwaarden. EQ, Comp, Ambience en Effecten staan op OFF.

Nr. Naam drumkit Padpatroon Beschrijving
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Lijst van de Preset-patronen

Nr. Naam Categorie T.S Len Tempo Type

1 DrumPreview1 Drums 4/4 4 112 Loop

2 DrumPreview2 Drums 4/4 4 112 Loop

3 DrumFill 1 Drums 4/4 2 112 Loop

4 DrumFill 2 Drums 4/4 2 112 Loop

5 Wanna Ride? Variety (Rock) 4/4 29 130 Loop

6 Early Flight Variety (Pops) 4/4 20 90 Loop

7 Djembe’nBass Variety (Fusion) 4/4 16 154 Loop

8 Walk Alone Variety (Ballad) 4/4 22 110 Loop

9 2-Steppin’ Variety (Misc.) 4/4 16 130 Loop

10 12bar4/4Trip Variety (Misc.) 4/4 12 160 Loop

11 Paris Nights Variety (Pops) 4/4 8 116 Loop

12 Disco LIVES! Variety (Funk/R&B) 4/4 8 135 Loop

13 Chillin’ Variety (Ballad) 4/4 4 120 Loop

14 Flitting Variety (Misc.) 4/4 8 150 Loop

15 Salsa minor Variety (Latin) 4/4 24 176 Loop

16 80's Rock Rock 4/4 32 130 Loop

17 LittleDoggie Rock 4/4 8 100 Loop

18 CrossOver110 Rock 4/4 16 110 Loop

19 Rockin' Rock 4/4 16 110 Loop

20 Rockin' Hard Rock 4/4 18 95 Loop

21 Shufflin' Rock 4/4 26 140 Loop

22 Rockmay Rock 4/4 8 100 Loop

23 Flee Rock 4/4 4 120 Loop

24 ScaryHop Rock 4/4 8 97 Loop

25 Grr-unge Rock 4/4 4 111 Loop

26 Afterglow Rock 4/4 4 112 Loop

27 Rain Dance Pops 4/4 8 115 Loop

28 Party Time Pops 4/4 8 102 Loop

29 Water Fall Pops 4/4 4 80 Loop

30 Happy R&B Pops 4/4 8 104 Loop

31 Holiday Pops 4/4 8 111 Loop

32 Jammin' Pops 4/4 8 113 Loop

33 Festival Pops 6/4 4 164 Loop

34 Pop X Pops 4/4 8 124 Loop

35 King Strut Pops 4/4 4 84 Loop

36 Funky Strut Funk/R&B 4/4 4 70 Loop

37 Blue Funk Funk/R&B 4/4 8 105 Loop

38 The Chase Funk/R&B 4/4 4 112 Loop

39 Space Funk Funk/R&B 4/4 8 85 Loop

40 SmoothSchool Funk/R&B 4/4 10 88 Loop

41 In the House Funk/R&B 4/4 4 100 Loop

42 Brown Funk Funk/R&B 4/4 18 130 Loop

43 Old Soul Funk/R&B 4/4 8 114 Loop

44 Funk Hop Funk/R&B 4/4 4 102 Loop

45 Night Groove Funk/R&B 4/4 4 88 Loop

46 Smooth Sail Funk/R&B 4/4 4 89 Loop

47 Thick Funk Funk/R&B 4/4 12 102 Loop

48 7/4 Funk A Funk/R&B 7/4 4 110 Loop

49 7/4 Funk B Funk/R&B 7/4 4 110 Loop

50 NuFunkA 5/4 Funk/R&B 5/4 4 176 Loop

51 NuFunkB 4/4 Funk/R&B 4/4 4 176 Loop

52 Funk 5/4A Funk/R&B 5/4 2 86 Loop

53 Funk 4/4B Funk/R&B 4/4 4 86 Loop

54 Jupiter Fusion 4/4 8 93 Loop

55 Mars Fusion 4/4 4 70 Loop

56 Afro-Shuffle Fusion 4/4 8 120 Loop

57 Night Bird Fusion 4/4 20 78 Loop

58 Lite as Air Fusion 4/4 16 85 Loop

59 Fun Times Fusion 4/4 8 90 Loop

60 kool breeze Fusion 4/4 8 105 Loop

61 LateNiteTalk Fusion 4/4 16 95 Loop

62 Fast Track Fusion 4/4 4 105 Loop

63 Bug Juice Fusion 4/4 4 74 Loop

64 R&B Groove Fusion 4/4 12 80 Loop

65 Smooth Grv Fusion 4/4 19 73 Loop

66 Suspended Fusion 4/4 18 95 Loop

67 Slow Fusion Fusion 4/4 15 85 Loop

68 Jazz Swing Jazz 4/4 48 208 Loop

69 Jazz Waltz Jazz 3/4 40 110 Loop

70 Jazz Ballad Jazz 4/4 36 110 Loop

71 6/8 Jazz Jazz 6/8 26 101 Loop

72 Smooth Jazz Jazz 4/4 20 183 Loop

73 Swing&Latin Jazz 4/4 92 188 Loop

74 Aqua Latin 4/4 26 105 Loop

75 LoungeLizard Latin 4/4 8 110 Loop

76 Ocean Latin 4/4 4 94 Loop

77 Salsa major Latin 4/4 16 176 Loop

78 Latin 24 Latin 4/4 24 130 Loop

79 Afro Jazz Latin 4/4 22 194 Loop

80 Latin Jazz Latin 4/4 26 167 Loop

81 Songo Latin 4/4 16 109 Loop

82 Blues Latin Blues 4/4 12 55 Loop

83 Rockabilly Blues 4/4 24 192 Loop

84 Sweet Reggae Reggae 4/4 12 150 Loop

85 New Reggae Reggae 4/4 4 116 Loop

86 Rastamon Reggae 4/4 4 86 Loop

87 Ska-Daddle Reggae 4/4 4 156 Loop

88 Fallout Ballad 4/4 24 120 Loop

89 Just Chill Ballad 4/4 8 92 Loop

90 6/8 Ballad Ballad 6/8 21 50 Loop

91 Comin' Home Country 4/4 8 123 Loop

92 Country Blld Country 4/4 8 102 Loop

93 Kyoto Tale Misc. 4/4 16 100 Loop

94 La Riviera! Misc. 4/4 2 170 Loop

95 THINK FAST Misc. 4/4 8 170 Loop

96 Barrel House Misc. 4/4 8 121 Loop

97 R 3 D 3 Misc. 4/4 12 120 Loop

98 Dopeness Misc. 4/4 4 160 Loop

99 Romantico Misc. 4/4 4 133 Loop

100 N'Sanity 101 Misc. 4/4 16 170 Loop

Nr. Naam Categorie T.S Len Tempo Type
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T.S Time Signature (maatsoort)

Len: Patroonlengte (aantal maten)

Type: Type weergave (zie p. 61.)

Loop: Loop-patroon

Tap: Tap-patroon

1Shot: One-Shot-patroon

VLink: V-LINK-patroon

101 Toxic Change Misc. 4/4 4 130 Loop

102 Alien Attack Misc. 4/4 4 104 Loop

103 Prowl Misc. 4/4 4 80 Loop

104 Guttn' Misc. 4/4 4 68 Loop

105 BigBandBass Perc & Bass 4/4 32 145 Loop

106 Latin Bass Perc & Bass 4/4 8 120 Loop

107 Shuffle Bass Perc & Bass 4/4 12 125 Loop

108 Fusion Bass Perc & Bass 4/4 16 110 Loop

109 ShuffleFnkBs Perc & Bass 4/4 16 100 Loop

110 Soul Funk Bs Perc & Bass 4/4 16 140 Loop

111 2BeatAfro Lp voor Pad Pattern 4/4 2 102 Loop

112 Djembe Beat voor Pad Pattern 4/4 4 94 Loop

113 Latin Lp 6/4 voor Pad Pattern 6/4 2 170 Loop

114 African Xylo voor Pad Pattern 4/4 2 100 Loop

115 Sitar Drone voor Pad Pattern 4/4 1 90 Loop

116 Rock Rhythm voor Pad Pattern 4/4 2 112 Loop

117 Rock Bass voor Pad Pattern 4/4 3 112 Tap

118 RockGt Chrds voor Pad Pattern 4/4 16 112 Tap

119 RockGt Lead1 voor Pad Pattern 4/4 41 112 Tap

120 RockGt Lead2 voor Pad Pattern 4/4 25 112 Tap

121 RockGt Lead3 voor Pad Pattern 4/4 31 112 Tap

122 Jam Fretless voor Pad Pattern 4/4 8 120 Tap

123 Jam SynVibe voor Pad Pattern 4/4 36 120 Tap

124 Jam Vibes voor Pad Pattern 4/4 18 120 Tap

125 Jam Sweep voor Pad Pattern 4/4 32 120 Tap

126 Jam D/E voor Pad Pattern 4/4 4 120 1Shot

127 Roll Snr Rim voor Pad Pattern 2/4 1 168 1Shot

128 Roll Tom1Rim voor Pad Pattern 2/4 1 168 1Shot

129 Roll Tom2Rim voor Pad Pattern 2/4 1 168 1Shot

130 Roll Tom3Rim voor Pad Pattern 2/4 1 168 1Shot

131 AsianRoad voor Pad Pattern 4/4 16 168 Tap

132 Tune Bass voor Pad Pattern 4/4 3 120 Tap

133 Tune Chord voor Pad Pattern 4/4 8 120 Tap

134 Tune Alp A1 voor Pad Pattern 4/4 4 120 Tap

135 Tune Alp A2 voor Pad Pattern 4/4 4 120 Tap

136 Tune Alp B1 voor Pad Pattern 4/4 1 120 Tap

137 Tune Alp B2 voor Pad Pattern 4/4 2 120 Tap

138 Tune Alp C1 voor Pad Pattern 4/4 1 120 Tap

139 Tune Alp C2 voor Pad Pattern 4/4 2 120 Tap

140 Tune Ending voor Pad Pattern 4/4 2 120 Tap

141 Tune Alp Gm6 voor Pad Pattern 4/4 28 120 Tap

142 8 Chords voor Pad Pattern 4/4 16 168 Tap

143 Applause voor Pad Pattern 4/4 2 116 1Shot

144 Samba Tap voor Pad Pattern 4/4 1 120 Tap

145 Sitar Rag voor Pad Pattern 4/4 17 100 Tap

146 OrchString1 voor Pad Pattern 4/4 8 128 Tap

147 OrchString2 voor Pad Pattern 4/4 8 128 Tap

148 OrchString3 voor Pad Pattern 4/4 8 128 Tap

149 7 Notes voor V-LINK 4/4 7 128 VLink

150 12 Notes voor V-LINK 4/4 12 128 VLink

Nr. Naam Categorie T.S Len Tempo Type
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Lijst van de druminstrumenten

Nr. Naam Opmerking

KICK

1 22'Birch   K
2 22'Solid   K
3 22'StdMple K
4 22'Maple   K
5 24'Carbon  K
6 22'CbnMple K
7 22'GT      K
8 22'TitanHp K
9 22'Mahogny K

10 20'Lite    K
11 22'RoseWd  K
12 22'Oak     K
13 Recording1 K
14 Recording2 K
15 Universal  K
16 BigOpen    K
17 JazzCombo1 K
18 JazzCombo2 K
19 Cannon     K
20 Roto       K
21 Booth   K
22 Ballad  K
23 Swing   K
24 Heavy   K
25 Can     K
26 Fusion  K
27 Latin   K
28 Meat    K
29 Pillow  K
30 DryMed  K
31 Dry     K
32 Solid   K
33 Reso    K
34 Raw     K
35 Vintage K
36 OldMple K
37 Hard    K
38 BigLow  K
39 Hybrid  K
40 Gabba1  K
41 Gabba2  K
42 Gabba3  K

KICK PROCESSED

43 Cartoon K
44 Chicken K
45 Jive    K
46 RB      K
47 Layered K
48 Lazy    K
49 HardLow K
50 Alley   K
51 DaFloor K
52 Croak   K
53 Plastic K
54 Trip    K
55 Gokigen K
56 FX-Wah  K
57 Lo-Fi   K

Nr. Naam Opmerking

KICK ELEC

58 Cosmic  K
59 Hi-Q    K
60 Analog1 K
61 Analog2 K
62 Analog3 K
63 ClascElec1 K
64 ClascElec2 K
65 ClascElec3 K
66 ClascElec4 K
67 ClascElec5 K
68 ClascElec6 K
69 TR808 Kick
70 TR909 Kick

SNARE

71 RoundBdge S *P *I
72 RoundBdge SR *P *I *X
73 CoolyMple S *P *I
74 CoolyMple SR *P *I *X
75 70'sMetal S *P *I
76 70'sMetal SR *P *I *X
77 WoodBrass S *P *I
78 WoodBrass SR *P *I *X
79 13'Hole   S *P *I
80 13'Hole   SR *P *I *X
81 Aluminum  S *P *I
82 Aluminum  SR *P *I *X
83 Titanium  S *P *I
84 Titanium  SR *P *I *X
85 Skanky    S *P *I
86 Skanky    SR *P *I *X
87 30'sMaple S *P *I
88 30'sMaple SR *P *I *X
89 BrassPico S *P *I
90 BrassPico SR *P *I *X
91 Booth   S   *I
92 Booth   SR  *I *X
93 Studio  S   *I
94 Studio  SR  *I *X
95 Ballad  S   *I
96 Ballad  SR  *I *X
97 Swing   S   *P *I
98 Swing   SR  *I *X
99 Street  S   *P *I *X

100 Lite    S   *P *I *X
101 LA Fat  S   *I *X
102 Ring    S   *I *X
103 Whack   S   *I *X
104 Impulse S   *I *X
105 Cruddy1 S   *I *X
106 Cruddy2 S   *I *X
107 HotRod  S   *I
108 HotRod  SR  *I *X

Nr. Naam Opmerking

SNARE BRUSH

109 Brush1  S   *BRUSH
110 Brush1  SR
111 Brush2  S   *BRUSH
112 Brush2  SR

SNARE PROCESSED

113 Basis   S *X
114 Chunk   S *X
115 ClapTailS *X
116 ClubDry S *X
117 Dump    S *X
118 HopRim1 S *X
119 HopRim2 S *X
120 HopRim3 S *X
121 LzrGate S *X
122 Pick    S *X
123 Planet  S *X
124 RB      S *X
125 2Step   S *X
126 Lo-Fi   S *X
127 Round  XStik
128 Cooly  XStik
129 70's   XStik
130 WoodBr XStik
131 13'    XStik
132 Alumi  XStik
133 Titan  XStik
134 Skanky XStik
135 30's   XStik
136 Reggae XStik
137 Ballad XStik
138 Studio XStik
139 Swing  XStik
140 Hard   XStik
141 Maple  XStik

SNARE ELEC

142 ClascElec1 S
143 ClascElec2 S
144 ClascElec3 S
145 ClascElec4 S
146 ClascElec5 S
147 TR808 Snare
148 TR808 SnrRim
149 TR909 Snare
150 TR909 SnrRim
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Lijst van de druminstrumenten
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Nr. Naam Opmerking

TOM

151 12'Birch T1
152 12'Birch T1R *P
153 13'Birch T2
154 13'Birch T2R *P
155 16'Birch T3
156 16'Birch T3R *P
157 18'Birch T4
158 18'Birch T4R *P
159 12'GT    T1
160 12'GT    T1R *P
161 13'GT    T2
162 13'GT    T2R *P
163 16'GT    T3
164 16'GT    T3R *P
165 18'GT    T4
166 18'GT    T4R *P
167 10'Univ  T1
168 10'Univ  T1R *P
169 12'Univ  T2
170 12'Univ  T2R *P
171 14'Univ  T3
172 14'Univ  T3R *P
173 16'Univ  T4
174 16'Univ  T4R *P
175 12'Clasc T1
176 12'Clasc T1R *P
177 13'Clasc T2
178 13'Clasc T2R *P
179 16'Clasc T3
180 16'Clasc T3R *P
181 18'Clasc T4
182 18'Clasc T4R *P
183 12'Fiber T1
184 12'Fiber T1R *P
185 14'Fiber T2
186 14'Fiber T2R *P
187 16'Fiber T3
188 16'Fiber T3R *P
189 18'Fiber T4
190 18'Fiber T4R *P
191 12'Maple T1
192 12'Maple T1R *P
193 14'Maple T2
194 14'Maple T2R *P
195 16'Maple T3
196 16'Maple T3R *P
197 18'Maple T4
198 18'Maple T4R *P
199 12'Oak   T1
200 12'Oak   T1R *P
201 14'Oak   T2
202 14'Oak   T2R *P
203 16'Oak   T3
204 16'Oak   T3R *P
205 18'Oak   T4
206 18'Oak   T4R *P

Nr.. Naam Opmerking

207  8'Roto  T1
208  8'Roto  T1R
209 10'Roto  T2
210 10'Roto  T2R
211 12'Roto  T3
212 12'Roto  T3R
213 14'Roto  T4
214 14'Roto  T4R
215 16'Roto  T5
216 16'Roto  T6
217 18'Roto  T7
218 18'Roto  T8
219 18'RotoExLo1
220 18'RotoExLo2
221 Ballad  T1
222 Ballad  T2
223 Ballad  T3
224 Ballad  T4
225 Swing   T1
226 Swing   T2
227 Swing   T3
228 Swing   T4
229 Pop1    T1
230 Pop1    T2
231 Pop1    T3
232 Pop1    T4
233 Pop2    T1
234 Pop2    T2
235 Pop2    T3
236 Pop2    T4
237 Round   T1
238 Round   T2
239 Round   T3
240 Round   T4
241 80'sDry T1
242 80'sDry T2
243 80'sDry T3
244 80'sDry T4
245 90'sBig T1
246 90'sBig T2
247 90'sBig T3
248 90'sBig T4
249 90'sPower T1
250 90'sPower T2
251 90'sPower T3
252 90'sPower T4
253 OctaTom C Hi
254 OctaTom B
255 OctaTom A
256 OctaTom G
257 OctaTom F
258 OctaTom E
259 OctaTom D
260 OctaTom C
261 Mallet T1
262 Mallet T2
263 Mallet T3
264 Mallet T4
265 Brush  T1
266 Brush  T2
267 Brush  T3
268 Brush  T4

Nr. Naam Opmerking

TOM ELEC

269 ClscElec1 T1
270 ClscElec1 T2
271 ClscElec1 T3
272 ClscElec1 T4
273 ClscElec2 T1
274 ClscElec2 T2
275 ClscElec2 T3
276 ClscElec2 T4
277 ClscElec3 T1
278 ClscElec3 T2
279 ClscElec3 T3
280 ClscElec3 T4
281 ClscElec4 T1
282 ClscElec4 T2
283 ClscElec4 T3
284 ClscElec4 T4
285 TR808 T1
286 TR808 T2
287 TR808 T3
288 TR808 T4
289 TR909 T1
290 TR909 T2
291 TR909 T3
292 TR909 T4

HI-HAT

293 14'P-HatHH
294 14'P-HatHHEg
295 13'Hatz HH
296 13'Hatz HHEg
297 14'Hatz HH
298 14'Hatz HHEg
299 14'Dark HH
300 14'Dark HHEg
301 14'Edge HH
302 14'Edge HHEg
303 13'Lite HH
304 13'Lite HHEg
305 Brush HH
306 CR78  HH
307 TR808 HH
308 TR909 HH
309 Tekno HH
310 Elec  HH

CRASH

311 16'DarK CrBw
312 16'DarK CrEg *I
313 16'Thin CrBw
314 16'Thin CrEg *I
315 16'PaperCrBw
316 16'PaperCrEg *I
317 16'FsPwrCrBw
318 16'FsPwrCrEg *I
319 18'PowerCrBw
320 18'PowerCrEg *I
321 18'Med  CrBw
322 18'Med  CrEg *I
323 19'NY   CrBw
324 19'NY   CrEg *I
325 18'Fast CrBw
326 18'Fast CrEg *I
327 18'Fast CrBl
328 Brush   Cr
329 Brush   CrEg *I
330 Mallet  Cr  *I
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Lijst van de druminstrumenten

Nr. Naam Opmerking

SPLASH

331 6'SplazhSpBw
332 6'SplazhSpEg
333 8'Thin  SpBw
334 8'Thin  SpEg
335 8'Bell  SpBw
336 8'Bell  SpEg
337 8'Open  SpBw
338 8'Open  SpEg
339 10'Med  SpBw
340 10'Med  SpEg

CHINA

341 12'PgyBack
342 12'PgyBackEg *I
343 16'Swish
344 16'Swish  Eg *I
345 18'CB Low
346 18'CB Low Eg *I
347 20'U-China  *I
348 China PgBack *I
349 Crash PgBack *I

RIDE

350 18'PRideRd  *P
351 18'PRideRdBl
352 18'PRideRdEg *I
353 18'Bop  Rd  *P
354 18'Bop  RdBl
355 18'Bop  RdEg *I
356 20'HeavyRd  *P
357 20'HeavyRdBl
358 20'HeavyRdEg *I
359 20'Med  Rd  *P
360 20'Med  RdBl
361 20'Med  RdEg *I
362 20'TurkyRd  *P
363 20'TurkyRdBl
364 20'TurkyRdEg *I
365 19'NY   Rd  *P
366 19'NY   RdBl
367 19'NY   RdEg *I
368 20'Lite Rd  *P
369 20'Lite RdBl
370 20'Lite RdEg *I
371 22'CleanRd  *P
372 22'CleanRdBl
373 22'CleanRdEg *I
374 18'FormuRd  *P
375 18'FormuRdBl
376 18'FormuRdEg *I
377 20'Bell Rd  *P
378 20'Bell RdBl
379 20'Bell RdEg *I
380 Brush   Rd
381 Brush   RdEg
382 Mallet1 Rd  *I
383 Mallet2 Rd  *I

Nr. Naam Opmerking

PERCUSSION

384 Bongo Hi
385 Bongo HiSlap
386 Bongo Lo
387 Bongo LoSlap
388 Conga Hi
389 Conga HiMute
390 Conga HiSlap
391 Conga Lo
392 Conga LoMute
393 Cajon Bass
394 Cajon Mute
395 Cajon Slap
396 Cowbell Hi
397 Cowbell Lo
398 Cowbell Mute
399 CowbellMambo
400 Claves
401 SquareBlock
402 Block Hi
403 Block Lo
404 Maracas
405 Caxixi
406 Shaker
407 Tambourine1
408 Tambourine2
409 Tambourine3
410 Guiro Long
411 Guiro Short
412 Timbale Hi
413 Timbale HiRm
414 Timbale Lo
415 TimbalePaila
416 Agogo Hi
417 Agogo Lo
418 Cabasa
419 Cuica Hi
420 Cuica Lo
421 Cuica Acc
422 Pandeiro
423 PandeiroMute
424 PandeiroSlap
425 Surdo Hi
426 Surdo HiMute
427 Surdo Lo
428 Surdo LoMute
429 Whistle
430 WhistleShort
431 VibraSlap
432 Tabla Na
433 Tabla Te
434 Tabla Ti
435 Tabla Tin
436 Tabla Tun
437 Baya Ge
438 Baya Gin
439 Baya Ka
440 Baya Slide
441 PotDrum
442 PotDrum Acc
443 PotDrum Mute
444 Djembe Tone
445 Djembe Slap
446 Djembe Bass
447 TalkingDr
448 TalkingDr Up
449 Castanet
450 Castanet

Nr. Naam Opmerking

451 Timpani C
452 Timpani G
453 ConcertBD
454 ConcertBD Mt
455 HandCymbal
456 HandCymbalMt
457 Triangle
458 TriangleCls
459 Triangle2
460 Triangle2Cls
461 Crotale
462 BellTree
463 SleighBell
464 TreeChimes
465 ThaiGong
466 TinyGong
467 Gong
468 OrchestraHit
469 SnareRoll
470 ConcertSnare
471 SteelDrum
472 Celesta
473 Glockenspiel
474 Kalimba
475 Marimba
476 TubularBell
477 Vibraphone
478 Xylophone

PERC ANALOG

479 CR78Cowbell
480 CR78Guiro
481 CR78Maracas
482 CR78MtlBeat
483 CR78Tamb
484 TR808Clap
485 TR808Claves
486 TR808Cowbell
487 TR808Maracas
488 TR808XStick
489 TR909Clap

SFX

490 Hi-Q
491 Poa
492 Pyon
493 Picoon
494 Byon
495 Kyun
496 Psyun
497 Boom
498 SuperLow
499 TimeWarp1
500 TimeWarp2
501 Transform1
502 Transform2
503 Tramsform3
504 Tekno FX1
505 Tekno FX2
506 Tekno FX3
507 Ring FX
508 Drop Out
509 LaserGun
510 Spiral
511 Emergency
512 Wonderer
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Nr. Naam Opmerking

OTHER

513 Click
514 Beep
515 Sticks
516 Sticks2
517 MetroBell
518 MetroClick
519 FingerSnaps
520 Clap
521 R8Slap
522 Motor
523 Engine
524 Glass
525 Burt
526 Boing1
527 Boing2
528 Bounce
529 VerbyHit
530 AfroStomp
531 Bomb!
532 TuningTom
533 ReverseCrash
534 ReverseChina
535 PhaseCrash
536 PhaseRide
537 Scratch1
538 Scratch2
539 Scratch3
540 Scratch4
541 TapeStop
542 TapeRewind
543 Voice OK
544 Voice Yeah
545 Vocoder1
546 Vocoder2
547 TeknoHit
548 PhillyHit
549 FunkHit
550 Bass Gliss
551 Guitar Gliss
552 GuitarScrtch
553 CutGt Down
554 CutGt Up
555 WahGt1 Down
556 WahGt1 Up
557 WahGt2 Down
558 WahGt2 Up
559 Sine 440Hz
560 For PadCheck
561 Off

Over de opmerkingen
*P (Position):
Het geluid kan op diverse manieren 
worden veranderd; dit hangt af van waar 
u de pad aanslaat met uw drumstok. Bij 
rim-geluiden (rand) zijn deze variaties in 
het geluid afhankelijk van de diepte van 
het stokje op de rand.

*I (Interval):
Kan de klank uitvlakken maken, in 
verhouding tot een Roll of doorlopend 
aanslaan met drumstokjes.

*X (XStick):
Als de Cross Stick Switch op ON wordt 
gezet, kunt u hiermee zowel "Rim Shot" 
en "Cross Stick" op de rand gebruiken.

BRUSH:
Kan worden gespeeld met "Brush Sweep".

Over snaar- en tom-
instrumenten
De laatste letter van iedere instrumentnaam 
geeft een "head shot" of "rim shot" aan.

