MRTAUDIO 3 CHANNEL BREATH CONTROLLER
FOR BC 3 & MRTAUDIO HEADSET
KUTU İÇERİĞİ
1.
1 adet MRTAUDIO Midi çevirici kutu
2.
1 adet MRTAUDIO Headset(kulaklık)
3.
1 adet midi kablosu 1.5 mt siyah
4.
1 adet USB KABLOSU 1.5 mt siyah
5.
1 adet USB A TİPİ ADAPTOR
KULLANIM
Not .Cihazın yanında verilen adaptörü klavenizde usb
girişi yoksa kullanın.
1- Midi kablosunu bir ucunu klavyenizin “ MIDI IN
“ girişine, diğer ucunu ise MRTAUDIO kutusunun
“MIDIOUT” çıkışına takın.
2- MRTAUDIO Headset ( kulaklık) 3.5 mm stereo jakını
MRTAUDIO kutusunda “MRT IN” yazan yerine takın.
Eğer Yamaha Bc3 Kullanıyorsanız BC3 girişine takın.
DİKKAT! İki kulaklık aynı anda takılı olduğu durumda
cihaz hiçbir veri göndermeyecektir.
3.cihazla birlikte verilen USB kablosunu klavyenizin usb
girişine takın.klavyenizde usb girişi yoksa cihazla
birlikte verilen usb adaptörü kullanın.
Klavye üzerinde yapılması gereken ayarlar:
KORG PA800 için (genel olarak tüm korgların menüleri
aynıdır.)
Pa 800 global menüsünden midi menüsüne giriyoruz ve
current midi setup’ı Accordion 2 olacak şekilde
ayarlıyoruz.
Alt menüden midi in channel’ ı seçiyoruz ve
Ch 01 :upper 1
Ch 02:upper 2
Ch 03:upper 3 