(Voorbeeld)
S: velklank van Snare
SR: randklank van Snare
T1: velklank van Tom 1
T1R: randklank van Tom 1

Over bekkeninstrumenten
De laatste letter van iedere instrument-
naam geeft een "bow shot", "egde shot" of 
"bell shot" aan.

(Voorbeeld)
HH: boogklank van de Hi-Hat
HHEg: randklank van de Hi-Hat
CrBw: boogklank van de crash
CrEg: randklank van de crash
Rd: boogklank van de ride
RdB1: belklank van de ride
RdEg: randklank van de ride

* Met speciale dank aan Spectrasonics

Auteursrecht
Wanneer u de TD-12 Percussion 
Sound Module koopt bij een erken 
Roland-distributeur, worden de 
klanken aan u in licentie gegeven, 
niet verkocht, door Roland 
Corporation voor commercieel 
gebruik in muziekproductie, 
publieke uitvoeringen, uitzendingen 
enz.

U mag alle meegeleverde klanken in 
een commerciële of niet-
commerciële opname gebruiken 
zonder dat u extra licentiekosten 
moet betalen. U moet echter de 
volgende richtlijnen volgen voor de 
creditvermeldingen bij elke 
muziekopname die materiaal van de 
TD-12 gebruikt.

Reproductie of duplicatie van 
eender welk geluid in de TD-12, in 
zijn bestaande vorm op deze 
geluidsmodule of na herformatteren, 
mixen, filteren, hersynthetiseren, 
herwerken of op een andere manier 
bewerken voor gebruik in een ander 
product of voor het opnieuw 
verkopen, is ten strengste verboden 
zonder uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van Roland. Alle 
onrechtmatige overhandiging, 
verhandeling, uitlening, verhuur, 
heruitgave, herdistributie of 
wederverkoop van de geluiden in de 
TD-12 wordt uitdrukkelijk 
verboden.

In gewoon Nederlands: wees 
creatief bij het toepassen van de TD-
12-geluiden en houd deze geluiden 
voor eigen gebruik. KOPIEER NIET.
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Lijst van Preset-percussiesets

Percussieset
1. Latin Toys

Bass Gliss
GuitarScrtch
WahGt1 Down
WahGt1 Up
WahGt2 Down
WahGt2 Up
CR78Guiro
CR78Tamb
TR808Clap
TR808Cowbell
TR808Maracas
TR909Clap
Hi-Q
R8Slap
Scratch2
Scratch3
Sticks
Click
MetroClick
MetroBell
Clap
VibraSlap
SquareBlock
Off
Beep
Crotale
SquareBlock
Conga Lo
Conga LoMute
Guiro Short
Guiro Long
Cuica Hi
Cuica Lo
Cowbell Hi
Cowbell Lo
CowbellMambo
Cowbell Mute
PandeiroSlap
PandeiroMute
Conga LoMute
PandeiroSlap
Conga Lo
Claves
Conga Hi
Claves
Bongo Lo
Claves
Bongo LoSlap
Bongo Hi
TriangleCls
Bongo HiSlap
SleighBell
Agogo Lo
Cowbell Hi
Tambourine1
Triangle
Cowbell Mute
Agogo Hi
Conga HiMute
TreeChimes

2. Indian 
Perc

Bass Gliss
GuitarScrtch
WahGt1 Down
WahGt1 Up
WahGt2 Down
WahGt2 Up
CR78Guiro
CR78Tamb
TR808Clap
TR808Cowbell
TR808Maracas
TR909Clap
Hi-Q
R8Slap
Scratch2
Scratch3
Sticks
Click
MetroClick
MetroBell
Clap
VibraSlap
TriangleCls
Off
Beep
ThaiGong
Triangle
Baya Ge
Baya Slide
TinyGong
Gong
PotDrum
PotDrum Acc
Tambourine2
Tambourine3
PotDrum
Baya Ge
Tabla Tin
Tabla Na
Baya Slide
Tabla Tin
Baya Ge
TriangleCls
Baya Gin
TriangleCls
Tabla Tun
Triangle
FingerSnaps
Tabla Ti
Crotale
Tabla Te
ThaiGong
TreeChimes
ThaiGong
Tambourine1
TreeChimes
Cowbell Mute
Crotale
Baya Ka
ThaiGong

3. African 
Perc

Bass Gliss
GuitarScrtch
WahGt1 Down
WahGt1 Up
WahGt2 Down
WahGt2 Up
CR78Guiro
CR78Tamb
TR808Clap
TR808Cowbell
TR808Maracas
TR909Clap
Hi-Q
R8Slap
Scratch2
Scratch3
Sticks
Click
MetroClick
MetroBell
Clap
VibraSlap
Cabasa
Off
Beep
Kalimba
Cabasa
Triangle2
Triangle2Cls
VibraSlap
AfroStomp
Block Hi
Block Lo
Tambourine2
Tambourine3
Djembe Bass
Djembe Bass
Djembe Slap
Djembe Tone
PotDrum Acc
Djembe Slap
PotDrum Mute
Caxixi
PotDrum
Caxixi
TalkingDr
Caxixi
TalkingDr Up
TalkingDr
SleighBell
TalkingDr Up
Kalimba
Cowbell Lo
Kalimba
Tambourine1
TreeChimes
Cowbell Mute
Cowbell Hi
PotDrum Acc
Kalimba

4. Salsa

Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Bongo Hi
Bongo HiSlap
Bongo Lo
Bongo LoSlap
Cabasa
Conga HiMute
Conga HiSlap
Conga Lo
Conga LoMute
Cajon Bass
Cajon Mute
Cajon Slap
Cowbell Hi
Cowbell Lo
CowbellMambo
CowbellMambo
Pandeiro
Surdo LoMute
PandeiroSlap
Surdo Lo
Maracas
Surdo Hi
Shaker
Timbale Lo
Shaker
TimbalePaila
Timbale Hi
Guiro Short
Timbale HiRm
WhistleShort
Cuica Lo
VibraSlap
Agogo Hi
Guiro Long
Cabasa
Cuica Hi
Surdo HiMute
Whistle

5. SFX

Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Hi-Q
Poa
Pyon
Picoon
Byon
Kyun
Psyun
Boom
SuperLow
TimeWarp1
TimeWarp2
Transform1
Transform2
Tramsform3
Tekno FX1
Tekno FX2
Tekno FX3
Ring FX
Drop Out
LaserGun
Spiral
Emergency
Wonderer
Click
Beep
Sticks
Sticks2
MetroBell
MetroClick
FingerSnaps
Clap
R8Slap
Motor
Engine
Glass
Burt

6–8. User

Bass Gliss
GuitarScrtch
WahGt1 Down
WahGt1 Up
WahGt2 Down
WahGt2 Up
CR78Guiro
CR78Tamb
TR808Clap
TR808Cowbell
TR808Maracas
TR909Clap
Hi-Q
R8Slap
Scratch2
Scratch3
Sticks
Click
MetroClick
MetroBell
Clap
VibraSlap
Off
Off
Beep
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Sticks
Click
MetroClick
MetroBell
Off
Off
Off
Off
18"Birch T4R
Off
18"Birch T4
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Tambourine1
Off
Cowbell Mute
Off
Off
Off

Drum Kit
Drum Kit 1–50 
(Trigger Inputs)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(6) Closed HH Rim
(voor Brush Sweep)(p. 38)
–
(10) Ride-Edge
(6) Open HH Rim
(11) AUX1
(11) AUX1 Rim
(12) AUX2
(12) AUX2 Rim
–
–
–
–
(1) Kick Rim
(1) Kick
(voor X-Stick) (p. 38)
(2) Snare
–
(2) Snare Rim
–
(6) Closed HH
(5) Tom3
(6) Pedal HH
(4) Tom2
(6) Open HH
(4) Tom2 Rim
(3) Tom1
(7) Crash1
(3) Tom1 Rim
(9) Ride
(8) Crash2 Rim
(9) Ride Rim
–
(7) Crash1 Rim
–
(8) Crash2
(5) Tom3 Rim
(10) Ride-Edge Rim

• Er kunnen maximaal acht percussiesets worden opgeslagen.

• U kunt in iedere percussieset de gebruikte instrumenten veranderen. 
Raadpleeg Instellingen voor de percussieset (p. 57) voor meer informatie.
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125

127
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60C4
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Note No.
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Lijst van Preset-percussiesets

B
ijl

ag
en

1. Latin Toys

Bongo Hi
Bongo Lo
Conga Hi
Conga HiSlap
Conga Lo
Timbale Hi
Timbale Lo
Agogo Hi
Agogo Lo
Cabasa
Maracas
WhistleShort
Whistle
Guiro Short
Guiro Long
Claves
Block Hi
Block Lo
Cuica Hi
Cuica Lo
TriangleCls
Triangle
Shaker
SleighBell
BellTree
Castanet
Surdo LoMute
Surdo Lo
Bongo HiSlap
Bongo LoSlap
Conga HiMute
Conga LoMute
PandeiroMute
Pandeiro
PandeiroSlap
TreeChimes
Crotale
Gong
Cajon Bass
Cajon Mute
Cajon Slap
CowbellMambo
SquareBlock
Caxixi
Timbale HiRm
TimbalePaila
Cuica Acc
Surdo Hi
Surdo HiMute
PotDrum
PotDrum Acc
PotDrum Mute
Djembe Tone
Djembe Slap
Djembe Bass
TalkingDr
TalkingDr Up
Tabla Na
Tabla Te
Tabla Ti
Tabla Tun
Baya Ge
Baya Gin
Baya Ka
Baya Slide
Tambourine2
6"SplazhSpEg
Off

2. Indian 
Perc

Bongo Hi
Bongo Lo
Conga Hi
Conga HiSlap
Conga Lo
Timbale Hi
Timbale Lo
Agogo Hi
Agogo Lo
Cabasa
Maracas
WhistleShort
Whistle
Guiro Short
Guiro Long
Claves
Block Hi
Block Lo
Cuica Hi
Cuica Lo
TriangleCls
Triangle
Shaker
SleighBell
BellTree
Castanet
Surdo LoMute
Surdo Lo
Bongo HiSlap
Bongo LoSlap
Conga HiMute
Conga LoMute
PandeiroMute
Pandeiro
PandeiroSlap
TreeChimes
Crotale
Gong
Cajon Bass
Cajon Mute
Cajon Slap
CowbellMambo
SquareBlock
Caxixi
Timbale HiRm
TimbalePaila
Cuica Acc
Surdo Hi
Surdo HiMute
PotDrum
PotDrum Acc
PotDrum Mute
Djembe Tone
Djembe Slap
Djembe Bass
TalkingDr
TalkingDr Up
Tabla Na
Tabla Te
Tabla Ti
Tabla Tun
Baya Ge
Baya Gin
Baya Ka
Baya Slide
ConcertBD
HandCymbal
Off

3. African 
Perc

Bongo Hi
Bongo Lo
Conga Hi
Conga HiSlap
Conga Lo
Timbale Hi
Timbale Lo
Agogo Hi
Agogo Lo
Cabasa
Maracas
WhistleShort
Whistle
Guiro Short
Guiro Long
Claves
Block Hi
Block Lo
Cuica Hi
Cuica Lo
TriangleCls
Triangle
Shaker
SleighBell
BellTree
Castanet
Surdo LoMute
Surdo Lo
Bongo HiSlap
Bongo LoSlap
Conga HiMute
Conga LoMute
PandeiroMute
Pandeiro
PandeiroSlap
TreeChimes
Crotale
Gong
Cajon Bass
Cajon Mute
Cajon Slap
CowbellMambo
SquareBlock
Caxixi
Timbale HiRm
TimbalePaila
Cuica Acc
Surdo Hi
Surdo HiMute
PotDrum
PotDrum Acc
PotDrum Mute
Djembe Tone
Djembe Slap
Djembe Bass
TalkingDr
TalkingDr
Tabla Na
Tabla Te
Tabla Ti
Tabla Tun
Baya Ge
Baya Gin
Baya Ka
Baya Slide
AfroStomp
HandCymbal
Off

4. Salsa

Pandeiro
PandeiroMute
PandeiroSlap
Surdo Hi
Surdo HiMute
Surdo Lo
Surdo LoMute
Whistle
WhistleShort
VibraSlap
Tabla Na
Tabla Te
Tabla Ti
Tabla Tin
Tabla Tun
Baya Ge
Baya Gin
Baya Ka
Baya Slide
PotDrum
PotDrum Acc
PotDrum Mute
Djembe Tone
Djembe Slap
Djembe Bass
TalkingDr
TalkingDr Up
Castanet
WoodBlock
Timpani C
Timpani G
ConcertBD
ConcertBD Mt
HandCymbal
HandCymbalMt
Triangle
TriangleCls
Triangle2
Triangle2Cls
Crotale
BellTree
SleighBell
TreeChimes
ThaiGong
TinyGong
Gong
OrchestraHit
SnareRoll
ConcertSnare
SteelDrum
Celesta
Glockenspiel
Kalimba
Marimba
TubularBell
Vibraphone
Xylophone
CR78Cowbell
CR78Guiro
CR78Maracas
CR78MtlBeat
CR78Tamb
TR808Clap
TR808Claves
TR808Cowbell
TR808Maracas
TR808XStick
TR909Clap

5. SFX

Boing1
Boing2
Bounce
VerbyHit
AfroStomp
Bomb!
TuningTom
ReverseCrash
ReverseChina
PhaseCrash
PhaseRide
Scratch1
Scratch2
Scratch3
Scratch4
TapeStop
TapeRewind
Voice OK
Voice Yeah
Vocoder1
Vocoder2
TeknoHit
PhillyHit
FunkHit
Bass Gliss
Guitar Gliss
GuitarScrtch
CutGt Down
CutGt Up
WahGt1 Down
WahGt1 Up
WahGt2 Down
WahGt2 Up
Sine 440Hz
For PadCheck
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off

6–8. User

Bongo Hi
Bongo Lo
Conga Hi
Conga HiSlap
Conga Lo
Timbale Hi
Timbale Lo
Agogo Hi
Agogo Lo
Cabasa
Maracas
WhistleShort
Whistle
Guiro Short
Guiro Long
Claves
Block Hi
Block Lo
Cuica Hi
Cuica Lo
TriangleCls
Triangle
Shaker
SleighBell
BellTree
Castanet
Surdo LoMute
Surdo Lo
Bongo HiSlap
Bongo LoSlap
Conga HiMute
Conga LoMute
PandeiroMute
Pandeiro
PandeiroSlap
TreeChimes
Crotale
Gong
Cajon Bass
Cajon Mute
Cajon Slap
CowbellMambo
SquareBlock
Caxixi
Timbale HiRm
TimbalePaila
Cuica Acc
Surdo Hi
Surdo HiMute
PotDrum
PotDrum Acc
PotDrum Mute
Djembe Tone
Djembe Slap
Djembe Bass
TalkingDr
TalkingDr Up
Tabla Na
Tabla Te
Tabla Ti
Tabla Tun
Baya Ge
Baya Gin
Baya Ka
Baya Slide
ConcertBD
HandCymbal
Off

Drum Kit 1–50 
(Trigger Inputs)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Lijst van de achtergrond-instrumenten

PC CC0 Naam STEMMEN

PIANO
1 0 PIANO 1 1

8 PIANO 1W 2
16 PIANO 1D 1

2 0 PIANO 2 1
8 PIANO 2W 2

3 0 PIANO 3 1
8 PIANO 3W 2

4 0 HONKY-TONK 2
8 HONKY-TONK W 2

E. PIANO
5 0 E.PIANO 1 1

8 DETUNED EP 1 2
24 60'S E.PIANO 1
64 FM+SA EP 2
65 HARD RHODES 2

6 0 E.PIANO 2 2
64 BRIGHT FM EP 2

CLAVI
7 0 HARPSICHORD 1

8 COUPLED HPS. 2
16 HARPSI.W 2
24 HARPSI.O 2

8 0 CLAV. 1
64 FUNK CLAV. 2

CHROMATIC PERCUSSION
9 0 CELESTA 1

10 0 GLOCKENSPIEL 1

11 0 MUSIC BOX 1

12 0 VIBRAPHONE 1
8 VIB.W 2

13 0 MARIMBA 1

14 0 XYLOPHONE 1

15 0 TUBULAR-BELL 1
8 CHURCH BELL 1
9 CARILLON 1

16 0 SANTUR 1

ORGAN
17 0 ORGAN 1 1

8 DETUNED OR.1 2
16 60'S ORGAN 1 1
32 ORGAN 4 2
64 SC88 ORGAN 4 1
65 EVEN BAR 2

18 0 ORGAN 2 1
8 DETUNED OR.2 2
32 ORGAN 5 2

19 0 ORGAN 3 2

20 0 CHURCH ORG.1 1
8 CHURCH ORG.2 2
16 CHURCH ORG.3 2

21 0 REED ORGAN 1

22 0 ACCORDION FR 2
8 ACCORDION IT 2

23 0 HARMONICA 1

24 0 BANDONEON 2

GUITAR
25 0 NYLON-STR.GT 1

26 0 STEEL-STR.GT 1
8 12-STR.GT 2
64 NYLON+STEEL 2

27 0 JAZZ GT. 1
8 HAWAIIAN GT. 1

28 0 CLEAN GT. 1
8 CHORUS GT. 2

29 0 MUTED GT. 1
64 MUTED GT.2 2
65 POP GT. 1
66 FUNK GT. 1 *
67 FUNK GT.2 1 *

30 0 OVERDRIVE GT 1
64 FDBK.ODRV.GT 2

31 0 DISTORTIONGT 1
8 FEEDBACK GT. 2
64 HEAVY GT. 1
65 FDBK. HVY.GT 2
66 MUTED DIS.GT 1
67 ROCK RHYTHM 2

32 0 GT.HARMONICS 1
8 GT. FEEDBACK 1

*: VELOCITY SWITCH
De klank verandert bij een snelheid 
van 116.

BASS
33 0 ACOUSTIC BS. 2

64 ELCTRC.AC.BS 2

34 0 FINGERED BS. 1
64 FUNK BASS 2
65 REGGAE BASS 2

35 0 PICKED BS. 1
64 MUTE PICKBS1 1
65 MUTE PICKBS2 1

36 0 FRETLESS BS. 1

37 0 SLAP BASS 1 1
64 SLAP BASS 3 1
65 RESO SLAP 1
66 SLAP BASS 4 1

38 0 SLAP BASS 2 1

SYN. BASS
39 0 SYNTH BASS 1 1

1 SYNTHBASS101 1
8 SYNTH BASS 3 1
64 TB33 BS 1 1
65 TB33 BS 2 1
66 TB33 BS 3 1

40 0 SYNTH BASS 2 2
16 RUBBER BASS 2
64 SH101 BS 1 1
65 SH101 BS 2 1
66 SH101 BS 3 1
67 MODULAR BASS 2

ORCHESTRA
41 0 VIOLIN 1

8 SLOW VIOLIN 1

42 0 VIOLA 1

43 0 CELLO 1

44 0 CONTRABASS 1

45 0 TREMOLO STR 1

46 0 PIZZICATOSTR 1

47 0 HARP 1

48 0 TIMPANI 1

STRINGS
49 0 STRINGS 1

8 ORCHESTRA 2

50 0 SLOW STRINGS 1

51 0 SYN.STRINGS1 1
8 SYN.STRINGS3 2
64 SYN.STRINGS4 2
65 OB STRINGS 2

52 0 SYN.STRINGS2 2

53 0 CHOIR AAHS 1
32 CHOIR AAHS 2 1

54 0 VOICE OOHS 1

55 0 SYNVOX 1

56 0 ORCHESTRAHIT 2

BRASS
57 0 TRUMPET 1

58 0 TROMBONE 1
1 TROMBONE 2 2

59 0 TUBA 1

60 0 MUTEDTRUMPET 1

61 0 FRENCH HORN 2
1 FR.HORN 2 2

62 0 BRASS 1 1
8 BRASS 2 2
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Lijst van de achtergrond-instrumenten

B
ijl

ag
en

SYN. BRASS
63 0 SYNTH BRASS1 2

8 SYNTH BRASS3 2
16 ANALOGBRASS1 2
64 SYNTH BRASS5 2
65 POLY BRASS 2
66 QUACK BRASS 2
67 OCTAVE BRASS 2

64 0 SYNTH BRASS2 2
8 SYNTH BRASS4 1
16 ANALOGBRASS2 2
64 SOFT BRASS 2
65 VELO BRASS 1 2
66 VELO BRASS 2 2

REED
65 0 SOPRANO SAX 1

66 0 ALTO SAX 1

67 0 TENOR SAX 1

68 0 BARITONE SAX 1

69 0 OBOE 1

70 0 ENGLISH HORN 1

71 0 BASSOON 1

72 0 CLARINET 1

PIPE
73 0 PICCOLO 1

74 0 FLUTE 1

75 0 RECORDER 1

76 0 PAN FLUTE 1

77 0 BOTTLE BLOW 2

78 0 SHAKUHACHI 2

79 0 WHISTLE 1

80 0 OCARINA 1

SYN. LEAD
81 0 SQUARE WAVE 2

1 SQUARE 1
8 SINE WAVE 1

82 0 SAW WAVE 2
1 SAW 1
8 DOCTOR SOLO 2
64 BIG LEAD 2
65 WASPY SYNTH 2

83 0 SYN.CALLIOPE 2

84 0 CHIFFER LEAD 2

85 0 CHARANG 2
64 DIST. LEAD 1 2
65 DIST. LEAD 2 2
66 FUNK LEAD 2

86 0 SOLO VOX 2

87 0 5TH SAW WAVE 2
64 BIG FIVES 2

88 0 BASS & LEAD 2

64 BIG & RAW 2
65 FAT & PERKY 2

SYN. PAD
89 0 FANTASIA 2

90 0 WARM Pad 1
64 THICK Pad 2
65 HORN Pad 2

91 0 POLYSYNTH 2
64 80'S POLYSYN 2

92 0 SPACE VOICE 1

93 0 BOWED GLASS 2

94 0 METAL Pad 2
64 PANNER Pad 2

95 0 HALO Pad 2

96 0 SWEEP Pad 1
64 POLAR Pad 1
65 CONVERGE 1

SYN. SFX
97 0 ICE RAIN 2

98 0 SOUNDTRACK 2
64 ANCESTRAL 2
65 PROLOGUE 2

99 0 CRYSTAL 2
1 SYN MALLET 1

100 0 ATMOSPHERE 2

101 0 BRIGHTNESS 2

102 0 GOBLIN 2

103 0 ECHO DROPS 1
1 ECHO BELL 2
2 ECHO PAN 2
64 ECHO PAN 2 2
65 BIG PANNER 2
66 RESO PANNER 2

104 0 STAR THEME 2

ETHNIC MISC
105 0 SITAR 1

1 SITAR 2 2

106 0 BANJO 1

107 0 SHAMISEN 1

108 0 KOTO 1
8 TAISHO KOTO 2

109 0 KALIMBA 1

110 0 BAGPIPE 1

111 0 FIDDLE 1

112 0 SHANAI 1

PERCUSSIVE
113 0 TINKLE BELL 1

114 0 AGOGO 1

115 0 STEEL DRUMS 1

116 0 WOODBLOCK 1
8 CASTANETS 1

117 0 TAIKO 1
8 CONCERT BD 1

118 0 MELO. TOM 1 1
8 MELO. TOM 2 1

119 0 SYNTH DRUM 1
8 808 TOM 1
9 ELEC PERC. 1

120 0 REVERSE CYM. 1

GUITAR BASS FX
121 0 GT.FRETNOISE 1

1 GT.CUT NOISE 1
64 WAH BRUSH GT 1
65 GT. SLIDE 1
66 GT. SCRATCH 1
67 BASS SLIDE 1

SFX
122 0 BREATH NOISE 1

1 FL.KEY CLICK 1

123 0 SEASHORE 1
1 RAIN 1
2 THUNDER 1
3 WIND 1
5 BUBBLE 2

124 0 BIRD 2
1 DOG 1
3 BIRD 2 1

125 0 TELEPHONE 1 1
1 TELEPHONE 2 1
3 DOOR 1
5 WIND CHIMES 2

126 0 HELICOPTER 1
2 CAR-STOP 1
9 BURST NOISE 2
64 SPACE TRI. 1

127 0 APPLAUSE 2
3 PUNCH 1

128 0 GUN SHOT 1
2 LASERGUN 1
3 EXPLOSION 2

PC: Programmanummer
(instrumentnummer)

CC0: waarde van nummer 
controleverandering 0

VOICES: aantal gebruikte stemmen

* Om instrumenten vanaf het externe 
MIDI-apparaat te wisselen, verzendt u 
"0" op de CC32# (Control Change 
Bank Select) van het externe MIDI-
apparaat naar de TD-12.

* De waarde van de CC32# (Control 
Change Bank Select) die de TD-12 
verzendt, is altijd "0".
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MIDI-implementatietabel

Functie

Basic�
Channel

Mode

Note�
Number :

Velocity

After�
Touch

Pitch Bend

Control�
Change

Program�
Change

System Exclusive

System�
Common

System�
Real Time

Aux�
Messages

Notes

Verzonden Herkend Opmerkingen

Default�
Changed

Default�
Messages�
Altered

True Voice

Note On�
Note Off

Key’s�
Channel’s

0, 32�
1�
2�
4�

6, 38�
7�

10�
11�

16–19�
64�
91�

100, 101

: True Number

: Song Position�
: Song Select�
: Tune Request

: Clock�
: Commands

: All Sound Off�
: Reset All Controllers�
: Local On/Off�
: All Notes Off�
: Active Sensing�
: System Reset

1–16, OFF�
1–16, OFF

Mode 3�
X

O  9nH, v = 1–127�
O  8nH, v = 64

0–127

O                       *3�
X

X

O�
O  (Pad, Pedal) *1 *2 *3�
O  (Pad, Pedal) *1 *2 *3�
O  (Pad, Pedal) *1 *2 *3�
X�
X�
X�
O  (Pad, Pedal) *1 *2 *3�
O  (Pad, Pedal) *1 *2 *3�
X�
X�
X

O                       *4�
O                       *1 *2 *3�
O                       *1 *2 *3�
O                       *1 *2 *3�
O                       *4�
O�
O                       *4�
O                       *1 *2 *3�
O                       *1 *2 *3�
O                       *4�
O                       *4�
O                       *4

O  0–127           *5

O

X�
X�
X

X�
X

X�
X�
X�
X�
O�
X

1–16, OFF�
1–16, OFF

Mode 3�
X

O�
O                       *4

0–127 �
0–127

O                       *3�
X

O                       *4

O  0–127           *5�
     0–127

O

X�
X�
X

O�
X

O  (120, 126, 127)�
O �
X�
O  (123–127)�
O�
X

Bank Select�
Modulation�
Breath Controller�
Foot Controller�
Data Entry�
Volume�
Panpot�
Expression�
General Purpose Controller 1–4�
Hold 1�
Effects 1 (Reverb Send Level)�

RPN  LSB, MSB

*1  One is selected as the strike position.�
*2  One is selected as the hi-hat control pedal.�
*3  Drum part only.

*4  Backing part only.�
*5  O X is selectable.

PERCUSSION SOUND MODULE (SOUND GENERATOR SECTION)

Model TD-12

Datum: 17 dec. 2004

Versie : 1.00MIDI-implementatietabel

**************

**************

**************

**************

Mode 1 : OMNI ON, POLY
Mode 3 : OMNI OFF, POLY

Mode 2 : OMNI ON, MONO
Mode 4 : OMNI OFF, MONO

O : Yes
X : No

Memorized

Program No. 1–128
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In
de

x

Functie...

Basic�
Channel

Mode

Note�
Number :

Velocity

After�
Touch

Pitch Bend

Control�
Change

Program�
Change

System Exclusive

System�
Common

System�
Real Time

Aux�
Messages

Notes

Verzwonden Herkend Opmerkingen

Default�
Changed

Default�
Messages�
Altered

True Voice

Note On�
Note Off

Key’s�
Channel’s

0, 32�
1�
2�
4�

6, 38�
7�

10�
11�

16–19�
64�
91�

100, 101

: True Number

: Song Position�
: Song Select�
: Tune Request

: Clock�
: Commands

: All Sound Off�
: Reset All Controllers�
: Local On/Off�
: All Notes Off�
: Active Sensing�
: System Reset

1–16, OFF�
1–16, OFF

Mode 3�
X

O  9nH, v = 1–127�
O  8nH, v = 64

0–127

O                     *3�
X

O                     *4

O                     *6 *7�
O                     *1 *2 *3�
O                     *1 *2 *3�
O                     *1 *2 *3�
O                     *4 *6 *7�
O                     *6 *7 *10�
O                     *4 *6 *7�
O                     *1 *2 *3�
O                     *1 *2 *3�
O                     *4�
O                     *4 *6 *7�
O                     *4 *6 *7

X�
O                       *1 *2 *3�
O                       *1 *2 *3�
O                       *1 *2 *3�
X�
X�
X�
O                       *1 *2 *3�
O                       *1 *2 *3�
O                       *4�
X�
X

O  0–127         *5 *6 *7

O

X�
X�
X

O�
O

X�
X�
X�
X�
X�
X

1–16, OFF�
1–16, OFF

Mode 3�
X

O�
O

0–127 �
0–127

O                       *3�
X

O                       *4

X

O

X�
X�
X

O                       *8�
O                       *9

O�
O �
X�
O  (123–127)�
X �
X

Bank Select�
Modulation�
Breath Controller�
Foot Controller�
Data Entry�
Volume�
Panpot�
Expression�
General Purpose Controller 1–4�
Hold 1�
Effects 1 (Reverb Send Level)�

RPN  LSB, MSB

*1  One is selected as the strike position.�
*2  One is selected as the hi-hat control pedal.�
*3  Drum part only.�
*4  Backing part only.�
*5  O X is selectable.�
*6  Transmits when pattern is selected.

*7  Transmits when modified.�
*8  Receives when Sync Mode setting is “EXTERNAL” or “AUTO.”�
*9  Receives when Sync Mode setting is “EXTERNAL,” “AUTO,” �
      or “REMOTE.”�
*10  Except drum part.

PERCUSSION SOUND MODULE (SEQUENCER SECTION)

Model TD-12

Datum: 17 dec. 2004

Versie: 1.00MIDI-implementatietabel

**************

**************

**************

**************

Mode 1 : OMNI ON, POLY
Mode 3 : OMNI OFF, POLY

Mode 2 : OMNI ON, MONO
Mode 4 : OMNI OFF, MONO

O : Yes
X : No

Memorized

Program No. 1–128

Only reception/transmission �
of Bulk Data.
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Specificaties

TD-12: Percussion Sound Module

Klankgenerator
Variabele drumsamenstelling

Maximale polyfonie
64 stemmen

Instrumenten
Druminstrumenten: 560 (172.161 variaties)

Achtergrondinstrumenten: 262

Drumkits
50

Drumkitreeksen
16 reeksen (32 stappen per reeks)

Instrumentparameters
V-EDIT (KICK):

Shell Depth, Head Type, Head Tuning, Muffling, Snare Buzz

V-EDIT (SNARE):

Shell Material, Shell Depth, Head Type, Head Tuning, 
Muffling, Strainer Adjustment

V-EDIT (TOM):

Shell Depth, Head Type, Head Tuning, Muffling, Snare Buzz

V-EDIT (HI-HAT):

Cymbal Size, Fixed Hi-Hat

V-EDIT (CYMBAL):

Cymbal Size, Sizzle Type, Sustain

EDIT:

Pitch, Decay

Ambiance-parameters
Room Type, Room Size, Wall Type, Mic Position, Room Shape

Mixerparameters
Volume, Pan, Minimum Volume, Output Assign

Effecttypes
Pad-equalizer (elke Pad)

Pad-compressor (elke Pad)

Multi-effecten: 5 soorten

Reverb (voor achtergrondpartituur)

Percussiesets
8

Sequencer
User-patronen: 100

Preset-patronen: 150

Partijen: 6

Weergavetypes: Oneshot, Loop, Tap

Tempo: 20–260

Resolutie: 192 tikken per kwartnoot

Opnamemethode: realtime

Maximale opslagcapaciteit: ongeveer 20.000 noten

Klikgeluiden: 20 soorten

Display
64 x 240 pixels (grafisch LCD met achtergrondverlichting)

7 segmenten, 3 tekens (LED)

Trigger-indicator (LED)

Controllers
Faders: 6

Preview-knop (velocity: 3 stappen)
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Specificaties

B
ijl

ag
en

Aansluitingen
Trigger Input-jack x 12

Hi-Hat Control-jack (voor VH-11, VH-12 en FD-8)

Master Output-jacks (L/MONO, R): 1/4 inch phone type

Direct Output-jacks (1, 2): 1/4 inch phone type

Hoofdtelefoonaansluiting: Stereo 1/4 inch phone type

Mix In-jack: Stereo 1/4 inch phone type

MIDI-aansluitingen (IN, OUT/THRU)

Stroomaansluiting

Uitgangsimpedantie
1,0 kohm

Voeding
AC 115 V, AC 117 V, AC 220 V, AC 230 V, AC 240 V 
(50/60 Hz)

Stroomverbruik
13 W

Afmetingen
260 (B) x 248 (D) x 108 (H) mm

10-1/4 (B) x 9-13/16 (D) x 4-1/4 (H) inches

Gewicht
2,6 kg / 5 lbs 12 oz

Accessoires
Handleiding

Stroomkabel

Opties
Pads (PD-8, PD-85, PD-105, PD-125)

Bekkens (CY-8, CY-12R/C, CY-14C, CY-15R)

Kicktriggers (KD-7, KD-8, KD-85, KD-120)

Hi-Hats (VH-11, VH-12)

Hi-Hat Control-pedaal (FD-8)

Standaards (MDS-12BK, MDS-20BK)

Bekkenstandaard (MDY-10U)

Padstandaard (MDH-10U)

984

* Er is ook een aparte publicatie, getiteld "MIDI-implementatie", 

verkrijgbaar. Hierin staan volledige details over de manier 

waarop MIDI in dit toestel is geïmplementeerd. Mocht u deze 

publicatie nodig hebben (bijvoorbeeld als u wilt programmeren 

op byte-niveau), neem dan contact op met het dichtstbijzijnde 

Roland Service Center of met een erkend Roland-distributeur.

962a

* In het belang van de productverbetering kunnen de specificaties 

en/of de vormgeving van dit toestel zonder voorafgaande 

kennisgeving worden gewijzigd.
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+/- ..................................................................  14, 24
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3-WAY .................................................................  50

A
Aansluiten .....................................................  17–18

FD-serie ..........................................................  48
VH-11 .......................................................  20, 47
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Achtergrondinstrument ....................................  94
Achtergrondpartij ..............................................  59
ADVANCE .........................................................  50
Akoestische drumkit .........................................  34
AMB SEND LEVEL ...........................................  39
Amb Send Level .................................................  63
Andere instrumenten ........................................  36
APPEND .............................................................  68

B
BANK ..................................................................  44
BASIC ..................................................................  45
Bell Shot ...............................................................  23
Bend Range .........................................................  56
Bewerken .............................................................  34
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Brush ....................................................................  38
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CONTROL ....................................................  37, 76
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CTRL ....................................................................  74
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103

Index

ERASE .................................................................  68
EXCHNG .............................................................  70
EXIT .....................................................................  14

F
F RESET ...............................................................  79
Factory Reset ................................................  28, 79
FADER .................................................................  26
FIXED ..................................................................  35
Fixed Hi-Hat .......................................................  35
Foot Splash Sens .................................................  46
Foutboodschap ...................................................  82
FUNC ...................................................................  31
Functieknop ........................................................  24
FX SW ..................................................................  32

G
Gate ......................................................................  38
Gate Time ............................................................  38
Gevoeligheid ......................................................  45
GLOBAL ..............................................................  72
GROUP FADERS ...................................  14, 26, 39

H
H & R .................................................  33, 39–40, 42
HEAD ..................................................................  35
Head Shot ............................................................  22
Head Tuning .......................................................  35
Head Type ..........................................................  35
HH MIDI .............................................................  38
HH Note# Border ..............................................  74
HI-HAT ...............................................................  35
Hi-Hat ..........................................  20, 23, 38, 47–48
Hi-Hat Ctrl Type ................................................  46
Hit Pad Start .......................................................  66
Hoofdtelefoon ....................................................  18

I
INSERT ..............................................  32, 62, 80–81
INST .....................................................................  33
Inst .................................................................  56, 63
Instrument

Drum ..............................................................  33

Instrumentnaam ..........................................  34, 56
Instrumentnummer ...........................................  56
Interval ................................................................  63

K
Key Shift ..............................................................  56
KICK ....................................................................  35
KIT .................................................................  14, 30
Kit Tempo ...........................................................  31
KIT VOL ..............................................................  39
Kit Volume ...................................................  31, 39
Kitparameters .....................................................  31
Klik ......................................................................  63
Klikinstrumenten ...............................................  63

L
LCD ......................................................................  77
LED-display ........................................................  13
LIST ..........................................................  31, 34, 57
Lokale bediening ...............................................  73
LOOP .............................................................  61, 66

M
Mask Time ..........................................................  51
MASTER .............................................................  14
MASTER OUT ....................................................  15
Master Tuning ....................................................  56
Material ...............................................................  35
MEMORY ...........................................................  61
Mesh Head ..........................................................  21
Metronoom ...................................................  25, 62
MFX SEND LEVEL ............................................  39
MIDI ........................................................  38, 72, 96
MIDI CH .............................................................  72
MIDI IN ...............................................................  15
MIDI OUT/THRU .............................................  15
MIDI-kanaal .......................................................  65
MIN VOL ............................................................  39
Minimum Volume .............................................  39
MIX EDIT ............................................................  39
MIX IN ..............................................  14–15, 18, 76
MIXER ...........................................................  39, 59



104

Index

MOUNT TYPE ...................................................  49
MUFFLE ..............................................................  35
Muffling ..............................................................  35

N
NAME ..........................................  32, 58, 62, 80–81
Noise Cancel .......................................................  46
Nootnummer ................................................  38, 92
Note No. ..............................................................  38

O
Offset .......................................................  20, 46–48
ONESHOT ..........................................................  61
Open Rim Shot ...................................................  22
Opnamemethode ...............................................  66
Opnemen .......................................................  64–66
OUTPUT .............................................................  76
Output .................................................................  63
Output-bestemming ..........................................  76

P
Pad ...........................................................  17, 21–22
Pad Pattern .........................................................  37
PAD PTN ............................................................  32
PAD SW ..............................................................  76
PadPtn .................................................................  37
PadPtn Master Sw ..............................................  32
PadPtn Velocity ..................................................  37
Padtype ...............................................................  44
Pan .................................................................  39, 63
PART ....................................................................  56
PART PAN ..........................................................  59
PART REVERB SEND LEVEL .........................  59
PART VOLUME .................................................  59
Partij .....................................................................  59
Patroon ....................................................  25, 54, 67
Patroonlengte .....................................................  65
PATTERN EDIT .................................................  67
Pattern Length ....................................................  60
PD-105 ...........................................................  21–22
PD-85 .............................................................  21–22
PDLBEND ...........................................................  38

Pedaal ..................................................................  17
Pedal Bend-bereik ..............................................  38
Pedal CC .............................................................  74
Pedal HH Volume .......................................  31, 39
PERC ....................................................................  57
Percussie-instrument ..................................  57–58
Percussiepartij ....................................................  57
Percussieset ..................................................  57–58
PHONES .............................................................  14
Pitch .....................................................................  36
Play Type ............................................................  61
Position Ctrl ........................................................  38
Positional Sensing ..............................................  23
POWER ...............................................................  15
Preset Drum Kit .................................................  28
Preset-patroon ....................................................  53
PREVIEW ....................................  14, 25, 55, 57, 77
PROG ...................................................................  74
Program Change ................................................  74

Q
Quantize ..............................................................  66
Quick Play ..........................................................  61

R
Realtime Recording ...........................................  64
REC ......................................................................  64
Rec Mode ............................................................  66
Rehearsal .............................................................  66
REPLACE ............................................................  66
Retrig Cancel ......................................................  50
Retrigger Cancel ................................................  50
REVERB ..............................................................  59
Reverb .................................................................  59
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Soft Thru .............................................................  72
SPACE .....................................................  32, 62, 81
Spanning .............................................................  21
Speelmethode .....................................................  22
SPLASH ...............................................................  36
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This product complies with the requirements of European Directives EMC 89/336/EEC and LVD 73/23/EEC.

For EU Countries

For EU Countries

Apparatus containing 
Lithium batteries

ADVARSEL!
Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved 
fejlagtig håndtering.
Udskiftning må kun ske med batteri af
samme fabrikat og type.
Levér det brugte batteri tilbage til 
leverandøren.

VARNING
Explosionsfara vid felaktigt batteribyte.
Använd samma batterityp eller en 
ekvivalent typ som rekommenderas av 
apparattillverkaren.
Kassera använt batteri enligt 
fabrikantens instruktion.

CAUTION
Danger of explosion if battery is 
incorrectly replaced.
Replace only with the same or 
equivalent type recommended by the 
manufacturer.
Discard used batteries according to the 
manufacturer’s instructions.

ADVARSEL
Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av 
batteri.
Benytt samme batteritype eller en 
tilsvarende type anbefalt av 
apparatfabrikanten.
Brukte batterier kasseres i henhold til 
fabrikantens instruks joner.

VAROITUS
Paristo voi räjähtää, jos se on
virheellisesti asennettu.
Vaihda paristo ainoastaan 
laitevalmistajan suosittelemaan 
tyyppiin. Hävitä käytetty paristo 
valmistajan ohjeiden mukaisesti.

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du  Canada.

NOTICE

AVIS

For the USA

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION
RADIO FREQUENCY INTERFERENCE STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the 
FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee 
that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:

–   Reorient or relocate the receiving antenna.
–   Increase the separation between the equipment and receiver.
–   Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
–   Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 (1) This device may not cause harmful interference, and
 (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Unauthorized changes or modification to this system can void the users authority to operate this equipment.
This equipment requires shielded interface cables in order to meet FCC class B Limit.

For Canada



     

• De inhoud van de Trigger Bank is ook veranderd, en 
bevat onder meer een Bank voor de TD-12KX.

• De volgorde van Trigger Types is eveneens veranderd, 
en begint nu vanaf KD’s (Kick Triggers).

                                               

Non-Roland pad

 

PAD2 O X X X

 

RT-10K

 

RT10K X X X X

 

RT-10S

 

RT10S O X X X

 

RT-10T

 

RT10T X X X X

  

Bank1 TD-12KX

Bank2 TD-12KX (Copy)

Bank3 TD-12V, TD-12K

Bank4 TD-20K

  

Crash/Splash/China/Ride

           

Add 
Tambourine

Off, ON

[F4 (MIC)]

Mic Position
OUTSIDE2, OUTSIDE1, 
STANDARD, INSIDE1, 
INSIDE2

 

Parameter Waarde

 

[F2 (SIZZLE)]

Sizzle Type OFF, RIVET, CHAIN

[F4 (MIC)]

Mic Position
OUTSIDE2, OUTSIDE1, 
STANDARD, INSIDE1, 
INSIDE2

 

oten.

De ‘MINIMUM VOLUME’ functie is uitgebreid met een 
verbeterde dynamische resolutie. Hierdoor kunt u het 
geluidsniveau voor specifieke Pads op gemakkelijke wijze 
besturen. Dit biedt ook ondersteuning wanneer Ghost noten 
worden gespeeld.

Waardes: 0-15

Toegang: [MIXER] – [F3 (MIN VOL)]

Pas de ‘MINIMUM VOLUME’ parameters met de groep Faders 
aan (MIX EDIT).

Toegang: [INST] – [MIXER] – [F2 (MIN VOL)]

rijving

ties waardoor 
stische Buzz 
gelijk is

nplaatsing

rijving

nplaatsing

rijving

ties waardoor 
stische Buzz 
gelijk is

nplaatsing

rijving

‘MINIMAAL VOLUME’ van elke 
Trigger Input

‘MINIMUM VOLUME’ op ‘MIX EDIT’
TD-12 Versie 1.1 Veranderingen & verbeteringen

De volgende veranderingen zijn in deze nieuwe versie (1.1) geïmplementeerd. Lees dit document terwijl u aan de ‘TD-12 
gebruikershandleiding’ refereert.

Inhoud
• Nieuwe Trigger types
• Verbeterde Hi-Hat respons
• Verbeterde V-Editing
• Overige verbeteringen

Nieuwe Trigger types zijn toegevoegd om het maken van 
Trigger instellingen te vereenvoudigen. Het enige dat u hoeft 
te doen is een specifiek Trigger type te selecteren, en de 
verscheidene Trigger parameters (behalve Crosstalk Cancel) 
worden automatisch op aanbevolen waardes ingesteld.

Lijst met Trigger types
 

De dynamiek, ‘Feel’ en respons van de Hi-Hat zijn verbeterd 
voor gebruik van de VH-12 of VH-11 Hi-Hat controllers.

De dynamiek van de gesloten Hi-Hat, Edge Shorts, Foot 
Splashes en zelfs het los halfgeopend spelen voelt absoluut 
natuurlijk aan.

Met de V-Hi-Hat VH-12, terwijl de Hi-Hat zich in de gesloten 
positie bevindt, leidt voet druk tot subtiele veranderingen in 
de nuance van de klank, net als een akoestische Hi-Hat.

‘Position Detect’ is aan de Geavanceerde Trigger Parameters 
toegevoegd. De positie detectie kan nu op ON of OFF worden 
ingesteld.

Toegang: OFF, ON

Trigger Inputs waarvoor Positional Sensing mogelijk is:

SNARE (Vel, Rim), TOM’s (Rim), RIDE (Boog) en AUX’s (Rim).

* Als u een niet-positioneel Trigger type of Trigger Input 
selecteert, verschijnt ‘---‘.

Toegang: [TRIGGER] – [F5 (ADVANCE)] – [F4 (POSI)] [ Pad Select

• Interne instellingen voor bestaande Trigger types en 
Crosstalk Cancel instellingen zijn opnieuw bijgesteld om 
de speelbaarheid te verbeteren.

Speelbaarheid, Pad- en 
Trigger-instellingen

Nieuwe Trigger types

Gebruikte modes
Trigger 

Type
Rim Shot

Positional 
Sensing Choke 

play
Vel Rim

KD-140 KD140 X X X X
KD-120 KD120 X X X X
KD-85, KD-80 KD85 X X X X
KD-8 KD8 X X X X
KD-7 KD7 X X X X
PD-125X, PD-125XS PD125X O O O X
PD-125 PD125 O O O X
PD-120 PD120 O O X X
PD-105X PD105X O O O X
PD-105, PD-100 PD105 O O O X
PD-85, PD-80R, PD-80 PD85 O O O X
PDX-8 PDX8 O X X X
PD-9, PD-8, PD-7 PD9/8/7 O O X O
CY-15R CY15R O O X O
CY-14C CY14C O O X O
CY-12R/C CY12RC O O X O
CY-8 CY8 O X X O
CY-5, CY-6 CY5/6 O X X O
CY-12H CY12H O X X O
VH-12 VH12 O X X O
VH-11 VH11 O X X O
Non-Roland pad PAD1 O X X O

Verbeterde Hi-Hat respons

Nieuwe parameter voor Positional 
Sensing

Overige

Hier zijn de nieuwe V-Edit parameters, die de 
bewerkingskracht van de TD-12 uitermate vergr

Toegang: [INST] – [F2 (EDIT)]

Kick

Snare

Tom

Hi-Hat

Bewerkingsfuncties

Verbeterde V-Editing

Parameter Waarde Omsch

[F1 (SHELL)]

Beater Type FELT, WOOD, PLASTIC Type klopper

[F3 (MUFFLE)]

Snare Buzz Off, 1–8
Nieuwe resolu
een meer reali
resonantie mo

[F4 (MIC)]

Mic Position
OUTSIDE2, OUTSIDE1, 
STANDARD, INSIDE1, 
INSIDE2

Type microfoo

Parameter Waarde Omsch

[F4 (MIC)]

Mic Position
OUTSIDE2, OUTSIDE1, 
STANDARD, INSIDE1, 
INSIDE2

Type microfoo

Parameter Waarde Omsch

[F3 (MUFFLE)]

Snare Buzz Off, 1–8
Nieuwe resolu
een meer reali
resonantie mo

[F4 (MIC)]

Mic Position
OUTSIDE2, OUTSIDE1, 
STANDARD, INSIDE1, 
INSIDE2

Type microfoo

Parameter Waarde Omsch

[F3 (TAMB)]
Een tamboerijn kan aan de 
Hi-Hat worden toegevoegd

Type microfoonplaatsing

Omschrijving

Nieuw ‘CHAIN’ Sizzle type is 
toegevoegd

Type microfoonplaatsing



 

TD-12 Versie 1.1 Veranderingen & verbeteringen

 

De volgende veranderingen zijn in deze nieuwe versie (1.1) geïmplementeerd. Lees dit document terwijl u aan de ‘TD-12 
gebruikershandleiding’ refereert.

Inhoud
• Nieuwe Trigger types
• Verbeterde Hi-Hat respons
• Verbeterde V-Editing
• Overige verbeteringen

Nieuwe Trigger types zijn toegevoegd om het maken van 
Trigger instellingen te vereenvoudigen. Het enige dat u hoeft 
te doen is een specifiek Trigger type te selecteren, en de 
verscheidene Trigger parameters (behalve Crosstalk Cancel) 
worden automatisch op aanbevolen waardes ingesteld.

 

Lijst met Trigger types

 

 

 

De dynamiek, ‘Feel’ en respons van de Hi-Hat zijn verbeterd 
voor gebruik van de VH-12 of VH-11 Hi-Hat controllers.

De dynamiek van de gesloten Hi-Hat, Edge Shorts, Foot 
Splashes en zelfs het los halfgeopend spelen voelt absoluut 
natuurlijk aan.

Met de V-Hi-Hat VH-12, terwijl de Hi-Hat zich in de gesloten 
positie bevindt, leidt voet druk tot subtiele veranderingen in 
de nuance van de klank, net als een akoestische Hi-Hat.

‘Position Detect’ is aan de Geavanceerde Trigger Parameters 
toegevoegd. De positie detectie kan nu op ON of OFF worden 
ingesteld.

Toegang: OFF, ON

Trigger Inputs waarvoor Positional Sensing mogelijk is:

SNARE (Vel, Rim), TOM’s (Rim), RIDE (Boog) en AUX’s (Rim).

* Als u een niet-positioneel Trigger type of Trigger Input 
selecteert, verschijnt ‘---‘.

Toegang: [TRIGGER] – [F5 (ADVANCE)] – [F4 (POSI)] [ Pad Select

• Interne instellingen voor bestaande Trigger types en 
Crosstalk Cancel instellingen zijn opnieuw bijgesteld om 
de speelbaarheid te verbeteren.

• De inhoud van de Trigger Bank is ook veranderd, en 
bevat onder meer een Bank voor de TD-12KX.

• De volgorde van Trigger Types is eveneens veranderd, 
en begint nu vanaf KD’s (Kick Triggers).

 

Speelbaarheid, Pad- en 
Trigger-instellingen

 

Nieuwe Trigger types

 

Gebruikte modes
Trigger 

Type
Rim Shot

Positional 
Sensing Choke 

play
Vel Rim

KD-140

 

KD140 X X X X

 

KD-120

 

KD120 X X X X

 

KD-85, KD-80

 

KD85 X X X X

 

KD-8

 

KD8 X X X X

 

KD-7

 

KD7 X X X X

 

PD-125X, PD-125XS

 

PD125X O O O X

 

PD-125

 

PD125 O O O X

 

PD-120

 

PD120 O O X X

 

PD-105X

 

PD105X O O O X

 

PD-105, PD-100

 

PD105 O O O X

 

PD-85, PD-80R, PD-80

 

PD85 O O O X

 

PDX-8

 

PDX8 O X X X

 

PD-9, PD-8, PD-7

 

PD9/8/7 O O X O

 

CY-15R

 

CY15R O O X O

 

CY-14C

 

CY14C O O X O

 

CY-12R/C

 

CY12RC O O X O

 

CY-8

 

CY8 O X X O

 

CY-5, CY-6

 

CY5/6 O X X O

 

CY-12H

 

CY12H O X X O

 

VH-12

 

VH12 O X X O

 

VH-11

 

VH11 O X X O

 

Non-Roland pad

 

PAD1 O X X O

 

Non-Roland pad

 

PAD2 O X X X

 

RT-10K

 

RT10K X X X X

 

RT-10S

 

RT10S O X X X

 

RT-10T

 

RT10T X X X X

 

Verbeterde Hi-Hat respons

Nieuwe parameter voor Positional 
Sensing

Overige

 

Bank1 TD-12KX

Bank2 TD-12KX (Copy)

Bank3 TD-12V, TD-12K

Bank4 TD-20K

             

Add 
Tambourine

Off, ON
Een tamboerijn kan aan de 
Hi-Hat worden toegevoegd

[F4 (MIC)]

Mic Position
OUTSIDE2, OUTSIDE1, 
STANDARD, INSIDE1, Type microfoonplaatsing

   
Hier zijn de nieuwe V-Edit parameters, die de 
bewerkingskracht van de TD-12 uitermate vergroten.

Toegang: [INST] – [F2 (EDIT)]

Kick

Snare

Tom

Hi-Hat

De ‘MINIMUM VOLUME’ functie is uitgebreid met een 
verbeterde dynamische resolutie. Hierdoor kunt u het 
geluidsniveau voor specifieke Pads op gemakkelijke wijze 
besturen. Dit biedt ook ondersteuning wanneer Ghost noten 
worden gespeeld.

Waardes: 0-15

Toegang: [MIXER] – [F3 (MIN VOL)]

Pas de ‘MINIMUM VOLUME’ parameters met de groep Faders 
aan (MIX EDIT).

Toegang: [INST] – [MIXER] – [F2 (MIN VOL)]

Bewerkingsfuncties

Verbeterde V-Editing

Parameter Waarde Omschrijving

[F1 (SHELL)]

Beater Type FELT, WOOD, PLASTIC Type klopper

[F3 (MUFFLE)]

Snare Buzz Off, 1–8
Nieuwe resoluties waardoor 
een meer realistische Buzz 
resonantie mogelijk is

[F4 (MIC)]

Mic Position
OUTSIDE2, OUTSIDE1, 
STANDARD, INSIDE1, 
INSIDE2

Type microfoonplaatsing

Parameter Waarde Omschrijving

[F4 (MIC)]

Mic Position
OUTSIDE2, OUTSIDE1, 
STANDARD, INSIDE1, 
INSIDE2

Type microfoonplaatsing

Parameter Waarde Omschrijving

[F3 (MUFFLE)]

Snare Buzz Off, 1–8
Nieuwe resoluties waardoor 
een meer realistische Buzz 
resonantie mogelijk is

[F4 (MIC)]

Mic Position
OUTSIDE2, OUTSIDE1, 
STANDARD, INSIDE1, 
INSIDE2

Type microfoonplaatsing

Parameter Waarde Omschrijving

[F3 (TAMB)]

‘MINIMAAL VOLUME’ van elke 
Trigger Input

‘MINIMUM VOLUME’ op ‘MIX EDIT’
Crash/Splash/China/Ride

INSIDE2

Parameter Waarde Omschrijving

[F2 (SIZZLE)]

Sizzle Type OFF, RIVET, CHAIN
Nieuw ‘CHAIN’ Sizzle type is 
toegevoegd

[F4 (MIC)]

Mic Position
OUTSIDE2, OUTSIDE1, 
STANDARD, INSIDE1, 
INSIDE2

Type microfoonplaatsing



               

 volgens de 

].

  

 ‘Mid Q’ 

SIGN (PAD)’ 

De laatste versie van de TD-12 versie 1.1 is compatibel met de 
originele TD-12 versie 1.0.

U kunt MIDI Bulk Data van een andere TD-12 versie laden.

Omdat bepaalde Trigger Types zijn samengevoegd, moet u de 
Trigger Types aanpassen, wanneer de volgende pads worden 
gebruikt.

PD-100, PD-9, PD-8, PD-7, PD-6

Toegang: [SETUP] – [F3 (CONTROL)] – [F5 (VERSION)].

 

m

 

Data compatibiliteit

 

Hoe de systeemprogramma versie 
gecontroleerd kan worden

   
De MIX IN jack kan een mono of stereo signaal verwerken.

Voorbeeld: een geluidssignaal naar de MIX IN Jack heeft een 
klik aan de rechterkant, en de achtergrond track aan de 
linkerkant. U kunt deze functie gebruiken om de signalen 
samen te voegen.

Toegang: [SETUP] – [F3 (CONTROL)] – [F3 (MIX IN)]

U kunt de Velocity (aanslaggevoeligheid) van elke Trigger 
visueel bevestigen, alsmede open/sluit ruimtes van de Hi-Hat 
en positioneel Sensing op de Snare Drum, Ride cimbaal en 
Rim’s van de TOM’s en AUX’s. De ‘Interval meter’ toont de 

U krijgt toegang tot het ‘PAD PATTERN SETTINGS’ scherm 
(hieronder) met [INST] – [F4 (CONTROL)] – [F1 (PATTERN)].

Hier kunt u alle pad instellingen tegelijk controleren.

‘PEDAL BEND RANGE’ scherm
De Hi-Hat pedaal positie meter verschijnt in het ‘PEDAL BEND 
RANGE’ scherm.

Toegang: [INST] – [[F4 (CONTROL)] – [F2 (PDLBEND)].

* Wanneer de VH-11 wordt gebruikt, beweegt de positiemeter 
tussen ‘OPEN’ en ‘CLOSE’. Wanneer de VH-12 wordt gebruikt, 
beweegt deze tussen ‘OPEN’ en ‘PRESS’.

‘POSITION CONTROL’ scherm
De ‘Position Control’ instelling heeft een eigen scherm.

Toegang: [INST] – [F4 (CONTROL)] – [F3 (POSI)].

Aan dit scherm is een positiemeter toegevoegd.

Nieuwe functies

MIX IN jack – nieuwe 
geluidsroutering

Parameter Waarde Omschrijving

Input

L+R Gebruik beide kanalen

L ONLY
Gebruik alleen het 
linkerkanaal

R ONLY
Gebruik alleen het 
rechterkanaal

Mode
STEREO Gebruik als stereo invoer

MONO Gebruik als mono x 2

Gain 0, +6, +12
Het ingangsniveau 
aanpassen

De Trigger informatie controleren 
(TRIGGER MONITOR)

Overige verbeteringen

De ‘Pad patroon instellingen’ 
controleren

De pedaalpositie en de 
aanslagpositie controleren

ˇ

‘PAD COMPRESSOR’ scherm
Het icoon in het ‘PAD COMPRESSOR’ scherm zal
‘Attack’ instelling veranderen.

Toegang: [INST] – [F3 (COMP/EQ)] – [F2 (COMP)

‘PAD EQ’ scherm
Het icoon in het ‘PAD EQ’ scherm zal volgens de
instelling veranderen.

Toegang: [INST] – [F3 (COMP/EQ)] – [F3 (EQ)].

De Phones Bus verschijnt nu in het ‘OUTPUT AS
scherm.

Icoon voor Pad Comp/EQ

‘OUTPUT ASSIGN (PAD)’ scher
intervallen tussen aanslagen.

Toegang: [SHIFT] + [TRIGGER].

De ‘CC Resolution’ voor de VH-12 kan aangepast worden.

‘CC Resolution’ is de parameter relatief aan de hoeveelheid 
data die via het hi-hat pedaal wordt verzonden.

Waardes: NORMAL, HIGH (beginwaarde: NORMAL)

Toegang: [TRIGGER] – [F3 (HI-HAT)]

‘Position Ctrl’ is de parameter die klankveranderingen 
produceert, als resultaat van de respectievelijke aanslagpositie 
of de rimshot nuance.

• Een instrument kan opnieuw op een niet-V-bewerkte 
status worden ingesteld. Druk op [SHIFT] en [F4] terwijl u 
zich in het ‘INST’ of ‘INST EDIT’ scherm bevindt.

• Om de Ambience parameters ‘Room Size’, ‘Wall Type’, 
‘Mic Position’ en ‘Room Shape’ opnieuw in te stellen, 
drukt u op [SHIFT] en [F4] als u zich in het ‘AMBIENCE 
ROOM’ scherm bevindt.

‘CC Resolution’ voor de V-Hi-Hat 
VH-12

Reset functies voor V-Edit en 
Ambience

Toegang: [SETUP] – [F2 (OUTPUT)] – [F1 (PAD)].
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De MIX IN jack kan een mono of stereo signaal verwerken.

Voorbeeld: een geluidssignaal naar de MIX IN Jack heeft een 
klik aan de rechterkant, en de achtergrond track aan de 
linkerkant. U kunt deze functie gebruiken om de signalen 
samen te voegen.

Toegang: [SETUP] – [F3 (CONTROL)] – [F3 (MIX IN)]

U kunt de Velocity (aanslaggevoeligheid) van elke Trigger 
visueel bevestigen, alsmede open/sluit ruimtes van de Hi-Hat 
en positioneel Sensing op de Snare Drum, Ride cimbaal en 
Rim’s van de TOM’s en AUX’s. De ‘Interval meter’ toont de 
intervallen tussen aanslagen.

Toegang: [SHIFT] + [TRIGGER].

De ‘CC Resolution’ voor de VH-12 kan aangepast worden.

‘CC Resolution’ is de parameter relatief aan de hoeveelheid 
data die via het hi-hat pedaal wordt verzonden.

Waardes: NORMAL, HIGH (beginwaarde: NORMAL)

Toegang: [TRIGGER] – [F3 (HI-HAT)]

U krijgt toegang tot het ‘PAD PATTERN SETTINGS’ scherm 
(hieronder) met [INST] – [F4 (CONTROL)] – [F1 (PATTERN)].

Hier kunt u alle pad instellingen tegelijk controleren.

 

‘PEDAL BEND RANGE’ scherm

 

De Hi-Hat pedaal positie meter verschijnt in het ‘PEDAL BEND 
RANGE’ scherm.

Toegang: [INST] – [[F4 (CONTROL)] – [F2 (PDLBEND)].

* Wanneer de VH-11 wordt gebruikt, beweegt de positiemeter 
tussen ‘OPEN’ en ‘CLOSE’. Wanneer de VH-12 wordt gebruikt, 
beweegt deze tussen ‘OPEN’ en ‘PRESS’.

 

‘POSITION CONTROL’ scherm

 

De ‘Position Control’ instelling heeft een eigen scherm.

Toegang: [INST] – [F4 (CONTROL)] – [F3 (POSI)].

Aan dit scherm is een positiemeter toegevoegd.

‘Position Ctrl’ is de parameter die klankveranderingen 
produceert, als resultaat van de respectievelijke aanslagpositie 
of de rimshot nuance.

• Een instrument kan opnieuw op een niet-V-bewerkte 
status worden ingesteld. Druk op [SHIFT] en [F4] terwijl u 
zich in het ‘INST’ of ‘INST EDIT’ scherm bevindt.

• Om de Ambience parameters ‘Room Size’, ‘Wall Type’, 
‘Mic Position’ en ‘Room Shape’ opnieuw in te stellen, 
drukt u op [SHIFT] en [F4] als u zich in het ‘AMBIENCE 
ROOM’ scherm bevindt.

 

Nieuwe functies

 

MIX IN jack – nieuwe 
geluidsroutering

 

Parameter Waarde Omschrijving

 

Input

L+R Gebruik beide kanalen

L ONLY
Gebruik alleen het 
linkerkanaal

R ONLY
Gebruik alleen het 
rechterkanaal

Mode
STEREO Gebruik als stereo invoer

MONO Gebruik als mono x 2

Gain 0, +6, +12
Het ingangsniveau 
aanpassen

 

De Trigger informatie controleren 
(TRIGGER MONITOR)

‘CC Resolution’ voor de V-Hi-Hat 
VH-12

 

Overige verbeteringen

 

De ‘Pad patroon instellingen’ 
controleren

De pedaalpositie en de 
aanslagpositie controleren

Reset functies voor V-Edit en 
Ambience

           
ˇ

‘PAD COMPRESSOR’ scherm
Het icoon in het ‘PAD COMPRESSOR’ scherm zal volgens de 
‘Attack’ instelling veranderen.

Toegang: [INST] – [F3 (COMP/EQ)] – [F2 (COMP)].

‘PAD EQ’ scherm
Het icoon in het ‘PAD EQ’ scherm zal volgens de ‘Mid Q’ 
instelling veranderen.

Toegang: [INST] – [F3 (COMP/EQ)] – [F3 (EQ)].

De Phones Bus verschijnt nu in het ‘OUTPUT ASSIGN (PAD)’ 
scherm.

De laatste versie van de TD-12 versie 1.1 is compatibel met de 
originele TD-12 versie 1.0.

U kunt MIDI Bulk Data van een andere TD-12 versie laden.

Omdat bepaalde Trigger Types zijn samengevoegd, moet u de 
Trigger Types aanpassen, wanneer de volgende pads worden 
gebruikt.

PD-100, PD-9, PD-8, PD-7, PD-6

Toegang: [SETUP] – [F3 (CONTROL)] – [F5 (VERSION)].

Icoon voor Pad Comp/EQ

‘OUTPUT ASSIGN (PAD)’ scherm

Data compatibiliteit

Hoe de systeemprogramma versie 
gecontroleerd kan worden
Toegang: [SETUP] – [F2 (OUTPUT)] – [F1 (PAD)].
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Gebruikershandleiding

Gefeliciteerd met uw keuze voor de Roland PD-125/PD-105.

Wij raden u aan “HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN” 
en “BELANGRIJKE OPMERKINGEN” (pag. 2-3) zorgvuldig door te lezen 
alvorens deze elektronische pad te gebruiken. Hierin vindt u belangrijke 
informatie met betrekking tot het juiste gebruik van dit apparaat. Bovendien 
raden wij u aan deze handleiding in zijn geheel te lezen om optimaal gebruik 
te kunnen maken van alle mogelijkheden, die deze elektronische pad biedt. 
Bewaar deze handleiding zorgvuldig als een handig naslagwerk.

Hoofdkenmerken:
• Snaar/tom pad met ‘Mesh’ kop voor soepele speelbaarheid en weerklank. 

• De PD-125/105 heeft een midden en een randsensor voor optimale 
expressie.

• Het beste resultaat wordt bereikt, als de PD-125/105 met de TD-20 wordt 
gebruikt.

U kunt de nuance van het geluid met de rand en de hoofdslag (in het 
midden) veranderen.
Brushes (nylon) kunt u op dit pad gebruiken. Gebruik geen metaal!

BELANGRIJK!
Voor u de pads gaat bespelen, moet u ze op de door u 
gewenste spankracht afstellen. Voor de verzending vanaf 
de fabriek zijn ze niet ingesteld. Foutief instellen van de 
spankracht kan tot schade aan de sensoren leiden.

202
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USING THE UNIT SAFELY

001
• Lees de onderstaande instructies en de handleiding 

zorgvuldig door voor u de pad gaat gebruiken.

..........................................................................................................
002a
• Open de pad niet, en breng geen interne wijzigingen 

aan.

..........................................................................................................
003
• Probeer de pad niet te repareren of onderdelen te 

vervangen (tenzij deze handleiding specifieke instructies 
daartoe bevat). Raadpleeg uw leverancier of het dichtst-
bijzijnde Roland Service Center voor alle reparaties. 
Voor adressen zie de informatie pagina.

..........................................................................................................
004
• De pad niet opslaan of gebruiken op plaatsen die onder-

hevig zijn aan:
• Extreme temperaturen (direct zonlicht in een gesloten 

auto, naast of op een verwarming).
• Vocht (badkamer of een natte vloer).
• Blootgesteld aan regen.
• Stof.
• Vibratie, trillingen.

..........................................................................................................
005
• Gebruik deze pad alleen met een door Roland aanbe-

volen rek of standaard.

..........................................................................................................
006
• Een door Roland aanbevolen rek of standaard dient waterpas en 

stabiel geplaatst te worden. Indien u geen gebruik maakt van 
een rek of standaard, plaats de pad dan op een stevige onder-
grond met voldoende steun, zodat het niet gaat wiebelen.

..........................................................................................................

011
• Voorkom contact met schadelijke voorwerpen 

(ontvlambare materialen, munten, spelden, etc.) en 
vloeistoffen (water, frisdrank, etc.).

..........................................................................................................
013
• Bij gebruik door (kleine) kinderen is toezicht van een 

volwassene noodzakelijk tot het kind in staat is de regels 
in acht te nemen, die essentieel zijn voor een veilig 
gebruik van de pad.

..........................................................................................................
014
• Bescherm de pad tegen beschadiging (niet laten vallen).

104
• Voorkom dat kabels en draden verstrikt raken. Plaats 

kabels en draden buiten het bereik van kinderen.

..........................................................................................................
106
• Plaats geen zware voorwerpen op de pad.

..........................................................................................................
118
• Leg de stand schroeven, de afstembouten en de 

sluitringen op een veilige plaats, wanneer u ze 
verwijdert. Zorg dat kleine kinderen ze niet per ongeluk 
kunnen inslikken.

..........................................................................................................

Wordt gebruikt bij instructies, waarbij 
de gebruiker attent gemaakt wordt op 
het risico van letsel of materiële schade, 
wanneer het apparaat niet op juiste 
wijze gebruikt wordt.

* Materiële schade verwijst naar schade 
of andere ongunstige effecten, die ten 
aanzien van het huis en al het 
aanwezige meubilair, en tevens aan 
huisdieren kunnen optreden.

Wordt gebruikt bij instructies, waarbij 
de gebruiker attent gemaakt wordt op 
het risico van overlijden of zwaar letsel, 
wanneer het apparaat niet op juiste 
wijze gebruikt wordt.

Het  wijst de gebruiker op onderdelen, die verwijderd 
moeten worden. De specifieke handeling, die uitgevoerd 
moet worden, wordt door het symbool binnen de cirkel 
aangegeven. Het symbool, dat zich in dit geval aan de 
linkerkant bevindt, geeft aan dat het netsnoer uit de 
daarvoor bestemde aansluiting getrokken moet worden. 

Het   symbool wijst de gebruiker op belangrijke 
instructies of waarschuwingen. De specifieke betekenis 
van het symbool wordt bepaald door het teken, dat zich 
binnen de driehoek bevindt. Het symbool, dat zich in dit 
geval aan de linkerkant bevindt, betekent dat dit teken 
voor algemene voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen, 
of aanduidingen van gevaar wordt gebruikt.

Het     symbool wijst de gebruiker op onderdelen, die 
nooit verplaatst mogen worden (verboden). De 
specifieke handeling, die niet uitgevoerd mag worden, 
wordt aangegeven door het symbool, dat zich binnen 
de cirkel bevindt. Het symbool, dat zich in dit geval aan 
de linkerkant bevindt, betekent dat het apparaat nooit 
uit elkaar gehaald mag worden.

HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN

INSTRUCTIES OM BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF LICHAMELIJK LETSEL TE VOORKOMEN

Over WAARSCHUWING en VOORZICHTIG opmerkingen Over de symbolen

WAARSCHUWING

VOORZICHTIG

NEEM ALTIJD HET VOLGENDE IN ACHT

WAARSCHUWING WAARSCHUWING

VOORZICHTIG
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BELANGRIJKE OPMERKINGEN
291a

Als toevoeging op de punten zoals vermeld onder “HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN” (pag. 2) 
raden wij u aan goede nota te nemen van het volgende:

Plaatsing
• Plaats de pad niet in direct zonlicht, naast of op een verwar-

mingsbron, in een gesloten auto of op welke manier dan ook 
blootgesteld aan extreme temperaturen. Door extreme hitte kan 
de pad vervormen of verkleuren.

• Wanneer de pad naar een locatie verplaatst wordt, waar de 
temperatuur en/of de vochtigheidsgraad verschilt van de 
vorige, kunnen waterdruppels (condensatie) in dit apparaat 
terecht komen. Gebruik van de pad in deze conditie kan schade 
aan – of een slechte werking van – de pad tot gevolg hebben. Het 
is belangrijk de pad enige uren te laten acclimatiseren (tot alle 
condensatie is weggetrokken) alvorens te gebruiken.

• Voorkom dat materialen, zoals rubber, vinyl, etc. langdurig in 
contact zijn met de pad. Deze materialen kunnen verkleuring 
van of anderszins schade aan de lak toebrengen.

Onderhoud
• Gebruik een zachte, droge of een vochtige doek voor het 

dagelijks onderhoud. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil 
kunt u een zacht, niet schurend, reinigingsmiddel gebruiken. De 
pad met een zachte, droge doek zorgvuldig nawrijven.

• Gebruik nooit benzine, verdunner, alcohol of een ander oplos-
singsmiddel. Dit kan resulteren in verkleuring en/of 
vervorming.

Aanvullende
voorzorgsmaatregelen
• Ruwe behandeling van de knoppen, schuiven en andere 

regelingen of van de jacks en de aansluitingen kan schade aan de 
pad tot gevolg hebben.

• Trek nooit aan de kabels tijdens het aan en/of afsluiten maar 
gebruik de steker om schade aan de kabels en kortsluiting te 
voorkomen.

• Houd het geluidsniveau acceptabel om overlast te voorkomen. 
U kunt ook gebruik maken van een koptelefoon (met name
 ’s avonds laat of ’s nachts).

• Dit instrument is ontworpen om bijgeluiden tijdens het bespelen 
te minimaliseren. Echter, vloeren en muren laten geluidstril-
lingen makkelijker door dan u verwacht. Zorg er dus voor dat u 
geen overlast bij uw buren veroorzaakt. Gebruik een koptelefoon 
als u ’s nachts de pad bespeeld.

• Verpak de pad tijdens transport, indien mogelijk, in de originele 
verpakking (inclusief schokwerend materiaal) of gebruik gelijk-
waardig verpakkingsmateriaal.

• De standaard wordt ondersteund door een statief. Zorg er altijd 
voor dat de poten van het statief wijd gespreid staan, wanneer u 
de pad installeert. Dit voorkomt omvallen.
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* Afgebeeld is de PD-125.

* Het verschil tussen de PD-125 en de PD 105 is alleen de diameter.
fig.

Gebruik een stereo kabel voor de aansluiting. Bij gebruik van een mono kabel, kan 
de rand sensor niet bespeeld worden. De rand slag kan bespeeld worden als de pad 
op de hieronder aangegeven Trigger (activering) ingang aangesloten is.

Rand slag geschikte Trigger ingangen voor elke geluidsmodule

Verzeker u ervan dat de snaar standaard die u gebruikt, geschikt is voor een 12-inch 
(PD-125) of een 10-inch (PD-105) pad.

Controleer de afmetingen van de stang, wanneer u de PD-125/105 op een Tom 
standaard monteert. (6.3-12.5 mm).

fig.

Namen van de onderdelen

Plaatsen

Aansluiten op de geluidsmodule

TD-20 2 (SNARE), 3–6 (TOM 1–4), 12–15 (AUX 1–4)
TD-10 2 (SNARE)
TD-8 3 (SNARE)
TD-6V/6 2 (SNARE)

Montage met een snaar standaard

Montage met een Tom standaard

Rand

Kleppen

Uitgang jack
Omhulsel

Koppelstuk Frame

Hoofd
Stand

schroeven
Afstembouten

Draai altijd het volume laag, en 
schakel de stroom uit van alle 
instrumenten, voordat u enige 
aansluiting maakt om schade 
aan de speakers of andere 
instrumenten te voorkomen.

Draai de stand schroef stevig 
aan om omvallen te 
voorkomen.

Stang (diameters die gebruikt kunnen worden: 6.3-12.5 mm

VastLos
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Gebruik voor het afstellen een stem sleutel.

1
Draai de afstelbouten los, tot er een kleine opening ontstaat.

2
Draai alle afstel bouten zo stevig mogelijk met de hand dicht.

3
Met behulp van de afstelsleutel draait u de afstelbouten elk twee volle slagen, 
dus vastdraaien.

Draai de afstelbouten één voor één vast, volgens de numerieke volgorde zoals 
hieronder weergegeven.

fig.

Correcte instelling van de hoofdspanning is essentieel voor het gebruik van deze 
functie (TD-20, TD-10, en TD-8 reageren op verschillende manieren. Raadpleeg 
hiervoor de daarbij behorende handleidingen).

Het aanpassen van de pad

Instellen van de hoofdspanning

Voor nauwkeurige gevoeligheidsinstelling

Het instellen van de 
hoofdspanning bij de PD-125/
105, betreft alleen de response 
en niet de toonhoogte van het 
geluid, zoals bij een 
akoestische drum.

De hoofdspanning kan na een 
periode afzwakken. Indien 
nodig, de hoofdspanning 
aanpassen.

De HOOFDSPANNINIG MOET VOOR HET BESPELEN AFGESTELD ZIJN.

Net als bij een akoestisch drumstel is een nauwkeurige en gelijkmatige 
hoofdspanning nodig voor een goede response op de stokken.

Afstelbout

Sluitring

Verhoging

Kleine opening

1 3

4 2

5

6

H
E

A
D

 M
A

D
E

 B
Y

 R
E

M
O

 U
.S

.A
.
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fig.Head.e

Middenslag
Raak alleen het hoofd van de pad. De speelpositie kan 
bij sommige snaar geluiden de nuance van het geluid 
veranderen.

fig.Rim.e

Randslag
Sla gelijktijdig op het hoofd en op de rand van de pad.

Gekruiste stokken
Sla alleen op de rand van de pad.

Afhankelijk van het instrument ingesteld op de rand 
kunt u randslagen en/of gekruiste stokken gebruiken.

Met sommige snaar en tom geluiden kunnen kleine veranderingen in uw manier van 
spelen de nuance van de randslag veranderen.

Gewone randslagen (open randslagen)
Sla gelijktijdig in het midden en de rand.

Oppervlakkige randslagen
Sla gelijktijdig op het hoofd bij de rand en op de rand 
zelf.

* Raadpleeg de handleiding van de TD-20 voor meer 
informatie met betrekking tot dit geluid.

* Raadpleeg de betreffende modules van de handleidingen voor meer informatie over 
instellingen en klanken.

Manieren van bespelen

Het veranderen van de nuance van de randslag
(alleen voor de TD-20)

Uitwisselbaarheid van geluidsmodules

TD-20 TD-10, TD-8 TD-6V/6
Midden slag o o o
Gevoeligheids-
instelling

o o x

Randslag o o o
Randslag nuance o x x
Gekruiste stok o o o

Midden

Midden

Rand

Rand

Rand

Raak alleen de rand van de 
pad als u met gekruiste 
stokken speelt. Het plaatsen 
van uw hand in het midden 
van de pad kan het geluid van 
gekruiste stokken nadelig 
beïnvloeden.

Midden

Rand

Midden

Rand
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962a

* In het belang van productverbetering zijn de specificaties en/of de vormgeving van deze pad 
onderhevig aan veranderingen, zonder voorafgaande berichtgeving.

Specificaties

PD-125 (12 inch) PD-105 (10 inch)

Trigger 2 (midden, rand) 2 (midden, rand)

Afmetingen 330 (L) x 420 (B) x 112 (H) mm 280 (L) x 360 (B) x 112 (H) mm

Gewicht 2.8 kg 2.3 kg

Bijlagen Handleiding Handleiding

Opties
Mesh Head (MH-12) Mesh Head (MH-10)

Pad Mount (bevestiging) (MDH-10U0
Standaard MDS-20/10/8C/6/3C



Informatie
Als u een reparatiedienst nodig heeft, belt u uw dichtstbijzijnde Roland service centrum, of erkend Roland distributeur in 
uw land, zoals hieronder aangegeven.

ARGENTINA
Instrumentos Musicales S.A.
Av.Santa Fe 2055 
(1123) Buenos Aires
ARGENTINA
TEL: (011) 4508-2700

BRAZIL
Roland Brasil Ltda
Rua San Jose, 780 Sala B
Parque Industrial San Jose
Cotia - Sao Paulo - SP, BRAZIL
TEL: (011) 4615 5666

MEXICO
Casa Veerkamp, s.a. de c.v.
Av. Toluca No. 323, Col. Olivar 
de los Padres 01780 Mexico D.F. 
MEXICO
TEL: (55) 5668-6699

PANAMA
SUPRO MUNDIAL, S.A.
Boulevard Andrews, Albrook, 
Panama City, REP. DE PANAMA
TEL: 315-0101

U. S. A. 
Roland Corporation U.S.
5100 S. Eastern Avenue
Los Angeles, CA 90040-2938,
U. S. A.
TEL: (323) 890 3700

VENEZUELA
Musicland Digital C.A.
Av. Francisco de Miranda,
Centro Parque de Cristal, Nivel 
C2 Local 20 Caracas
VENEZUELA
TEL: (212) 285-8586

AUSTRALIA
Roland Corporation 
Australia Pty., Ltd. 
38 Campbell Avenue 
Dee Why West. NSW 2099 
AUSTRALIA
TEL: (02) 9982 8266

NEW ZEALAND 
Roland Corporation Ltd.
32 Shaddock Street, Mount Eden, 
Auckland, NEW ZEALAND 
TEL: (09) 3098 715

HONG KONG
Tom Lee Music Co., Ltd. 
Service Division
22-32 Pun Shan Street, Tsuen 
Wan, New Territories, 
HONG KONG
TEL: 2415 0911

Parsons Music Ltd. 
8th Floor, Railway Plaza, 39 
Chatham Road South, T.S.T,
Kowloon, HONG KONG
TEL: 2333 1863

INDIA
Rivera Digitec (India) Pvt. Ltd.
409,  Nirman Kendra Mahalaxmi 
Flats Compound Off. Dr. Edwin 
Moses Road, Mumbai-400011, 
INDIA
TEL: (022) 2493 9051

INDONESIA
PT Citra IntiRama
J1. Cideng Timur No. 15J-150 
Jakarta Pusat
INDONESIA
TEL: (021) 6324170

MALAYSIA
BENTLEY MUSIC SDN BHD
140 & 142, Jalan Bukit Bintang 
55100 Kuala Lumpur,MALAYSIA
TEL: (03) 2144-3333

PHILIPPINES
G.A. Yupangco & Co. Inc.
339 Gil J. Puyat Avenue
Makati, Metro Manila 1200,
PHILIPPINES
TEL: (02)  899  9801

SINGAPORE
Swee Lee Company
150 Sims Drive,
SINGAPORE 387381
TEL: 6846-3676

TAIWAN
ROLAND TAIWAN 
ENTERPRISE CO., LTD.
Room 5, 9fl. No. 112 Chung Shan 
N.Road Sec.2, Taipei, TAIWAN, 
R.O.C.
TEL: (02) 2561 3339

THAILAND
Theera Music Co. , Ltd.
330 Verng NakornKasem, Soi 2, 
Bangkok 10100, THAILAND
TEL: (02) 2248821

BAHRAIN
Moon Stores
No.16, Bab Al Bahrain Avenue, 
P.O.Box 247, Manama 304, 
State of BAHRAIN
TEL: 211 005

VIETNAM
Saigon Music
Suite DP-8
40 Ba Huyen Thanh Quan Street
Hochiminh City, VIETNAM
Tel: (08) 930-1969

JORDAN
AMMAN Trading Agency 
245 Prince Mohammad St., 
Amman 1118, JORDAN
TEL: (06) 464-1200

KUWAIT
Easa Husain Al Yousifi Est.
Abdullah Salem Street,
Safat, KUWAIT
TEL: 243-6399

LEBANON
Chahine S.A.L.
Gerge Zeidan St., Chahine Bldg., 
Achrafieh, P.O.Box: 16-5857
Beirut, LEBANON
TEL: (01) 20-1441

QATAR
Al Emadi Co. (Badie Studio 
& Stores)
P.O. Box 62, Doha, QATAR
TEL: 4423-554

SAUDI ARABIA
aDawliah Universal 
Electronics APL
Corniche Road, Aldossary Bldg., 
1st Floor, Alkhobar,
SAUDI ARABIA

P.O.Box 2154, Alkhobar 31952
SAUDI ARABIA 
TEL: (03) 898 2081

TURKEY
Ant Muzik Aletleri Ithalat 
Ve Ihracat Ltd Sti
Siraselviler Caddesi Siraselviler 
Pasaji No:74/20 
Taksim - Istanbul, TURKEY
TEL: (0212) 2499324

U.A.E.
Zak Electronics & Musical 
Instruments Co. L.L.C.
Zabeel Road, Al Sherooq Bldg., 
No. 14, Grand Floor, Dubai, U.A.E.
TEL: (04) 3360715

EGYPT
Al Fanny Trading Office
9, EBN Hagar A1 Askalany Street,
ARD E1 Golf, Heliopolis, 
Cairo 11341, EGYPT
TEL: 20-2-417-1828

REUNION
Maison FO - YAM Marcel
25 Rue Jules Hermann,
Chaudron - BP79 97 491
Ste Clotilde Cedex,
REUNION ISLAND
TEL: (0262) 218-429

SOUTH AFRICA
That Other Music Shop 
(PTY) Ltd.
11 Melle St., Braamfontein, 
Johannesbourg, SOUTH AFRICA

P.O.Box 32918, Braamfontein 2017 
Johannesbourg, SOUTH AFRICA
TEL: (011) 403 4105

Paul Bothner (PTY) Ltd.
17 Werdmuller Centre, 
Main Road, Claremont 7708
SOUTH AFRICA

P.O.BOX 23032, Claremont 7735, 
SOUTH AFRICA
TEL: (021) 674 4030

CYPRUS
Radex Sound Equipment Ltd.
17, Diagorou Street, Nicosia, 
CYPRUS
TEL: (022) 66-9426

DENMARK
Roland Scandinavia A/S
Nordhavnsvej 7, Postbox 880,
DK-2100 Copenhagen
DENMARK
TEL: 3916 6200

FRANCE
Roland France SA
4, Rue Paul Henri SPAAK, 
Parc de l’Esplanade, F 77 462 St. 
Thibault, Lagny Cedex FRANCE
TEL: 01 600 73 500

FINLAND
Roland Scandinavia As, 
Filial Finland
Elannontie 5
FIN-01510 Vantaa, FINLAND
TEL: (0)9 68 24 020

GERMANY
Roland Elektronische 
Musikinstrumente  HmbH.
Oststrasse 96, 22844 Norderstedt, 
GERMANY
TEL: (040) 52 60090

GREECE
STOLLAS S.A.
Music Sound Light
155, New National Road
Patras 26442, GREECE
TEL: 2610 435400

HUNGARY
Roland East Europe Ltd.
Warehouse Area DEPO  Pf.83
H-2046 Torokbalint,  HUNGARY
TEL: (23) 511011

IRELAND
Roland Ireland
G2 Calmount Park, Calmount 
Avenue, Dublin 12
Republic of IRELAND
TEL: (01) 4294444

ITALY
Roland Italy S. p. A. 
Viale delle Industrie 8, 
20020  Arese, Milano, ITALY
TEL: (02) 937-78300

NORWAY
Roland Scandinavia Avd. 
Kontor Norge
Lilleakerveien 2 Postboks 95 
Lilleaker N-0216 Oslo 
NORWAY
TEL: 2273 0074

POLAND
MX MUSIC SP.Z.O.O.
UL. Gibraltarska 4.
PL-03664 Warszawa POLAND
TEL: (022) 679 44 19

PORTUGAL
Tecnologias Musica e Audio,
Roland Portugal, S.A.
Cais Das Pedras, 8/9-1 Dto
4050-465 PORTO
PORTUGAL
TEL: (022) 608 00 60

RUSSIA
MuTek
3-Bogatyrskaya Str. 1.k.l
107 564 Moscow, RUSSIA 
TEL: (095) 169 5043

SPAIN
Roland Electronics 
de España, S. A. 
Calle Bolivia 239, 08020 
Barcelona, SPAIN
TEL: (93) 308 1000

SWITZERLAND
Roland (Switzerland) AG
Landstrasse 5, Postfach,
CH-4452 Itingen, 
SWITZERLAND
TEL: (061) 927-8383

SWEDEN
Roland Scandinavia A/S 
SWEDISH SALES OFFICE
Danvik Center 28, 2 tr. 
S-131 30 Nacka SWEDEN 
TEL: (0)8 702 00 20

UKRAINE
TIC-TAC
Mira Str. 19/108
P.O. Box 180 
295400 Munkachevo, UKRAINE
TEL: (03131) 414-40

UNITED KINGDOM 
Roland (U.K.) Ltd.
Atlantic Close, Swansea 
Enterprise Park, SWANSEA
SA7 9FJ, 
UNITED KINGDOM
TEL: (01792) 702701

KOREA
Cosmos Corporation
1461-9, Seocho-Dong,
Seocho Ku, Seoul, KOREA
TEL: (02) 3486-8855

AUSTRIA
Roland Austria GES.M.B.H.
Siemensstrasse 4, P.O. Box 74,
A-6063 RUM, AUSTRIA
TEL: (0512) 26 44 260

BELGIUM/HOLLAND/
LUXEMBOURG
Roland Benelux N. V.
Houtstraat 3, B-2260, Oevel 
(Westerlo) BELGIUM
TEL: (014) 575811

CZECH REP.
K-AUDIO
Kardasovska 626.
CZ-198 00 Praha 9,
CZECH REP.
TEL: (2) 666 10529

AFRICA

CHILE
Comercial Fancy    S.A.
Rut.: 96.919.420-1
Nataniel Cox #739, 4th Floor
Santiago - Centro, CHILE
TEL: (02) 688-9540

URUGUAY
Todo Musica S.A.
Francisco Acuna de Figueroa 1771
C.P.: 11.800 
Montevideo, URUGUAY
TEL: (02) 924-2335

EUROPE

AUSTRALIA/
NEW ZEALAND

ASIA

CENTRAL/LATIN
AMERICA

NORTH AMERICA

MIDDLE EAST

AFRICA

EL SALVADOR
OMNI MUSIC
75 Avenida Norte y Final 
Alameda Juan Pablo    , 
Edificio No.4010 San Salvador, 
EL SALVADOR
TEL: 262-0788

ROMANIA
FBS LINES
Piata Libertatii 1,
535500 Gheorgheni, ROMANIA
TEL: (266) 364 609

PARAGUAY
Distribuidora De 
Instrumentos Musicales
J.E. Olear y ESQ. Manduvira 
Asuncion PARAGUAY
TEL: (021) 492-124

COSTA RICA
JUAN Bansbach 
Instrumentos Musicales
Ave.1. Calle 11, Apartado 10237,
San Jose, COSTA RICA
TEL: 258-0211

CRISTOFORI MUSIC PTE 
LTD
Blk 3014, Bedok Industrial Park E, 
#02-2148, SINGAPORE 489980
TEL: 6243-9555

IRAN
MOCO, INC.
No.41 Nike St., Dr.Shariyati Ave.,
Roberoye Cerahe Mirdamad
Tehran, IRAN
TEL: (021) 285-4169

ISRAEL
Halilit P. Greenspoon & 
Sons Ltd.
8 Retzif Ha’aliya Hashnya St.
Tel-Aviv-Yafo ISRAEL
TEL: (03) 6823666

SYRIA
Technical Light & Sound 
Center
Khaled Ebn Al Walid St.
Bldg. No. 47, P.O.BOX 13520, 
Damascus, SYRIA
TEL: (011) 223-5384

CANADA
Roland Canada Music Ltd.
(Head Office)
5480 Parkwood Way Richmond 
B. C., V6V 2M4 CANADA 
TEL: (604) 270 6626 

Roland Canada Music Ltd.
(Toronto Office)
170 Admiral Boulevard
Mississauga On L5T 2N6 
CANADA
TEL: (905) 362 9707

CHINA
Roland Shanghai Electronics 
Co.,Ltd.
5F. No.1500 Pingliang Road 
Shanghai 200090, CHINA
TEL: (021) 5580-0800

Roland Shanghai Electronics 
Co.,Ltd.
(BEIJING OFFICE)
10F. No.18 Anhuaxili
Chaoyang District, Beijing 100011 
CHINA
TEL: (010) 6426-5050

Roland Shanghai Electronics 
Co.,Ltd.
(GUANGZHOU OFFICE)
2/F., No.30 Si You Nan Er Jie Yi 
Xiang, Wu Yang Xin Cheng,
Guangzhou 510600, CHINA
Tel: (020) 8736-0428
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Handleiding

Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw keuze van de Roland PD-85 V-Pad.
201a
Lees eerst aandachtig de volgende pagina's voor u dit toestel gaat gebruiken: "HET TOESTEL VEILIG GEBRUIKEN" en 
"BELANGRIJKE OPMERKINGEN" (p. 6; p. 7). Deze rubrieken bevatten belangrijke informatie over de correcte bediening 
van het toestel. Om zeker te zijn dat u alle functies van uw nieuwe toestel voldoende beheerst, moet u de handleiding 
in haar geheel lezen. Bewaar de handleiding binnen handbereik zodat u ze naar believen kunt raadplegen.

fig.Cover.e

202
Copyright © 2005 ROLAND CORPORATION

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag, in welke vorm dan ook, worden 
gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION.

ZEER BELANGRIJK!!!
VOOR u op de pad speelt, moet u het INSTELLEN op uw favoriete 
speelspanning. De pads zijn NIET ingesteld in de fabriek.  Als u het 
vel niet op spanning brengt, kunt u de triggersensor beschadigen.

Roede (Rim)

Stembout
Sluitring

Sensor

Bevestigingsmoer standaard

Drumvel

Houder Frame

Output-aansluiting

Inhoud van de verpakking

Naam van de componenten

❑ PD-85 (padmodule)
❑ Verbindingskabel
❑ Stemsleutel
■ Deze handleiding
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Deze strook heeft een dikte van 7 mm.
Gebruik dit als referentie wanneer u de 
spanning van het vel regelt.

7 mm

Vervolg

• Snare/tom pad met verzonken gaasvel voor een 
superieur speelgevoel en een zachte respons.

• De compacte pad van 8 inches zorgt voor een grotere 
veelzijdigheid binnen een opstelling.

• U kunt "cross stick"- (gesloten rim shot) en "rim shot"-
technieken gebruiken.

• U kunt (nylon) brushes gebruiken voor brush-spel.

• U kunt toonveranderingen creëren door de locatie te 
veranderen waarop u op de pad speelt.

Gebruik als u gaat stemmen de meegeleverde stemsleutel.

• Het regelen van de bovenvelspanning heeft bij de PD-85 
alleen invloed op de respons van het bovenvel, en niet op 
de toonhoogte van de klank zoals bij een akoestische drum.

• De bovenvelspanning verandert bij gebruik van het instru-
ment en moet dus aangepast worden wanneer nodig.

• Wanneer u de pad langdurig gebruikt, rekt het vel uit. 
Hierdoor zou het dus kunnen dat u na verloop van tijd 
niet meer dezelfde spanning krijgt als in het begin, 
wanneer het vel volgens onderstaande procedure op 
7 mm hebt ingesteld.  Sla op het vel om de respons en 
de feel te controleren terwijl u de spanning aanpast.

1. Gebruik de meegeleverde stemsleutel om de 
stembouten aan te spannen.
Span de bouten aan tot er ongeveer een afstand van 
7 mm is tussen het frame en de roede.

fig.Adjust.e

Boven aan dit blad werd een zwarte strook van 7 mm 
gedrukt. Gebruik deze strook als referentie voor uw 
aanpassingen.

Span de bouten één voor één aan en respecteer daarbij de 
volgorde in onderstaande figuur. Span nooit slechts één 
stembout aan. Doet u dit toch dan is de spanning in het 
bovenvel niet gelijkmatig verdeeld, met een foute werking 
tot gevolg.

fig.Bolt

2. Verfijn de regeling terwijl u de respons en de 
feel van de pad blijft controleren.

Functies

De velspanning aanpassen

Pas de velspanning aan voor gebruik.
In het algemeen heeft een goede spanning een slagrespons 
die overeenkomt met die van een akoestische drum.

Wanneer u op een vel met een te lage spanning slaat, 
zou dit de sensor en het vel kunnen beschadigen.

Wanneer u de instellingen niet juist uitvoert, kunnen de 
volgende problemen ontstaan:

• Soms krijgt u geen strak geluid (ongelijk volume).

• Het volume is te laag (verminderde gevoeligheid).

7mm

Roede

Frame

1

2

3

4

5



3 Vervolg

Bevestig de PD-85 aan een drumstandaard (MDS-serie).
fig.Stand.e

Controleer bij bevestiging van de PD-85 aan een tom-
standaard eerst de afmetingen van de staaf. De mogelijk-
heid of onmogelijkheid van bevestiging van de pad aan 
de standaard hangt af van de maten van deze staaf.

Acceptabele staafdiameters: 
8,5 – 11,5 mm.

Aansluiten op een Percussion Sound Module (TD-20, TD-12, 
TD-10, TD-8, TD-6V/6, TD-3, enz.).

Wanneer u de aansluiting op uw Percussion Sound Module 
hebt voltooid, raadpleegt u de handleiding van deze 
geluidsmodule en maakt u de nodige instellingen.

• Om defecten en/of schade aan luidsprekers of andere 
toestellen te voorkomen, moet u steeds het volume 
dichtzetten en alle toestellen uitschakelen alvorens 
aansluitingen te maken.

• Gebruik voor de verbinding de bijgeleverde stereokabel. 
Anders (bij gebruik van een monokabel) zult u de "rim 
shot" en "cross stick" speeltechnieken niet kunnen 
gebruiken.

• Verbind de L-vormige plug van de meegeleverde kabel 
met de PD-85. Dit voorkomt belasting van de verbinding 
met de PD-85.

De pad aan een standaard 
bevestigen

Staaf
Schuif de staaf door de buis 
die zich in de houder bevindt.

Aanspannen

Losdraaien

De pad aansluiten op een 
Percussion Sound Module

Percussion
Sound Module

Trigger-input met 
"rim shot" capaciteit 

TD-20 2 (SNARE), 3–6 (TOM 1–4), 
12–15 (AUX 1–4)

TD-12 2 (SNARE), 3–5 (TOM 1–3), 
11 (AUX 1), 12 (AUX 2)

TD-10 2 (SNARE)
TD-8 3 (SNARE)
TD-6V/6 2 (SNARE)
TD-3 SNARE
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Head Shots
Sla alleen op het vel van de pad. Bij bepaalde snaarklanken 
verandert de speelpositie de nuance van de klank.

fig.HeadShot.e

Rim Shots
Sla tegelijkertijd op het vel en de rand.

fig.RimShot.e

Cross Stick
Sla alleen op de rand van de pad.

U kunt "rim shots" en/of "cross stick"-klanken spelen. 
Dit hangt af van het instrument dat u aan de rand toewijst.

fig.XStick.e

* Zorg dat u alleen de rand van de pad raakt als u een cross stick 
speelt. Het plaatsen van uw hand op de bovenkant van de rand 
kan verhinderen dat de cross stick klank goed wordt gespeeld.

* Raadpleeg de handleiding van de desbetreffende module voor 
meer informatie over instellingen en klanken.

Als u geluidsmodules gebruikt die een correspondentie 
hebben voor de nuances van het rim shot, zal het geluid 
veranderen volgens de manier waarop u uw rim shots 
speelt. Raadpleeg de handleiding van elke geluidsmodule.

Als u bij het slaan op het drumvel een rim-
geluid krijgt, moet u de rim-gevoeligheid 
(Rim Sens of RimShot Adjust) aanpassen.
Als u er daarentegen moeilijk in slaagt om rim 
shot-geluiden te produceren, moet u de rim-
gevoeligheid (Rim Sens of Rimshot Adjust) 
vergroten.

Speelmethoden

Drumvel

Drumvel

Rand (Rim)

Rand (Rim)

Rand (Rim)

Tabel met de Sound Module-
compatibiliteit

TD-20, TD-12, 
TD-10, TD-8

TD-6V/6, TD-3

Head Shot o o
Positional Sensing o –
Rim Shot o o
Cross Stick o o
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Wanneer vervangt u het vel?
Het vel is een verbruiksgoed dat verslijt en dat u na verloop 
van tijd moet vervangen. Vervang het vel in de volgende 
omstandigheden:

• Het veloppervlak is gescheurd

• Er blijven slappe zones in het vel zelfs als de velspanning 
is aangepast.

Vervangvellen (apart verkrijgbaar): MH-8 Mesh Head

1. Verwijder alle stembouten en sluitringen 
van de KD-85.
Houd de borgschijf (zie onderstaande figuur) op zijn 
plaats met uw vinger bij het verwijderen van iedere stem-
bout, om te voorkomen dat u de schijf uit de frame trekt.

fig.Replace.e

* De borgschijfjes voorkomen dat de stemmoeren gaan draaien en 
loskomen door de trillingen die u produceert bij het spelen.

2. Verwijder de roede.

3. Verwijder het oude vel.

4. Plaats het nieuwe vel op het frame.

5. Plaats de roede op het vel.

6. Steek de stembouten door de sluitringen en 
bevestig ze aan de roede en het frame.

7. Regel vervolgens de velspanning. Raadpleeg 
hiervoor “De velspanning aanpassen” (p. 2).

Span nooit slechts één stembout aan. Doet u dit toch dan 
is de spanning in het bovenvel niet gelijkmatig verdeeld, 
met een foute werking tot gevolg.

Als een borgschijf loskomt van de frame bij het vervangen 
van het vel, plaatst u de schijf zo dat de vier sleufjes uit-
gelijnd zijn met de overeenstemmende randen in de frame. 
Druk vervolgens stevig op de mof.

fig.LockBush.e

PD-85 (V-Pad)

Paddiameter: 8 inches

Triggers: 2 (Head, Rim)

Afmetingen: 245 (B) x 310 (D) x 95 (H) mm

Gewicht: 1,7 kg

Accessoires: Handleiding, verbindingskabel, stelsleutel

Optioneel: Mesh Head (MH-8), Pad Mount (MDH-10U), 
Drum Stands (MDS-3C, MDS-12BK, MDS-20BK)

962a

* In het belang van de productverbetering kunnen de 
specificaties en/of de vormgeving van dit toestel zonder 
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Het vel vervangen

Hoe vervangt u het vel?

Stemsleutel

Roede

Rubberen deel 
van de roede

Borgschijf

Sluitring

Frame

Stembout

Specificaties

Borgschijf

Frame



6 Vervolg

HET TOESTEL VEILIG GEBRUIKEN

001
• Lees aandachtig onderstaande instructies en de 

volledige handleiding voor u dit toestel gebruikt.
............................................................................................................
002b
• Open het toestel niet en voer er ook geen interne 

aanpassingen in uit (de enige uitzondering is als de 
handleiding specifieke instructies geeft om door de 
gebruiker te installeren opties te activeren; zie p. 5).

003
• Probeer het toestel niet zelf te herstellen of onder-

delen ervan te vervangen (tenzij deze handleiding 
hiervoor specifieke instructies bevat). Laat alle 
onderhoud uitvoeren door uw leverancier, een 
Roland Service Center of een erkend Roland-
distributeur (raadpleeg de pagina "Informatie").

............................................................................................................
004
• Gebruik of bewaar het toestel nooit op plaatsen die:

• onderhevig zijn aan extreme temperaturen (bijv. 
direct zonlicht in een gesloten voertuig, op of 
naast verwarmingsbuizen of in de buurt van 
andere warmtebronnen);

• vochtig zijn (zoals badkamers, wasruimten, 
op natte vloeren);

• een hoge luchtvochtigheid hebben;
• blootgesteld zijn aan regen;
• stoffig zijn;
• onderhevig zijn aan sterke trillingen.

............................................................................................................
005
• Gebruik dit toestel alleen met een standaard dat 

door Roland is aanbevolen.
............................................................................................................

006
• Wanneer u het toestel met een standaard gebruikt, 

moet u het rek of de standaard zo plaatsen dat het 
waterpas staat en stabiel blijft. Ook als u geen rack 
of standaard gebruikt, moet u zorgen dat het toestel 
op een stevig en waterpas oppervlak staat, dat 
voldoende steun biedt en het toestel niet doet 
wankelen.

............................................................................................................
011
• Zorg dat er geen voorwerpen (bijv. brandbare 

materialen, muntstukken, spelden) of vloeistoffen 
(water, frisdrank, enz.) in het toestel kunnen 
terechtkomen.

............................................................................................................
013
• In gezinnen met kleine kinderen moet een volwassene 

toezicht houden tot de kinderen in staat zijn om het 
toestel op een veilige manier te gebruiken.

............................................................................................................
014
• Bescherm het toestel tegen zware schokken.

(Laat het niet vallen!)

............................................................................................................

104
• Probeer ervoor te zorgen dat kabels en snoeren 

verstrikt raken. Hou alle kabels en snoeren buiten 
het bereik van kinderen.

............................................................................................................
106
• Ga nooit boven op het toestel staan en plaats er 

geen zware voorwerpen op.

............................................................................................................
118a
• Als u stembouten, sluitringen en/of borgschijfjes 

verwijdert, bewaar ze dan op een veilige plaats, 
buiten het bereik van kinderen, zodat zij ze niet per 
ongeluk kunnen inslikken.

............................................................................................................

Wordt gebruikt voor instructies die de 
gebruiker wijzen op het risico op 
verwondingen of materiële schade bij onjuist 
gebruik van het toestel.

* Materiële schade verwijst naar schade of 
andere ongunstige gevolgen voor het huis 
en de hele inboedel, huisdieren inbegrepen. 

Wordt gebruikt voor instructies die de 
gebruiker wijzen op het risico op dodelijke 
ongevallen of zware verwondingen bij 
onjuist gebruik van het toestel.

Het ●-pictogram maakt de gebruiker attent op dingen die 
moeten worden uitgevoerd. Wat er moet worden gedaan, 
wordt aangegeven door de tekening in de cirkel. Het links 
getoonde pictogram betekent dat de stekker van het netsnoer 
uit het stopcontact moet worden gehaald.

Het    -pictogram maakt de gebruiker attent op belangrijke 
instructies of waarschuwingen. De juiste betekenis van het 
pictogram wordt bepaald door de tekening in de driehoek. 
Het links getoonde pictogram wordt gebruikt voor algemene 
waarschuwingen of om de aandacht te vestigen op gevaar. 

Het     -pictogram maakt de gebruiker attent op dingen die 
nooit mogen worden uitgevoerd (verboden zijn). Wat nooit 
mag worden gedaan, wordt aangegeven door de tekening in 
de cirkel. Het links getoonde pictogram geeft aan dat het 
toestel nooit uit elkaar mag worden gehaald.

Over de labels WAARSCHUWING en LET OP Over de pictogrammen

WAARSCHUWING

LET OP

HET TOESTEL VEILIG GEBRUIKEN
INSTRUCTIES OM BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF VERWONDINGEN TE VOORKOMEN

NEEM STEEDS HET VOLGENDE IN ACHT

WAARSCHUWING WAARSCHUWING

VOORZICHTIG
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(Toevoeging)
• Monteer de pad voorzichtig op de standaard om 

te vermijden dat uw vingers gekneld raken.
............................................................................................................
(Toevoeging)
• Oefen geen overdreven druk uit op de sensor die 

zich onder het midden van het vel bevindt. Doet u 
dit toch dan kan dit de detectie storen en de sensor 
beschadigen.

............................................................................................................
(Toevoeging)
• Door de materialen die in de sensor zijn gebruikt, 

kan een verandering in omgevingstemperatuur een
invloed hebben op de gevoeligheid van de sensor.

............................................................................................................
(Toevoeging)
• U kunt brushes gebruiken om op de PD-85 te 

spelen als u de TD-20, TD-12, TD-10, of TD-8 
gebruikt als geluidsmodule. Gebruik altijd nylon 
brushes. Metalen brushes bekrassen niet alleen het 
drumvel, maar kunnen ook gevaarlijk zijn omdat 
de punt van de brush in de mazen verstrikt kan raken.

............................................................................................................

(Toevoeging)
• Dit toestel wordt geleverd met een losse bovenvel-

spanning. Span het vel aan voor gebruik. Wanneer 
u op een vel met een te lage spanning slaat, zou dit 
de sensor en het vel kunnen beschadigen.

............................................................................................................
(Toevoeging)
• Het rubberen gedeelte van de roede zal na verloop 

van tijd slijten (zeker als u vaak rim shots gebruikt) 
en vervangen moeten worden. Als het rubber 
versleten is, kunt u uw rim shots mogelijk niet 
correct uitvoeren. Vervang in dat geval het rubber 
van de roede. Raadpleeg de Roland Service voor 
meer informatie over het vervangen van het 
roederubber.

............................................................................................................

291a
Lees naast de rubriek "HET TOESTEL VEILIG GEBRUIKEN" op pagina's 6-7 ook de volgende punten en neem ze in acht:

Plaatsing
354a
• Stel dit toestel niet bloot aan direct zonlicht, plaats het niet 

in de buurt van warmtebronnen, laat het niet achter in een 
afgesloten voertuig en stel het ook op geen enkele andere 
wijze bloot aan extreme temperaturen. Extreme warmte 
kan het toestel doen verkleuren of vervormen.

355b
• Bij verplaatsing tussen locaties met een groot verschil in 

temperatuur en/of luchtvochtigheid, kunnen zich in het 
toestel waterdruppeltjes (condens) vormen. Als u het 
toestel in deze conditie gebruikt, kunnen beschadigingen 
of storingen ontstaan. Laat het toestel daarom voor gebruik 
enkele uren acclimatiseren. Zo krijgt condens de kans om 
volledig te verdampen.

356
• Laat rubber, vinyl en dergelijke niet te lang op het toestel 

liggen. Dit soort voorwerpen kan de afwerking doen 
verkleuren of op een andere manier aantasten.

Onderhoud
401a
• Gebruik voor een gewone schoonmaakbeurt een zachte, 

droge of licht bevochtigde doek. Gebruik voor hardnekkig 
vuil een doek met een mild, niet-bijtend schoonmaakmiddel. 
Veeg nadien het toestel goed af met een zachte droge doek.

402
• Gebruik nooit benzine, thinners, alcohol of gelijk welk 

oplosmiddel. Deze producten kunnen immers verkleuring 
en/of vervorming veroorzaken.

Extra voorzorgen
553
• Gebruik de knoppen, schuifregelaars of andere regelaars 

van dit toestel met de nodige voorzichtigheid. Dat geldt 
ook voor de stekkers en de aansluitingen. Ruw omgaan 
met deze elementen kan defecten veroorzaken.

556
• Neem bij het aansluiten en loskoppelen van kabels steeds 

de stekker vast – trek nooit aan de kabel. Zo voorkomt u 
kortsluitingen en schade aan de interne kabelelementen.

558a
• Zet het volume van het toestel niet te luid zodat u uw 

buren niet stoort. U kunt ook een hoofdtelefoon gebruiken 
zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over de personen 
in uw nabije omgeving (vooral 's avonds laat).

558d
• Dit toestel is ontworpen om bijkomstig geluid te minimali-

seren wanneer het wordt afgespeeld. Geluidstrillingen 
kunnen zich echter sterker door muren en vloeren heen 
verplaatsen dan u zou denken. Zorg dat dit geen probleem 
wordt voor uw buren, zeker 's nachts en bij gebruik van 
een hoofdtelefoon.

559a
• Als u het toestel transporteert, gebruikt u het best de 

oorspronkelijke verpakking (inclusief opvulling). 
Zorg anders voor een gelijkwaardige verpakking.

VOORZICHTIG VOORZICHTIG

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Dit product voldoet aan de vereisten van de Europese Richtlijn 89/336/EEC.

Voor landen van de EU
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Informatie Als u een hersteller nodig hebt, kunt u contact opnemen met het dichtstbijzijnde Roland Service Center 
of met een erkend Roland-distributeur in uw land. Hun gegevens vindt u in onderstaande lijst.

EGYPT
Al Fanny Trading Office
9, EBN Hagar A1 Askalany 
Street,
ARD E1 Golf, Heliopolis, 
Cairo 11341, EGYPT
TEL: 20-2-417-1828

REUNION
Maison FO - YAM Marcel
25 Rue Jules Hermann,
Chaudron - BP79 97 491
Ste Clotilde Cedex,
REUNION ISLAND
TEL: (0262) 218-429

SOUTH AFRICA
That Other Music Shop(PTY)Ltd.
11 Melle St., Braamfontein, 
Johannesbourg,
SOUTH AFRICA
TEL: (011) 403 4105
FAX: (011) 403 1234

Paul Bothner(PTY)Ltd.
17 Werdmuller Centre,
Main Road, Claremont 7708
SOUTH AFRICA
TEL: (021) 674 4030

CHINA
Roland Shanghai Electronics 
Co.,Ltd.
5F. No.1500 Pingliang Road 
Shanghai 200090, CHINA
TEL: (021) 5580-0800

Roland Shanghai Electronics 
Co.,Ltd.
(BEIJING OFFICE)
10F. No.18 3 Section Anhuaxili 
Chaoyang District Beijing 
100011 CHINA
TEL: (010) 6426-5050

Roland Shanghai Electronics 
Co.,Ltd.
(GUANGZHOU OFFICE)
2/F., No.30 Si You Nan Er Jie 
Yi Xiang, Wu Yang Xin Cheng,
Guangzhou 510600, CHINA
TEL: (020) 8736-0428

HONG KONG
Tom Lee Music Co., Ltd. 
Service Division
22-32 Pun Shan Street, Tsuen 
Wan, New Territories, 
HONG KONG
TEL: 2415 0911

Parsons Music Ltd. 
8th Floor, Railway Plaza, 39 
Chatham Road South, T.S.T,
Kowloon, HONG KONG
TEL: 2333 1863

INDIA
Rivera Digitec (India) Pvt. Ltd.
409,  Nirman Kendra 
Mahalaxmi Flats Compound 
Off. Dr. Edwin Moses Road, 
Mumbai-400011, INDIA
TEL: (022) 2493 9051

INDONESIA
PT Citra IntiRama
J1. Cideng Timur No. 15J-150 
Jakarta Pusat
INDONESIA
TEL: (021) 6324170

KOREA
Cosmos Corporation
1461-9, Seocho-Dong,
Seocho Ku, Seoul, KOREA
TEL: (02) 3486-8855

MALAYSIA
Roland Asia Pacific Sdn. Bhd.
45-1, Block C2, Jalan PJU 1/39, 
Dataran Prima, 47301 Petaling 
Jaya, Selangor, MALAYSIA
TEL: (03) 7805-3263

PHILIPPINES
G.A. Yupangco & Co. Inc.
339 Gil J. Puyat Avenue
Makati, Metro Manila 1200,
PHILIPPINES
TEL: (02)  899  9801

SINGAPORE
SWEE LEE MUSIC 
COMPANY PTE. LTD.
150 Sims Drive,
SINGAPORE 387381
TEL: 6846-3676

CRISTOFORI MUSIC PTE LTD
Blk 3014, Bedok Industrial Park E, 
#02-2148, SINGAPORE 489980
TEL: 6243-9555

TAIWAN
ROLAND TAIWAN 
ENTERPRISE CO., LTD.
Room 5, 9fl. No. 112 Chung 
Shan N.Road Sec.2, Taipei, 
TAIWAN, R.O.C.
TEL: (02) 2561 3339

THAILAND
Theera Music Co. , Ltd.
330 Verng NakornKasem, Soi 2, 
Bangkok 10100, THAILAND
TEL: (02) 2248821

VIETNAM
Saigon Music
Suite DP-8
40 Ba Huyen Thanh Quan Street
Hochiminh City, VIETNAM
TEL: (08) 930-1969

AUSTRALIA/
NEW ZEALAND 
Roland Corporation
Australia Pty.,Ltd. 
38 Campbell Avenue
Dee Why West. NSW 2099
AUSTRALIA

For Australia
Tel: (02) 9982 8266
For New Zealand
Tel: (09) 3098 715

ARGENTINA
Instrumentos Musicales S.A.
Av.Santa Fe 2055 
(1123) Buenos Aires
ARGENTINA
TEL: (011) 4508-2700

BARBADOS
A&B Music Supplies LTD
12 Webster Industrial Park
Wildey, St.Michael, Barbados
TEL: (246)430-1100

BRAZIL
Roland Brasil Ltda.
Rua San Jose, 780 Sala B
Parque Industrial San Jose
Cotia - Sao Paulo - SP, BRAZIL
TEL: (011) 4615 5666

CHILE
Comercial Fancy II S.A.
Rut.: 96.919.420-1
Nataniel Cox #739, 4th Floor
Santiago - Centro, CHILE
TEL: (02) 688-9540

COLOMBIA
Centro Musical Ltda.
Cra 43 B No 25 A 41 Bododega 9
Medellin, Colombia
TEL: (574)3812529

COSTA RICA
JUAN Bansbach Instrumentos 
Musicales
Ave.1. Calle 11, Apartado 10237,
San Jose, COSTA RICA
TEL: 258-0211

CURACAO
Zeelandia Music Center Inc.
Orionweg 30
Curacao, Netherland Antilles
TEL:(305)5926866

DOMINICAN REPUBLIC
Instrumentos Fernando Giraldez
Calle Proyecto Central No.3
Ens.La Esperilla
Santo Domingo, 
Dominican Republic
TEL:(809) 683 0305

ECUADOR
Mas Musika
Rumichaca 822 y Zaruma
Guayaquil - Ecuador
TEL:(593-4)2302364

EL SALVADOR
OMNI MUSIC
75 Avenida Norte y Final 
Alameda Juan Pablo II, 
Edificio No.4010 San Salvador, 
EL SALVADOR
TEL: 262-0788

GUATEMALA
Casa Instrumental
Calzada Roosevelt 34-01,zona 11
Ciudad de Guatemala
Guatemala
TEL:(502) 599-2888

HONDURAS
Almacen Pajaro Azul S.A. de C.V.
BO.Paz Barahona
3 Ave.11 Calle S.O
San Pedro Sula, Honduras
TEL: (504) 553-2029

MARTINIQUE
Musique & Son
Z.I.Les Mangle
97232 Le Lamantin
Martinique F.W.I.
TEL: 596 596 426860

Gigamusic SARL
10 Rte De La Folie
97200 Fort De France
Martinique F.W.I.
TEL: 596 596 715222

MEXICO
Casa Veerkamp, s.a. de c.v.
Av. Toluca No. 323, Col. Olivar 
de los Padres 01780 Mexico 
D.F. MEXICO
TEL: (55) 5668-6699

NICARAGUA
Bansbach Instrumentos 
Musicales Nicaragua
Altamira D’Este Calle Principal
de la Farmacia 5ta.Avenida
1 Cuadra al Lago.#503
Managua, Nicaragua
TEL: (505)277-2557

PANAMA
SUPRO MUNDIAL, S.A.
Boulevard Andrews, Albrook, 
Panama City, REP. DE 
PANAMA
TEL: 315-0101

PARAGUAY
Distribuidora De 
Instrumentos Musicales
J.E. Olear y ESQ. Manduvira 
Asuncion PARAGUAY
TEL: (595) 21 492147

PERU
Audionet
Distribuciones Musicales SAC
Juan Fanning 530
Miraflores
Lima - Peru
TEL: (511) 4461388

NORWAY
Roland Scandinavia Avd. 
Kontor Norge
Lilleakerveien 2 Postboks 95 
Lilleaker N-0216 Oslo 
NORWAY
TEL: 2273 0074

POLAND
MX MUSIC SP.Z.O.O.
UL. Gibraltarska 4.
PL-03664 Warszawa POLAND
TEL: (022) 679 44 19

PORTUGAL
Roland Iberia, S.L.
Portugal Office
Cais das Pedras, 8/9-1 Dto
4050-465, Porto, PORTUGAL
TEL: 22 608 00 60

ROMANIA
FBS LINES
Piata Libertatii 1,
535500 Gheorgheni, 
ROMANIA
TEL: (266) 364 609

RUSSIA
MuTek
3-Bogatyrskaya Str. 1.k.l
107 564 Moscow, RUSSIA 
TEL: (095) 169 5043

SPAIN
Roland Iberia, S.L. 
Paseo Garc a Faria, 33-35 
08005 Barcelona SPAIN
TEL: 93 493 91 00

SWEDEN
Roland Scandinavia A/S 
SWEDISH SALES OFFICE
Danvik Center 28, 2 tr. 
S-131 30 Nacka SWEDEN 
TEL: (0)8 702 00 20

SWITZERLAND
Roland (Switzerland) AG 
Landstrasse 5, Postfach,
CH-4452 Itingen, 
SWITZERLAND
TEL: (061) 927-8383

UKRAINE
TIC-TAC
Mira Str. 19/108
P.O. Box 180 
295400 Munkachevo, 
UKRAINE
TEL: (03131) 414-40

UNITED KINGDOM 
Roland (U.K.) Ltd.
Atlantic Close, Swansea 
Enterprise Park, SWANSEA
SA7 9FJ, 
UNITED KINGDOM
TEL: (01792) 702701

BAHRAIN
Moon Stores
No.16, Bab Al Bahrain Avenue, 
P.O.Box 247, Manama 304, 
State of BAHRAIN
TEL: 17 211 005

CYPRUS
Radex Sound Equipment Ltd.
17, Diagorou Street, Nicosia, 
CYPRUS
TEL: (022) 66-9426

IRAN
MOCO INC.
No.41 Nike St., Dr.Shariyati Ave.,
Roberoye Cerahe Mirdamad
Tehran, IRAN
TEL: (021) 285-4169

ISRAEL
Halilit P. Greenspoon & Sons 
Ltd.
8 Retzif Ha’aliya Hashnya St.
Tel-Aviv-Yafo ISRAEL
TEL: (03) 6823666

TRINIDAD
AMR Ltd
Ground Floor
Maritime Plaza
Barataria Trinidad W.I.
TEL: (868)638 6385

URUGUAY
Todo Musica S.A.
Francisco Acuna de Figueroa 
1771
C.P.: 11.800 
Montevideo, URUGUAY
TEL: (02) 924-2335

VENEZUELA
Instrumentos Musicales 
Allegro,C.A.
Av.las industrias edf.Guitar 
import
#7 zona Industrial de Turumo
Caracas, Venezuela
TEL: (212) 244-1122

AUSTRIA
Roland Elektronische
Musikinstrumente HmbH.
Austrian Office
Eduard-Bodem-Gasse 8,
A-6020 Innsbruck, AUSTRIA
TEL: (0512) 26 44 260

BELGIUM/FRANCE/
HOLLAND/
LUXEMBOURG
Roland Central Europe N.V.
Houtstraat 3, B-2260, Oevel 
(Westerlo) BELGIUM
TEL: (014) 575811

CZECH REP.
K-AUDIO
Kardasovska 626.
CZ-198 00 Praha 9,
CZECH REP.
TEL: (2) 666 10529

DENMARK
Roland Scandinavia A/S
Nordhavnsvej 7, Postbox 880,
DK-2100 Copenhagen
DENMARK
TEL: 3916 6200

FINLAND
Roland Scandinavia As, Filial 
Finland
Elannontie 5
FIN-01510 Vantaa, FINLAND
TEL: (0)9 68 24 020

GERMANY
Roland Elektronische 
Musikinstrumente  HmbH.
Oststrasse 96, 22844 
Norderstedt, GERMANY 
TEL: (040) 52 60090 

GREECE
STOLLAS S.A.
Music Sound Light
155, New National Road
Patras 26442, GREECE
TEL: 2610 435400 

HUNGARY
Roland East Europe Ltd.
Warehouse Area DEPO  Pf.83
H-2046 Torokbalint,
HUNGARY
TEL: (23) 511011

IRELAND
Roland Ireland
G2 Calmount Park, Calmount 
Avenue, Dublin 12
Republic of IRELAND
TEL: (01) 4294444

ITALY
Roland Italy S. p. A. 
Viale delle Industrie 8, 
20020  Arese, Milano, ITALY
TEL: (02) 937-78300

JORDAN
AMMAN Trading Agency 
245 Prince Mohammad St., 
Amman 1118, JORDAN
TEL: (06) 464-1200

KUWAIT
EASA HUSAIN AL-YOUSIFI 
& SONS CO.
Abdullah Salem Street,
Safat, KUWAIT
TEL: 243-6399

LEBANON
Chahine S.A.L.
Gerge Zeidan St., Chahine 
Bldg., Achrafieh, P.O.Box: 16-
5857
Beirut, LEBANON
TEL: (01) 20-1441

OMAN
TALENTZ CENTRE L.L.C.
P.O. BOX 37, MUSCAT, 
POSTAL CODE 113
TEL: 931-3705

QATAR
Al Emadi Co. (Badie Studio & 
Stores)
P.O. Box 62, Doha, QATAR
TEL: 4423-554

SAUDI ARABIA
aDawliah Universal 
Electronics APL
Corniche Road, Aldossary 
Bldg., 1st Floor, Alkhobar,
SAUDI ARABIA
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Hartelijk dank voor uw aankoop van de Roland KD-120.
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001
• Lees onderstaande instructies en de handleiding 

voor u dit toestel gebruikt.

..........................................................................................................
002b
• Maak het toestel niet open of breng geen interne 

wijzigingen aan (behalve als deze handleiding 
specifieke instructies hiertoe geeft, om zelf 
bepaalde optionele onderdelen te installeren); zie 
p. 5.)

..........................................................................................................
003
• Probeer het toestel niet zelf te herstellen of 

vervang geen onderdelen (behalve als deze 
handleiding specifieke instructies hiertoe geeft). 
Wend u voor onderhoud steeds tot uw verkoper, 
het dichtstbijzijnde Roland Service Center of een 
erkende Rolandverdeler (zie 'Informatie').

..........................................................................................................
004
• Gebruik of bewaar het toestel nooit op plaatsen 

die:

• onderhevig zijn aan extreme temperaturen 
(bijvoorbeeld direct zonlicht in een gesloten 
voertuig, bij een verwarmingsbuis, op een 
warmtebron);

• vochtig zijn (bv. badkamer, wasruimte, 
natte vloer);

• nat zijn;

• blootgesteld zijn aan regen;

• stoffig zijn;

• onderhevig zijn aan sterke trillingen.
..........................................................................................................

007
• Zorg dat het toestel steeds waterpas en stabiel 

opgesteld staat. Plaats het nooit op een wankel 
statief of op een hellend oppervlak.

..........................................................................................................
011
• Zorg dat er geen voorwerpen (bv. brandbare 

materialen, muntstukken, spelden) of vloeistoffen 
(water, frisdrank enz.) in het toestel kunnen 
binnendringen.

..........................................................................................................
013
• In gezinnen met kleine kinderen moet een 

volwassene toezicht houden tot de kinderen zelf 
alle essentiële regels voor een veilig gebruik van 
het toestel kunnen volgen.

..........................................................................................................
014
• Bescherm het toestel tegen zware schokken.

(Laat het niet vallen!)

..........................................................................................................

Wordt gebruikt voor instructies die de 
gebruiker wijzen op het risico op 
verwondingen of materi le schade bij 
onjuist gebruik van het toestel.

* Materi le schade verwijst naar schade 
of andere ongunstige effecten die aan 
het huis en de hele inboedel, huisdieren 
inbegrepen, worden toegebracht.

Wordt gebruikt voor instructies die de 
gebruiker wijzen op levensgevaar of 
ernstige verwondingen bij onjuist 
gebruik van het toestel.

Het ● -symbool maakt de gebruiker attent op zaken die 
moeten worden uitgevoerd. De tekening in de cirkel geeft aan 
wat er precies dient te gebeuren. Het symbool hier links 
betekent dat de stekker van de stroomkabel moet worden 
uitgetrokken.

Het      -symbool maakt de gebruiker attent op belangrijke 
instructies of waarschuwingen. De juiste betekenis van het 
symbool wordt bepaald door de tekening in de driehoek. Het
symbool hier links duidt op algemene verwittigingen of waar-
schuwingen, of vestigt de aandacht op gevaar.

Het        -symbool maakt de gebruiker attent op zaken die 
nooit mogen worden uitgevoerd (verboden zijn). De tekening 
in de cirkel geeft aan wat er precies verboden is. Het symbool 
hier links betekent dat het toestel nooit mag worden 
gedemonteerd.

VEILIG GEBRUIK VAN HET TOESTEL

INSTRUCTIES TER VOORKOMING VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF VERWONDING VAN PERSONEN

Over WAARSCHUWING en OPGEPAST Over de Symbolen

WAAR-
SCHUWING

OPGEPAST

NEEM STEEDS HET VOLGENDE IN ACHT

Waarschuwing Waarschuwing
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104
• Tracht te voorkomen dat kabels en snoeren 

verstrikt geraken. Houd alle kabels en snoeren 
ook buiten het bereik van kinderen.

..........................................................................................................
106
• Klim nooit op het toestel en plaats er geen zware 

voorwerpen op.

..........................................................................................................
104
• Oefen geen overdreven kracht uit op de sensor en 

het kussentje onder het vel. Dit zou een 
nauwkeurige detectie kunnen verhinderen, of het 
toestel beschadigen.

..........................................................................................................
104
• Door de aard van de materialen waaruit de sensor 

bestaat, kunnen veranderingen van de tempera-
tuur en vochtigheid de gevoeligheid van de sensor 
beïnvloeden.

..........................................................................................................

104
• Het gebruik van een beater met vilt kan tot slijtage 

aan het vilt leiden. Gebruik de speciale 
bijgeleverde beater of een plastic beater voor de 
basdrum.

..........................................................................................................
104
• Monteer de KD-120 met de nodige voorzichtig-

heid, om uw vingers niet te klemmen.

..........................................................................................................
104
• Om te voorkomen dat de KD-120 verschuift 

tijdens het spelen, zijn de uiteinden van de voetjes 
van een punt voorzien. Wees er voorzichtig mee, 
om u niet te kwetsen.

..........................................................................................................

Opgepast Opgepast

BELANGRIJKE OPMERKINGEN
Behalve de punten onder “VEILIG GEBRUIK VAN HET TOESTEL” op p. 2–3, dient u ook de 
volgende instructies te lezen en op te volgen:

Plaatsing
•Stel het toestel niet aan direct zonlicht bloot, zet het niet naast een warmtebron, laat het niet in een 

afgesloten voertuig staan of stel het op geen enkele andere manier aan extreme temperaturen bloot. 
Overmatige hitte kan het toestel vervormen of verkleuren.

Onderhoud
•Voor een gewone schoonmaakbeurt gebruikt u een zachte, droge doek, eventueel licht bevochtigd 

met water. Voor hardnekkig vuil gebruikt u een doek met een mild, niet-agressief schoonmaak-
middel. Veeg daarna het toestel goed droog met een zachte, droge doek.

•Gebruik nooit benzine, verdunners, alcohol of eender welk oplosmiddel, om mogelijke verkleuring 
en/of vervorming te vermijden.

Aanvullende voorzorgsmaatregelen
•Wees voorzichtig genoeg bij het gebruik van de knoppen, schuifknoppen en andere bedieningsor-

ganen, en bij het gebruik van jacks en aansluitingen. Een ruw gebruik kan defecten veroorzaken.

•Neem bij het aansluiten en loskoppelen van alle kabels steeds de connector zelf vast — trek nooit 
aan de kabel. Zo voorkomt u kortsluitingen of schade aan de interne elementen van de kabel.
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Eigenschappen
• Kick trigger unit met een gaasvel voor een superieur speelgevoel en een geruisloze respons.
• Het 4-benige statief zorgt voor een uitstekende stabiliteit.
• U kunt ook met een dubbele basdrumpedaal spelen.

Inhoud van het pakket

Dit pakket bevat geen basdrumpedaal. Deze dient u apart aan te kopen en te installeren op de 
KD-120.

Onderdelen van de KD-120

❑ KD-120 Pad

❑ Statief

❑ Poot x 2

❑ Beater

❑ Verbindingskabel
■ Handleiding (dit document)

Beugel
Uitsteeksel

T-bout

Ketel

Poot

Plaat

Vel

Hoepel

Output jack

Spanbout

Spanmoer

Rubberen voetje

Kussentje

Sensor
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Opstelling
De KD-120 assembleren

1. Plaats de KD-120 pad, met het vel naar beneden, op een vlakke ondergrond, bv. de vloer.

2. Draai met de bijgeleverde stemsleutel de bouten van de beugels aan de achterkant van de 
KD-120 Pad los en verwijder ze.

3. Plaats het statief zo op de beugels zodat de output jack van de KD-120 pad naar boven 
gericht is. Plaats de bouten die u net verwijderde terug en draai ze vast met de stemsleutel 
om de KD-120 pad op het statief te bevestigen.

* Let op dat uw vingers niet geklemd geraken tussen de KD-120 pad de plaat van het statief.

4. Regel de uiteinden van de poten naargelang de plaats waar u de KD-120 installeert.
Gebruik de puntige uiteinden wanneer u hem op tapijt of een ander zacht oppervlak plaatst. 
Gebruik de rubberen voetjes wanneer u hem op een vloer of een ander hard oppervlak 
plaatst.
In de fabriek wordt het statief afgeregeld om het met de rubberen voetjes te gebruiken. Als 
u de rubberen voetjes wil gebruiken, ga dan door naar stap 5 op de volgende pagina.

Output jack

Beugels

De puntvoetjes gebruiken

1. Draai de moer van het voetje los.

2. Draai aan het rubberen voetje zodat het puntige uiteinde eruit 
komt. Regel de lengte van de uitstekende punt naargelang de 
locatie en uw eigen voorkeur.

* De punt is scherp. Wees er voorzichtig mee.

3. Draai de moer weer vast zodat het rubberen voetje op zijn 
plaats blijft en niet loskomt.

* Op een stenen vloer kunnen de punten de tegels beschadigen.  Gebruik dan de rubberen voetjes.

De rubberen voetjes gebruiken

1. Draai de moer van het voetje los.

2. Draai aan het rubberen voetje zodat het puntige uiteinde er 
volledig in zit.

3. Draai de moer weer vast zodat het rubberen voetje op zijn 
plaats blijft en niet loskomt.

Moer

Rubberen voetje

Punt

Moer

Rubberen voetje
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5. Draai de T-bouten van het statief los en bevestig de poten aan het statief.
Zorg dat de poten ongeveer 2 cm door de opening steken, zoals in de figuur.

6. Draai de T-bouten vast om de poten vast te zetten op het statief.
7. Plaats de KD-120 zodat hij op de vier voetjes steunt.
8. Regel nu de hoek zodat het oppervlak van het vel loodrecht op de vloer staat.

Draai met de stemsleutel de boutjes van de beugels los (welke u in stap 3 vastdraaide) en 
regel de hoek van de KD-120 pad zodat het veloppervlak loodrecht op de vloer staat.

9. Installeer de bijgeleverde beater op uw basdrumpedaal.
10. Monteer de basdrumpedaal op de KD-120.

* Laat ongeveer 1 cm speling tussen de twee om te voorkomen dat de ketting (of het riempje) van de 
pedaal tegen de hoepel van de KD-120 pad zou schuren tijdens het spelen. Als de basdrumpedaal 
geen onderplaat heeft, zorg dan dat de plaat van het statief een rechte hoek vormt met de vloer.

f

11. Regel de nodige zaken af en schroef de beugels vast zodat de KD-120 stevig op het statief 
staat. Zorg dat de vier voetjes van de KD-120 en het hielgedeelte van de basdrumpedaal 
stevig op de grond rusten. Draai indien nodig de T-bouten los en regel de lengte van de 
poten.

12. Regel het aanslagpunt van de beater.
Normaal ligt het aanslagpunt van de beater precies in het midden van het vel.
Zorg dan het aanslagpunt niet buiten het kussentje achter het vel valt. Hoe dichter het 
aanslagpunt bij de sensor ligt, hoe groter de gevoeligheid. Regel dit af naar uw eigen 
voorkeur.

Ongev. 2 cm uitsteken.

Bevestig de poten aan het
statief.

T-bout

Ongev. 1 cm 
speling.

Als de basdrumpedaal geen onderplaat heeft, zorg dan dat 
de plaat van het statief een rechte hoek vormt met de vloer.

90˚
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Als u een dubbele basdrumpedaal gebruikt
Met de KD-120 kunt u ook een dubbele basdrumpedaal gebruiken.
Stel deze op zodat de aanslagpunten van de twee beaters op dezelfde afstand links en 
rechts van het midden van het vel liggen.

fig.13.e

* Als u met een dubbele basdrumpedaal speelt, gebruik dan, net als bij een gewone pedaal, de 
bijgeleverde beater of een plastic beater.

Aanbevolen parameters voor de Drum Sound Module (TD-10)
Als u de KD-120 in combinatie met de TD-10, dan moet u op de TD-10 de volgende 
instellingen maken.
Als u niet de juiste instellingen maakt op de TD-10, zullen waarschijnlijk de volgende problemen 
optreden:

• Ongelijk volume
• Verminderde gevoeligheid

* Hoe u de parameters in de TD-10 aanpast, leest u in de handleiding van de TD-10.
* Misschien moet u ook de gevoeligheid van het trigger-signaal (Sensitivity) lichtjes aanpassen, afhankelijk 

van het aanslagpunt van de beater.

TD-10
Trigger Type K2

Sensitivity 6

Threshold 0

Curve Linear

Scan Time 2.0 msec

Retrigger Cancel 6

Mask Time 12

Crosstalk OFF
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Het vel afregelen
De spanning van het vel van de KD-120 is regelbaar.

De spanning van het vel regelen
Regel de spanning met de bijgeleverde stemsleutel of met die van een akoestisch 
drumstel.
Meestal is een spanning die ongeveer dezelfde respons geeft als een akoestische 
basdrum voldoende.

* Als het vel onvoldoende aangespannen is, kan dit een onjuiste werking tot gevolg hebben, maar 
dit zou ook de sensor kunnen beschadigen.

fig.14.e

1. Controleer de huidige spanning van het vel.

2. Verwijder de basdrumpedaal van de KD-120.

3. Draai de spanmoeren van de stembouten los.

4. Regel bout ‘a’ van de bovenstaande figuur. Draai hem in wijzerzin om het vel aan te 
spannen, of lichtjes in tegenwijzerzin om de spanning te verminderen.

* Als u één bout volledig aandraait, dan krijgt u een ongelijke spanning, wat het misschien 
onmogelijk maakt om de juiste gevoeligheid te verkrijgen, en ook tot een onjuiste werking kan 
leiden. Draai elke bout beetje bij beetje aan, zoals beschreven in deze procedure.

5. Regel bout ‘b’ zodat de spanning gelijk is aan die van bout ‘a’.

6. Regel vervolgens de bouten ‘c’ en ‘d’, en ‘e’ en ‘f’ op dezelfde manier.

7. Zorg dat de spanning van het vel gelijkmatig is en herhaal de stappen 5 en 6 als u nog 
verdere aanpassingen wil maken.

* Op de KD-120 heeft de spanning van het vel alleen invloed op de respons en niet op de toon zoals 
wel het geval is bij een akoestische drum. Om de toonhoogte te wijzigen, dient u de 
klankparameters van de TD-20 of TD-10 aan te passen. Voor details, zie de handleidingen van 
deze toestellen.

* De spanning van het vel zal veranderen naarmate het toestel gebruikt wordt. Regel ze bij wanneer 
nodig.

8. Draai de spanmoeren aan om te voorkomen dat de stembouten loskomen.

9. Bevestig de basdrumpedaal op de KD-120.

a c

d b

ef

HEAD MADE BY REMO U.S.A.

los

vast

Spanmoer



9

Het vel vervangen
Wanneer moet u het vel vervangen?

Het vel is een vervangbaar onderdeel dat mettertijd zal verslijten en zal moeten worden 
vervangen. Vervang het vel wanneer het volgende zich voordoet:

•Het vel is gescheurd
•Delen van het vel blijven slap hoewel de spanning juist geregeld is.

Reservevellen (optie): Mesh Head (MH-12) (gaasvel)

Het vel vervangen
Gebruik bij het vervangen van het vel de bijgeleverde stemsleutel of die van uw akoestisch 
drumstel.

fig.14.e

1. Draai de spanmoeren van de stembouten los.

2. Verwijder alle stembouten van de KD-120. Draai ze geleidelijk aan los (door ze in 
tegenwijzerzin te draaien) in de volgorden van de letters in bovenstaande figuur.

3. Verwijder de hoepel.

4. Verwijder het oude vel.

5. Plaats een nieuw vel op de ketel.

6. Plaats de hoepel op het vel.

7. Draai eerst bout ‘a’ (zie figuur) lichtjes aan (in wijzerzin). Draai vervolgens bout ‘b’ ongeveer 
even vast aan.

8. Draai nu de bouten ‘c’ en ‘d’,  en ‘e’ en ‘f’ op dezelfde manier aan.

9. Regel de spanning van het vel. Zie “De spanning van het vel regelen”.

* Als u één bout volledig aandraait, dan krijgt u een ongelijke spanning, wat het misschien 
onmogelijk maakt om de juiste gevoeligheid te verkrijgen, en ook tot een onjuiste werking kan 
leiden. Draai elke bout beetje bij beetje aan, zoals beschreven in deze procedure.

a c

d b

ef

HEAD MADE BY REMO U.S.A.

los

vast

Spanmoer
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Specificaties
KD-120 (12 inches)

Diameter van de pad: 12 inches
Afmetingen: 490 (B) x 400 (D) x 500 (H) mm
Gewicht: 7,7 kg

Accessoires: Handleiding, verbindingskabel, beater
Opties: Mesh Head (MH-12) (gaasvel)

* In het belang van de productverbetering kunnen de specificaties en/of het uiterlijk van dit toestel 
zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.
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Handleiding

We willen u graag bedanken voor het aanschaffen van de Roland V-Hi-Hat VH-11.

fig.Structure

* Hi-Hat-standaard is niet inbegrepen.
Raadpleeg p. 9 voor informatie over compatibele standaards.

202
Copyright © 2005 ROLAND CORPORATION
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag in gelijk welke vorm worden gere-
produceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION.

Wanneer u de VH-11 gebruikt, zult u de geluidsmodule hiervoor moeten 
instellen. Raadpleeg p. 6 of p. 8.

201a
Lees eerst aandachtig onderstaande rubrieken voor u dit toestel gaat gebruiken: 
"HET TOESTEL VEILIG GEBRUIKEN" en "BELANGRIJKE OPMERKINGEN" (p. 2; p. 3). 
Deze rubrieken bevatten belangrijke informatie over de correcte bediening van het 
toestel. Om zeker te zijn dat u alle functies van uw nieuwe toestel voldoende beheerst, 
moet u de handleiding volledig doorlezen. Bewaar de handleiding binnen handbereik 
zodat u ze naar believen kunt raadplegen.
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HET TOESTEL VEILIG GEBRUIKEN

001
• Lees aandachtig onderstaande instructies en de 

volledige handleiding voor u dit toestel gebruikt.
................................................................................................
002a
• Open of wijzig onder geen voorwaarde de pads en 

pedaal van de unit.

................................................................................................
003
• Probeer het toestel niet zelf te herstellen of onder-

delen ervan te vervangen (tenzij deze handleiding 
hiervoor specifieke instructies bevat). Laat alle 
onderhoud uitvoeren door uw leverancier, een 
Roland Service Center of een erkend Roland-
distributeur (raadpleeg de pagina "Informatie").

................................................................................................
004
• Gebruik of bewaar het toestel nooit op plaatsen die:

• onderhevig zijn aan extreme temperaturen (bijv. 
direct zonlicht in een gesloten voertuig, op of 
naast verwarmingsbuizen of in de buurt van 
andere warmtebronnen);

• vochtig zijn (zoals badkamers, wasruimten, 
op natte vloeren);

• een hoge luchtvochtigheid hebben;
• blootgesteld zijn aan regen;
• stoffig zijn;
• onderhevig zijn aan sterke trillingen.

................................................................................................
007
• Plaats het toestel steeds zo dat het waterpas en 

stabiel staat. Plaats het nooit op een standaard die 
kan gaan wiebelen of op hellende vlakken.

................................................................................................
011
• Zorg dat er geen voorwerpen (bijv. brandbare 

materialen, muntstukken, spelden) of vloeistoffen 
(water, frisdrank, enz.) in het toestel kunnen 
terechtkomen.

................................................................................................

013
• In gezinnen met kleine kinderen moet een volwassene 

toezicht houden tot de kinderen in staat zijn om het 
toestel op een veilige manier te gebruiken.

014
• Bescherm het toestel tegen zware schokken.

(Laat het niet vallen!)

................................................................................................

104
• Probeer te voorkomen dat kabels en snoeren verstrikt 

raken. Houd alle kabels en snoeren buiten het bereik 
van kinderen.

................................................................................................
106
• Ga nooit boven op het toestel staan en plaats er 

geen zware voorwerpen op.

................................................................................................
115b(modified)
• Monteer het toestel alleen op een Hi-Hat-standaard 

die voldoet aan de specificaties op p. 9.

................................................................................................
118a
• Als u schroeven moet verwijderen, bewaar ze dan op 

een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen, 
zodat zij ze niet per ongeluk kunnen inslikken.

................................................................................................
Toevoeging
• Zorg dat uw vingers niet gekneld raken tussen de 

Hi-Hat en de bewegingssensor.
................................................................................................

Wordt gebruikt voor instructies die de 
gebruiker wijzen op het risico op 
verwondingen of materiële schade bij onjuist 
gebruik van het toestel.

* Materiële schade verwijst naar schade of 
andere ongunstige gevolgen voor het huis 
en de hele inboedel, huisdieren inbegrepen. 

Wordt gebruikt voor instructies die de 
gebruiker wijzen op het risico op dodelijke 
ongevallen of zware verwondingen bij 
onjuist gebruik van het toestel.

Het ●-pictogram maakt de gebruiker attent op dingen die 
moeten worden uitgevoerd. Wat er moet worden gedaan, 
wordt aangegeven door de tekening in de cirkel. Het links 
getoonde pictogram betekent dat de stekker van het netsnoer 
uit het stopcontact moet worden gehaald.

Het    -pictogram maakt de gebruiker attent op belangrijke 
instructies of waarschuwingen. De juiste betekenis van het 
pictogram wordt bepaald door de tekening in de driehoek. 
Het links getoonde pictogram wordt gebruikt voor algemene 
waarschuwingen of om de aandacht te vestigen op gevaar. 

Het     -pictogram maakt de gebruiker attent op dingen die 
nooit mogen worden uitgevoerd (verboden zijn). Wat nooit 
mag worden gedaan, wordt aangegeven door de tekening in 
de cirkel. Het links getoonde pictogram geeft aan dat het 
toestel nooit uit elkaar mag worden gehaald.

Over de labels WAARSCHUWING en LET OP Over de pictogrammen

WAARSCHUWING

LET OP

HET TOESTEL VEILIG GEBRUIKEN
INSTRUCTIES OM BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF VERWONDINGEN TE VOORKOMEN

NEEM STEEDS HET VOLGENDE IN ACHT

WAARSCHUWING WAARSCHUWING

VOORZICHTIG
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Dit product voldoet aan de vereisten van de Europese Richtlijn 89/336/EEC.

Voor landen van de EU

BELANGRIJKE OPMERKINGEN
291a
Lees naast de rubriek "HET TOESTEL VEILIG GEBRUIKEN" op p. 2 ook volgende punten en neem ze in acht:

Plaatsing
354a
• Stel dit toestel niet bloot aan direct zonlicht, plaats het niet 

in de buurt van warmtebronnen, laat het niet achter in een 
afgesloten voertuig en stel het ook op geen enkele andere 
wijze bloot aan extreme temperaturen. Extreme warmte 
kan het toestel doen verkleuren of vervormen.

355b
• Bij verplaatsingen tussen locaties met een groot verschil in 

temperatuur en/of luchtvochtigheid, kunnen zich in het 
toestel waterdruppeltjes (condens) vormen. Als u het 
toestel in deze conditie gebruikt, kunnen beschadigingen 
of storingen ontstaan. Laat het toestel daarom voor gebruik 
enkele uren acclimatiseren. Zo krijgt condens de kans om 
volledig te verdampen.

356
• Laat rubber, vinyl en dergelijke niet te lang op het toestel 

liggen. Dit soort voorwerpen kan de afwerking doen 
verkleuren of op een andere manier aantasten.

Onderhoud
401a
• Gebruik voor een gewone schoonmaakbeurt een zachte, 

droge of licht bevochtigde doek. Gebruik voor hardnekkig 
vuil een doek met een mild, niet-bijtend schoonmaakmiddel. 
Veeg nadien het toestel goed af met een zachte droge doek.

402
• Gebruik nooit benzine, thinners, alcohol of gelijk welk 

oplosmiddel. Deze producten kunnen immers verkleuring 
en/of vervorming veroorzaken.

Extra voorzorgen
553
• Gebruik de knoppen, schuifregelaars of andere regelaars 

van dit toestel met de nodige voorzichtigheid. Dat geldt 
ook voor de stekkers en de aansluitingen. Ruw omgaan 
met deze elementen kan defecten veroorzaken.

556
• Neem bij het aansluiten en loskoppelen van kabels steeds 

de stekker vast – trek nooit aan de kabel. Zo voorkomt u 
kortsluitingen en schade aan de interne kabelelementen.

558a
• Zet het volume van het toestel niet te luid zodat u uw 

buren niet stoort. U kunt ook een hoofdtelefoon gebruiken 
zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over de personen 
in uw nabije omgeving (vooral 's avonds laat).

558d
• Dit toestel is ontworpen om bijkomstig geluid te minimali-

seren wanneer het wordt afgespeeld. Geluidstrillingen 
kunnen zich echter sterker door muren en vloeren heen 
verplaatsen dan u zou denken. Zorg dat dit geen probleem 
wordt voor uw buren, zeker 's nachts en bij gebruik van 
een hoofdtelefoon.

559a
• Als u het toestel transporteert, gebruikt u het best de 

oorspronkelijke verpakking (inclusief opvulling). Zorg 
anders voor een gelijkwaardige verpakking.

Toevoeging
• De Hi-Hat-standaard wordt ondersteund door een drievoet. 

Zet de poten van de drievoet ver genoeg open wanneer u de 
Hi-Hat installeert, zodat de apparatuur niet omvalt.

Toevoeging
• Het rubber van de Hi-Hat kan wit worden, maar dit heeft 

geen effect op de werking van de Hi-Hat.
Toevoeging
• Verwijder nooit de speciale VH-11-koppeling van de Hi-

Hat en demonteer de koppeling ook nooit.
Toevoeging
• Wanneer u de Hi-Hat lange tijd niet gebruikt, moet u deze 

in de geopende positie bewaren om te voorkomen dat er 
druk wordt uitgeoefend op de bewegingssensor.

Toevoeging
• Het gedeelte dat in onderstaande tekening wordt aange-

duid met de pijlen, bevat uiterst gevoelige sensoren. Let op 
dat dit gedeelte geen extreme schokken te verwerken krijgt 
en zorg dat er geen voorwerpen in de opening 
terechtkomen.

Bewegingssensor
fig.SensorNote
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Beginnen

Een aanslag en een gevoel zoals bij 
een akoestische Hi-Hat
De VH-11 is ontworpen met één los bekken, waardoor het 
compatibel is met in de winkel verkrijgbare Hi-Hat-
standaards en hetzelfde gevoel geeft als bij een akoestische Hi-
Hat, met inbegrip van de stok-rebound, het losse gevoel van 
het bekken wanneer u het aanslaat en de verticale werking 
van het bekken wanneer u het pedaal indrukt en loslaat.

Vloeiende overgang tussen gesloten 
en open tonen
Wanneer u de pad aanslaat terwijl u het pedaal geleidelijk 
opent, zal de toon zachtjes beginnen in relatie tot de mate 
waarin het pedaal geopend wordt.

Staat Foot Splashes toe
U kunt Foot Splashes spelen door op het pedaal te drukken en 
het daarna ineens los te laten.

Quick-Open toonveranderingen
Wanneer de VH-11 op een TD-20/12 geluidsmodule is 
aangesloten, kunt u realistische toonveranderingen creëren 
door de Hi-Hat aan te slaan en meteen te openen.

Dual Trigger-mogelijkheid
Sensoren in zowel het bovendeel als de rand maken het 
mogelijk om verschillende geluiden te produceren door op de 
boog (bovenste oppervlak) en de zijkant te slaan (p. 9).

Natuurlijke respons
U kunt precies het gewenste pedaalgevoel krijgen, door de druk 
op het pedaal en de spanning van de Hi-Hat-veer aan te passen.

Ze zijn stil!
Er wordt rubber gebruikt op het bespeelbare gedeelte voor 
een gedempt effect.

Compatibel met in de winkel verkrijg-
bare Hi-Hat-standaards (p. 9)

Volledig compatibel: Klankovergang van open naar 
gesloten verloopt natuurlijker.

Compatibel: Hoewel u kunt openen en sluiten, is 
de expressie van de half geopende Hi-
Hat anders dan wat mogelijk is met de 
volledig compatibele TD-20/12.

fig.Contents.e

Functies Compatibiliteit van de VH-11

Geluidsmodule Compatibiliteit
TD-20 Volledig compatibel
TD-12 Volledig compatibel
TD-10 + TDW-1 Compatibel
TD-8 Compatibel
TD-6V, TD-6 Compatibel

Inhoud van de verpakking

Hi-Hat

Bewegingssensor

Demperring

Kabelgesp

Stemsleutel
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De Hi-Hat-standaard opstellen

1. Verwijder de koppeling die bij de Hi-Hat-
standaard wordt geleverd, van de bekkenroede.

* De koppeling die bij de Hi-Hat-standaard wordt geleverd, zal 

niet worden gebruikt.

* De vilten (of rubberen) pad dat gebruikt wordt om het onderste 

bekken te ondersteunen, hoeft u niet te verwijderen.

2. Zorg dat de bekkenroede goed  is vastgezet.
Raadpleeg de handleiding van uw bekkenstandaard voor 
instructies over het vastzetten van de bekkenroede.

* Losheid of speling in de bekkenroede kan de bovenste Hi-Hat 

instabiel maken, waardoor deze gaat vibreren of draaien, en 

aldus een goed functioneren belemmert.

3. Plaats de demperring op de Hi-Hat-standaard 
en steek de bekkenroede door de opening van 
de demperring.
Plaats de demperring met de sponszijde naar boven 
gericht.

4. Plaats de bewegingssensor op de demperring, 
waarbij de bekkenroede door de opening van 
de bewegingssensor gaat.
Plaats de CONTROL OUTPUT-aansluiting het verst weg 
vanuit het standpunt van de speler.

5. Plaats de Hi-Hat op de bewegingssensor, waarbij 
de bekkenroede door de Hi-Hat-opening gaat.
Plaats het Roland-logo het verst weg vanuit het 
standpunt van de speler.

fig.Assy.e

Bekkenroede Demperring
Sponszijde naar boven

Hi-Hat
Roland -logo
aan de verste zijde

Bewegingssensor
CONTROL OUTPUT-jack
aan de verste zijde

Koppelingsschroef
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Aansluiten en instellen

921
* Om defecten en/of schade aan luidsprekers of andere toestellen 

te voorkomen, moet u steeds het volume dichtzetten en alle 

toestellen uitschakelen alvorens aansluitingen te maken.

1. Verbind de TRIGGER OUTPUT-jack van de 
VH-11 met de TRIGGER INPUT Hi-Hat-jack van 
de geluidsmodule en de CONTROL OUTPUT-
jack van de VH-11 met de HH CTRL-jack van de 
geluidsmodule.

fig.Connect.e

* Gebruik stereokabels (TRS) om verbindingen te maken. Als u 

monokabels gebruikt, worden edge shots niet ondersteund.

2. Maak de kabels vast op de plaats met de 
kabelgesp en laat hierbij de nodige speling.

fig.CableTie.e

U moet de offset van de VH-11 instellen om het openen 
en sluiten van de Hi-Hat voldoende expressie te geven. 
Pas de offset aan terwijl de geluidsmodule is aangesloten.

Deze alinea beschrijft de instelprocedure wanneer u de VH-11 
gebruikt in combinatie met een TD-12.

Raadpleeg p. 8 als u een andere geluidsmodule gebruikt.

1. Controleer dat de VH-11 en de TD-12 correct 
zijn aangesloten.

2. Controleer dat de Hi-Hat niet het minste contact 
maakt met de bewegingssensor en zet vervol-
gens de TD-12 aan.

* U kunt de offset niet correct instellen als de Hi-Hat contact 

maakt met de bewegingsensor wanneer het toestel aan staat.

3. Draai de koppelingsschoef los en laat de Hi-Hat 
natuurlijk op de bewegingssensor rusten.

4. Druk op de [TRIGGER]-toets van de TD-12 en 
vervolgens op de [F1 (BANK)]-toets.
Het "TRIGGER BANK"-scherm verschijnt.

5. Druk op de [CURSOR]-toetsen om de cursor 
naar het triggertype voor TRIGGER INPUT 6 
te verplaatsen.

6. Selecteer "VH-11" met de [+/-]-toetsen of de 
[VALUE]-draaiknop.

fig.TrigBank-12

Aansluiten op een geluidsmodule

TRIGGER
OUTPUT-jack

Naar de
TRIGGER INPUT
HI-HAT-jack van 
de geluidsmodule

Naar de
HH CTRL-jack 

van de geluidsmodule

CONTROL
OUTPUT-jack

Span aan om
verschuiven te
voorkomen

Wikkel de
kabelgesp
eenmaal
rond

Sla om ter
bescherming
van de kabels

Geef de
kabels de

nodige speling

De offset van de geluidsmodule 
TD-12 en de VH-11 instellen

De TD-12 gebruiken
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Aansluiten en instellen

7. Druk op de [F3 (HI-HAT)]-toets.
Het "TRIGGER HI-HAT"-scherm verschijnt.

fig.TrigHH-12

8. Bevestig de instellingen van de TD-12.

9. Terwijl u de meter rechts op de display van de 
TD-12 afleest, regelt u de offset met de VH-offset-
stelschroef van de VH-11.

Stel de offset zo in dat een zwarte  op de meter 
verschijnt.

fig.TrigHH-OK

fig.Offset.e

1. Pas de afstand tussen het metalen gedeelte in 
het midden van de lagere Hi-Hat en het centrale 
sensorpunt aan zodat ongeveer een opening 
van 3 mm ontstaat. Zet vervolgens de schroef 
van de koppeling vast.

fig.HH-Adjust.e

* Hoewel u de opening kunt instellen op een afstand die het 

spelen van de Hi-Hat gemakkelijker maakt, kan een te smalle of 

te brede opening zorgen dat het toestel niet naar behoren 

functioneert en voorkomen dat de Hi-Hat zo klinkt als u 

gewenst had. De opening op 3 mm instellen, geeft het meest 

natuurlijke gevoel wanneer u op de VH-11 speelt.

2. Verander de veerspanning door de Hi-Hat-
standaard aan te passen.
Raadpleeg de handleiding van uw Hi-Hat-standaard 
voor instructies over het aanpassen van de spanning.

* Bij sommige standaards kunt u de spanning niet aanpassen.

Zorg bij uitvoeringen dat de naam "Roland" op de Hi-Hat 
zich aan de tegenovergestelde zijde van het Hi-Hat-
pedaal bevindt (p. 5).

Parameter Waarde
Hi-Hat Type VH11/FD
CC Max 90
CC Resolution NORMAL

VH-offset-
stelschroef

OPENEN SLUITEN

Aanpassingspunten
van de VH-offset
Als u moeite hebt om een gesloten Hi-Hat-geluid te 
produceren, moet u de regelschroef van de VH-offset 
in de richting van "SLUITEN" draaien. Als u moeite hebt 
om een open Hi-Hat-geluid te produceren, moet u de 
schroef in de richting van "OPENEN" draaien.

Geluiden kunnen wegvallen wanneer de Hi-Hat 
hard wordt aangeslagen en de schroef te ver in de 
richting van "SLUITEN" is gedraaid.

De Hi-Hat bijstellen

3 mm
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De offset van de andere geluidsmodule 
en de VH-11 instellen

1. Controleer dat de VH-11 en de TD-20 correct 
zijn aangesloten.

2. Controleer dat de Hi-Hat niet het minste contact 
maakt met de bewegingssensor en zet vervol-
gens de TD-20 aan.

* U kunt de offset niet correct instellen als de Hi-Hat contact 
maakt met de bewegingsensor wanneer het toestel aan staat.

3. Draai de koppelingsschoef los en laat de Hi-Hat 
natuurlijk op de bewegingssensor rusten.

4. Druk op de [TRIGGER]-knop van de TD-20.

5. Druk op de knoppen [F1 (BANK)], [F2 (BASIC)] 
en [F3 (HI-HAT)], en stel de TD-20 in.
Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van 
de TD-20.

6. Regel de offset door aan de VH offset-stelschroef 
van de VH-11 te draaien. Raadpleeg de tabel.

fig.Offset.e

1. Controleer dat de VH-11 en de geluidsmodule 
correct zijn aangesloten.

2. Controleer dat de Hi-Hat niet het minste contact 
maakt met de bewegingssensor en zet 
vervolgens de geluidsmodule aan.

* U kunt de offset niet correct instellen als de Hi-Hat contact 
maakt met de bewegingsensor wanneer het toestel aan staat.

3. Draai de koppelingsschoef los en laat de Hi-Hat 
natuurlijk op de bewegingssensor rusten.

4. Stel de geluidsmodule in.
Raadpleeg de handleiding van de geluidsmodule voor 
meer informatie.

5. Regel de offset door aan de VH offset-stelschroef 
van de VH-11 te draaien. Raadpleeg de tabel.

Opmerkingen over het gebruik van 
de TD-10+TDW-1, TD-8 en TD-6V/6
Zet de geluidsmodule niet aan met de Hi-Hat in gesloten 
positie; dit kan leiden tot een foutieve werking. Zorg dat de 
Hi-Hat geopend is wanneer u de module aanzet.

De TD-20 gebruiken

Knop Parameter Waarde
[F1 (BANK)] Trigger Type VH12

[F2 (BASIC)]
Sensitivity 10
Threshold 5

[F3 (HI-HAT)]
Hi-Hat Ctrl Type FD
CC Max 90
CC Resolution NORMAL

VH-offset-
stelschroef

OPENEN SLUITEN

De TD-10+TDW-1/TD-8/
TD-6V/TD-6 gebruiken

Parameter
Waarde

TD-10 + TDW-1 TD-8 TD-6V/6

Trigger Type HH CY1/PD7 CY Type
Sensitivity 6 10 10
Threshold 6 4 4
Curve LINEAIR LINEAIR LINEAIR
Scan Time 2,0 2,5 2,5
Retrigger Cancel 4 8 8
Mask Time 8 8 8
Xtalk Cancel 20 20 20
Mount Type CymMount – –

Hoe regelt u de VH-offset?
• Regel de offset tot u tevreden bent met de overeen-

komst tussen het openen en sluiten van de Hi-Hat 
enerzijds en de toonverandering anderzijds.

• Als u moeite hebt om een gesloten Hi-Hat-geluid te 
produceren, moet u de stelschroef van de VH-offset in 
de richting van "SLUITEN" draaien. 
Als u moeite hebt om een open Hi-Hat-geluid te 

produceren, moet u de schroef in de richting van 
"OPENEN" draaien.

Geluiden kunnen wegvallen wanneer de Hi-Hat hard 
wordt aangeslagen en de schroef te ver in de richting 
van "SLUITEN" is gedraaid.
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Speelmethoden

De Hi-Hat-toon verandert vloeiend en continu van open naar 
gesloten, naargelang de mate waarin u het pedaal indrukt.
U kunt de Hi-Hat ook bespelen met het pedaal helemaal 
ingedrukt (foot closed-geluid) of de Hi-Hat bespelen met het 
pedaal helemaal ingedrukt en deze dan ineens openen (foot 
splash-geluid).

Deze speelmethode houdt in dat u het middendeel van de 
Hi-Hat aanslaat. Het correspondeert met het geluid van de 
"head-side" van de aangesloten triggeringang.
fig.Play-01

Deze speelmethode houdt in dat u de rand van Hi-Hat met de 
schouder van de drumstok aanslaat. Wanneer dit zoals in 
afbeelding wordt uitgevoerd, wordt de "rim-side" klank van 
de aangesloten triggeringang geactiveerd.
fig.Play-02.e

Plaats het Roland-logo het verst weg vanuit het stand-
punt van de speler (p. 5).

Open/gesloten

Bow shot

Edge shot

Randsensor

Specificaties

Grootte: 12 inches

Trigger: 2 (Bow/Edge)

Aansluitingen: TRIGGER OUTPUT-jack
CONTROL OUTPUT-jack

Afmetingen: 314 (B) x 314 (D) x 154 (H) mm

12-3/8 (B) x 12-3/8 (D) x 6-1/16 (H) inches

Gewicht: 1,7 kg

Optioneel: Handleiding, verbindingskabel,
stemsleutel, kabelgesp, demperring

962a
* In het belang van de productverbetering kunnen de specificaties 

en/of de vormgeving van dit toestel zonder voorafgaande 

kennisgeving worden gewijzigd.

Compatibele standaard

Diameter: 6,0–7,0 mm

Diameter: max. 11,7 mm
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Problemen oplossen

Is de TRIGGER OUTPUT verbonden met 
de HH CTRL-jack van de geluidsmodule?
Verbind de TRIGGER OUTPUT-jack van de VH-11 met de Hi-
Hat-jack van de geluidsmodule en de CONTROL OUTPUT 
met de HH CTRL van de geluidsmodule (p. 6).

Gebruikt u een monokabel?
Als u een monokabel gebruikt, verandert het geluid niet 
wanneer u een edge shot speelt. Gebruik een stereokabel (TRS).

Slaat u op het gedeelte waar zich een 
randsensor bevindt?
De VH-11 heeft alleen een randsensor in het voorste gedeelte 
dat het dichtst bij de gebruiker ligt (p. 9).

Plaats het Roland-logo het verst weg vanuit het standpunt van 
de speler (p. 5).

Als u de TD-12/20 als uw geluidsmodule gebruikt, moet u de 
"Foot Splash Sens" aanpassen.

Als u de TD-10/8/6V/6 of een andere geluidsmodule gebruikt, 
moet u bij de VH-11 de offset, de standaard, de ruimte rond de 
Hi-Hat en/of de veerspanning van het pedaal regelen totdat u 
het foot splash-geluid gemakkelijk kunt produceren.

Hebt u de offset van de VH-11 
aangepast?
Regel de offset door aan de VH offset-stelschroef van de 
VH-11 te draaien (p. 7, p. 8).

• Geluiden kunnen wegvallen wanneer de Hi-Hat hard 
wordt aangeslagen en de schroef te ver in de richting van 
"CLOSE" is gedraaid.

• De offset kan licht veranderen tijdens het spelen.
• Uw specifieke standaard kan zelfs nog extra aanpassing 

vereisen.

Hebt u de offset van de VH-11 aangepast?
Regel de offset door aan de VH offset-stelschroef van de 
VH-11 te draaien (p. 7, p. 8).

• U moet de offset van de VH-11 instellen om het openen 
en sluiten van de Hi-Hat voldoende expressie te geven. 
Stel deze bij totdat u tevreden bent met de overeenkomst 
tussen het open en sluiten van de Hi-Hat enerzijds en de 
toonverandering anderzijds.

• De offset kan licht veranderen tijdens het spelen.
• Uw specifieke standaard kan zelfs nog extra aanpassing 

vereisen.

Is uw geluidsmodule correct ingesteld?
Als u een TD-12 of een TD-20 gebruikt, controleer dan de 
instellingen van de geluidsmodule.

• Als u de TD-12 geluidsmodule hebt aangesloten → p. 7
• Als u de TD-20 geluidsmodule hebt aangesloten → p. 8

Is de Hi-Hat geopend wanneer u de 
module aanzet?
Bij gebruik van de TD-10+TDW-1, TD-8 en TD-6V/6 kan het 
aanzetten van de geluidsmodule met een Hi-Hat in gesloten 
positie een foute werking tot gevolg hebben.

Is het triggertype juist ingesteld?
Stel de triggerparameter voor uw geluidsmodule in (p. 6, p. 8).

Is de Hi-Hat correct geplaatst?
Plaats het Roland-logo het verst weg vanuit het standpunt van 
de speler (p. 5).

Gebruikt u de speciale VH-11-koppeling?
Koppelingen die bij de Hi-Hat-standaard worden geleverd, zijn 
anders van vorm dan de speciale koppeling van de  VH-11. 
Als u dus andere koppelingen gebruikt, zal dit de correcte 
werking van de sensoren in de VH-11 hinderen. Gebruik dus 
steeds de koppeling die speciaal voor de VH-11 is ontworpen.

U hoort geen geluid

Het geluid verandert niet wanneer 
u een edge shot speelt

Foot splashes zijn moeilijk uit te voeren

Geluiden vallen weg

U kunt het openen en sluiten niet 
controleren

Geluiden worden niet juist geactiveerd



11

Als de koppeling van de Hi-Hat is losgekomen

Als de koppeling van de Hi-Hat ongewild is verwijderd van 
de Hi-Hat, moet u onderstaande procedure gebruiken om de 
koppeling weer te monteren.

Omdat de koppeling die bij de Hi-Hat-standaard wordt 
geleverd, een andere vorm heeft, kunt u deze niet bij de 
VH-11 gebruiken. Gebruik steeds de speciale VH-11-
koppeling.

fig.HH-Assy1.e

* Plaats de stopper zo, dat hij in de groef van de bovenste Hi-Hat past.

fig.HH-Assy2.e

fig.HH-Assy3.e

Clutch Top

VH-offset-stelschroef
Plastic sluitring

Rubberen sluitring

Stopper (boven)

Veer

Stopper (onder)
Plaats de schroef 
naar voren gericht

Richting weergegeven
zoals in werkelijkheid

Monteer deze 
2 delen volledig 
in deze richting

Kant van de speler

Correcte montage van de Hi-Hat

Kant van de speler

De schroef staat
in deze richting

De VH-offset-
stelschroef 
volledig vast-
gedraaid

De bovenkant van de
schroefdraad van de
stopper is zichtbaar

3–4 mm
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Informatie Als u een hersteller nodig hebt, kunt u contact opnemen met het dichtstbijzijnde Roland Service Center 
of met een erkend Roland-distributeur in uw land. Hun gegevens vindt u in onderstaande lijst.

EGYPT
Al Fanny Trading Office
9, EBN Hagar A1 Askalany 
Street,
ARD E1 Golf, Heliopolis, 
Cairo 11341, EGYPT
TEL: 20-2-417-1828

REUNION
Maison FO - YAM Marcel
25 Rue Jules Hermann,
Chaudron - BP79 97 491
Ste Clotilde Cedex,
REUNION ISLAND
TEL: (0262) 218-429

SOUTH AFRICA
That Other Music Shop(PTY)Ltd.
11 Melle St., Braamfontein, 
Johannesbourg,
SOUTH AFRICA
TEL: (011) 403 4105
FAX: (011) 403 1234

Paul Bothner(PTY)Ltd.
17 Werdmuller Centre,
Main Road, Claremont 7708
SOUTH AFRICA
TEL: (021) 674 4030

CHINA
Roland Shanghai Electronics 
Co.,Ltd.
5F. No.1500 Pingliang Road 
Shanghai 200090, CHINA
TEL: (021) 5580-0800

Roland Shanghai Electronics 
Co.,Ltd.
(BEIJING OFFICE)
10F. No.18 3 Section Anhuaxili 
Chaoyang District Beijing 
100011 CHINA
TEL: (010) 6426-5050

Roland Shanghai Electronics 
Co.,Ltd.
(GUANGZHOU OFFICE)
2/F., No.30 Si You Nan Er Jie 
Yi Xiang, Wu Yang Xin Cheng,
Guangzhou 510600, CHINA
TEL: (020) 8736-0428

HONG KONG
Tom Lee Music Co., Ltd. 
Service Division
22-32 Pun Shan Street, Tsuen 
Wan, New Territories, 
HONG KONG
TEL: 2415 0911

Parsons Music Ltd. 
8th Floor, Railway Plaza, 39 
Chatham Road South, T.S.T,
Kowloon, HONG KONG
TEL: 2333 1863

INDIA
Rivera Digitec (India) Pvt. Ltd.
409,  Nirman Kendra 
Mahalaxmi Flats Compound 
Off. Dr. Edwin Moses Road, 
Mumbai-400011, INDIA
TEL: (022) 2493 9051

INDONESIA
PT Citra IntiRama
J1. Cideng Timur No. 15J-150 
Jakarta Pusat
INDONESIA
TEL: (021) 6324170

KOREA
Cosmos Corporation
1461-9, Seocho-Dong,
Seocho Ku, Seoul, KOREA
TEL: (02) 3486-8855

MALAYSIA
Roland Asia Pacific Sdn. Bhd.
45-1, Block C2, Jalan PJU 1/39, 
Dataran Prima, 47301 Petaling 
Jaya, Selangor, MALAYSIA
TEL: (03) 7805-3263

PHILIPPINES
G.A. Yupangco & Co. Inc.
339 Gil J. Puyat Avenue
Makati, Metro Manila 1200,
PHILIPPINES
TEL: (02)  899  9801

SINGAPORE
SWEE LEE MUSIC 
COMPANY PTE. LTD.
150 Sims Drive,
SINGAPORE 387381
TEL: 6846-3676

CRISTOFORI MUSIC PTE LTD
Blk 3014, Bedok Industrial Park E, 
#02-2148, SINGAPORE 489980
TEL: 6243-9555

TAIWAN
ROLAND TAIWAN 
ENTERPRISE CO., LTD.
Room 5, 9fl. No. 112 Chung 
Shan N.Road Sec.2, Taipei, 
TAIWAN, R.O.C.
TEL: (02) 2561 3339

THAILAND
Theera Music Co. , Ltd.
330 Verng NakornKasem, Soi 2, 
Bangkok 10100, THAILAND
TEL: (02) 2248821

VIETNAM
Saigon Music
Suite DP-8
40 Ba Huyen Thanh Quan Street
Hochiminh City, VIETNAM
TEL: (08) 930-1969

AUSTRALIA/
NEW ZEALAND 
Roland Corporation
Australia Pty.,Ltd. 
38 Campbell Avenue
Dee Why West. NSW 2099
AUSTRALIA

For Australia
Tel: (02) 9982 8266
For New Zealand
Tel: (09) 3098 715

ARGENTINA
Instrumentos Musicales S.A.
Av.Santa Fe 2055 
(1123) Buenos Aires
ARGENTINA
TEL: (011) 4508-2700

BARBADOS
A&B Music Supplies LTD
12 Webster Industrial Park
Wildey, St.Michael, Barbados
TEL: (246)430-1100

BRAZIL
Roland Brasil Ltda.
Rua San Jose, 780 Sala B
Parque Industrial San Jose
Cotia - Sao Paulo - SP, BRAZIL
TEL: (011) 4615 5666

CHILE
Comercial Fancy II S.A.
Rut.: 96.919.420-1
Nataniel Cox #739, 4th Floor
Santiago - Centro, CHILE
TEL: (02) 688-9540

COLOMBIA
Centro Musical Ltda.
Cra 43 B No 25 A 41 Bododega 9
Medellin, Colombia
TEL: (574)3812529

COSTA RICA
JUAN Bansbach Instrumentos 
Musicales
Ave.1. Calle 11, Apartado 10237,
San Jose, COSTA RICA
TEL: 258-0211

CURACAO
Zeelandia Music Center Inc.
Orionweg 30
Curacao, Netherland Antilles
TEL:(305)5926866

DOMINICAN REPUBLIC
Instrumentos Fernando Giraldez
Calle Proyecto Central No.3
Ens.La Esperilla
Santo Domingo, 
Dominican Republic
TEL:(809) 683 0305

ECUADOR
Mas Musika
Rumichaca 822 y Zaruma
Guayaquil - Ecuador
TEL:(593-4)2302364

EL SALVADOR
OMNI MUSIC
75 Avenida Norte y Final 
Alameda Juan Pablo II, 
Edificio No.4010 San Salvador, 
EL SALVADOR
TEL: 262-0788

GUATEMALA
Casa Instrumental
Calzada Roosevelt 34-01,zona 11
Ciudad de Guatemala
Guatemala
TEL:(502) 599-2888

HONDURAS
Almacen Pajaro Azul S.A. de C.V.
BO.Paz Barahona
3 Ave.11 Calle S.O
San Pedro Sula, Honduras
TEL: (504) 553-2029

MARTINIQUE
Musique & Son
Z.I.Les Mangle
97232 Le Lamantin
Martinique F.W.I.
TEL: 596 596 426860

Gigamusic SARL
10 Rte De La Folie
97200 Fort De France
Martinique F.W.I.
TEL: 596 596 715222

MEXICO
Casa Veerkamp, s.a. de c.v.
Av. Toluca No. 323, Col. Olivar 
de los Padres 01780 Mexico 
D.F. MEXICO
TEL: (55) 5668-6699

NICARAGUA
Bansbach Instrumentos 
Musicales Nicaragua
Altamira D’Este Calle Principal
de la Farmacia 5ta.Avenida
1 Cuadra al Lago.#503
Managua, Nicaragua
TEL: (505)277-2557

PANAMA
SUPRO MUNDIAL, S.A.
Boulevard Andrews, Albrook, 
Panama City, REP. DE 
PANAMA
TEL: 315-0101

PARAGUAY
Distribuidora De 
Instrumentos Musicales
J.E. Olear y ESQ. Manduvira 
Asuncion PARAGUAY
TEL: (595) 21 492147

PERU
Audionet
Distribuciones Musicales SAC
Juan Fanning 530
Miraflores
Lima - Peru
TEL: (511) 4461388

NORWAY
Roland Scandinavia Avd. 
Kontor Norge
Lilleakerveien 2 Postboks 95 
Lilleaker N-0216 Oslo 
NORWAY
TEL: 2273 0074

POLAND
MX MUSIC SP.Z.O.O.
UL. Gibraltarska 4.
PL-03664 Warszawa POLAND
TEL: (022) 679 44 19

PORTUGAL
Roland Iberia, S.L.
Portugal Office
Cais das Pedras, 8/9-1 Dto
4050-465, Porto, PORTUGAL
TEL: 22 608 00 60

ROMANIA
FBS LINES
Piata Libertatii 1,
535500 Gheorgheni, 
ROMANIA
TEL: (266) 364 609

RUSSIA
MuTek
3-Bogatyrskaya Str. 1.k.l
107 564 Moscow, RUSSIA 
TEL: (095) 169 5043

SPAIN
Roland Iberia, S.L. 
Paseo Garc a Faria, 33-35 
08005 Barcelona SPAIN
TEL: 93 493 91 00

SWEDEN
Roland Scandinavia A/S 
SWEDISH SALES OFFICE
Danvik Center 28, 2 tr. 
S-131 30 Nacka SWEDEN 
TEL: (0)8 702 00 20

SWITZERLAND
Roland (Switzerland) AG 
Landstrasse 5, Postfach,
CH-4452 Itingen, 
SWITZERLAND
TEL: (061) 927-8383

UKRAINE
TIC-TAC
Mira Str. 19/108
P.O. Box 180 
295400 Munkachevo, 
UKRAINE
TEL: (03131) 414-40

UNITED KINGDOM 
Roland (U.K.) Ltd.
Atlantic Close, Swansea 
Enterprise Park, SWANSEA
SA7 9FJ, 
UNITED KINGDOM
TEL: (01792) 702701

BAHRAIN
Moon Stores
No.16, Bab Al Bahrain Avenue, 
P.O.Box 247, Manama 304, 
State of BAHRAIN
TEL: 17 211 005

CYPRUS
Radex Sound Equipment Ltd.
17, Diagorou Street, Nicosia, 
CYPRUS
TEL: (022) 66-9426

IRAN
MOCO INC.
No.41 Nike St., Dr.Shariyati Ave.,
Roberoye Cerahe Mirdamad
Tehran, IRAN
TEL: (021) 285-4169

ISRAEL
Halilit P. Greenspoon & Sons 
Ltd.
8 Retzif Ha’aliya Hashnya St.
Tel-Aviv-Yafo ISRAEL
TEL: (03) 6823666

TRINIDAD
AMR Ltd
Ground Floor
Maritime Plaza
Barataria Trinidad W.I.
TEL: (868)638 6385

URUGUAY
Todo Musica S.A.
Francisco Acuna de Figueroa 
1771
C.P.: 11.800 
Montevideo, URUGUAY
TEL: (02) 924-2335

VENEZUELA
Instrumentos Musicales 
Allegro,C.A.
Av.las industrias edf.Guitar 
import
#7 zona Industrial de Turumo
Caracas, Venezuela
TEL: (212) 244-1122

AUSTRIA
Roland Elektronische
Musikinstrumente HmbH.
Austrian Office
Eduard-Bodem-Gasse 8,
A-6020 Innsbruck, AUSTRIA
TEL: (0512) 26 44 260

BELGIUM/FRANCE/
HOLLAND/
LUXEMBOURG
Roland Central Europe N.V.
Houtstraat 3, B-2260, Oevel 
(Westerlo) BELGIUM
TEL: (014) 575811

CZECH REP.
K-AUDIO
Kardasovska 626.
CZ-198 00 Praha 9,
CZECH REP.
TEL: (2) 666 10529

DENMARK
Roland Scandinavia A/S
Nordhavnsvej 7, Postbox 880,
DK-2100 Copenhagen
DENMARK
TEL: 3916 6200

FINLAND
Roland Scandinavia As, Filial 
Finland
Elannontie 5
FIN-01510 Vantaa, FINLAND
TEL: (0)9 68 24 020

GERMANY
Roland Elektronische 
Musikinstrumente  HmbH.
Oststrasse 96, 22844 
Norderstedt, GERMANY 
TEL: (040) 52 60090 

GREECE
STOLLAS S.A.
Music Sound Light
155, New National Road
Patras 26442, GREECE
TEL: 2610 435400 

HUNGARY
Roland East Europe Ltd.
Warehouse Area DEPO  Pf.83
H-2046 Torokbalint,
HUNGARY
TEL: (23) 511011

IRELAND
Roland Ireland
G2 Calmount Park, Calmount 
Avenue, Dublin 12
Republic of IRELAND
TEL: (01) 4294444

ITALY
Roland Italy S. p. A. 
Viale delle Industrie 8, 
20020  Arese, Milano, ITALY
TEL: (02) 937-78300

JORDAN
AMMAN Trading Agency 
245 Prince Mohammad St., 
Amman 1118, JORDAN
TEL: (06) 464-1200

KUWAIT
EASA HUSAIN AL-YOUSIFI 
& SONS CO.
Abdullah Salem Street,
Safat, KUWAIT
TEL: 243-6399

LEBANON
Chahine S.A.L.
Gerge Zeidan St., Chahine 
Bldg., Achrafieh, P.O.Box: 16-
5857
Beirut, LEBANON
TEL: (01) 20-1441

OMAN
TALENTZ CENTRE L.L.C.
P.O. BOX 37, MUSCAT, 
POSTAL CODE 113
TEL: 931-3705

QATAR
Al Emadi Co. (Badie Studio & 
Stores)
P.O. Box 62, Doha, QATAR
TEL: 4423-554

SAUDI ARABIA
aDawliah Universal 
Electronics APL
Corniche Road, Aldossary 
Bldg., 1st Floor, Alkhobar,
SAUDI ARABIA

P.O.Box 2154, Alkhobar 31952
SAUDI ARABIA 
TEL: (03) 898 2081

SYRIA
Technical Light & Sound 
Center
Rawda, Abdul Qader Jazairi St.
Bldg. No. 21, P.O.BOX 13520, 
Damascus, SYRIA
TEL: (011) 223-5384

TURKEY
Ant Muzik Aletleri Ithalat Ve 
Ihracat Ltd Sti
Siraselviler Caddesi 
Siraselviler Pasaji No:74/20 
Taksim - Istanbul, TURKEY
TEL: (0212) 2449624

U.A.E.
Zak Electronics & Musical 
Instruments Co. L.L.C.
Zabeel Road, Al Sherooq Bldg., 
No. 14, Grand Floor, Dubai, 
U.A.E.
TEL: (04) 3360715

CANADA
Roland Canada Music Ltd.
(Head Office)
5480 Parkwood Way 
Richmond B. C., V6V 2M4 
CANADA
TEL: (604) 270 6626 

Roland Canada Music Ltd.
(Toronto Office)
170 Admiral Boulevard
Mississauga On L5T 2N6 
CANADA
TEL: (905) 362 9707

U. S. A. 
Roland Corporation U.S.
5100 S. Eastern Avenue
Los Angeles, CA 90040-2938,
U. S. A.
TEL: (323) 890 3700

ASIA

AFRICA

AUSTRALIA/
NEW ZEALAND

EUROPE

CENTRAL/LATIN
AMERICA

MIDDLE EAST
NORTH AMERICA
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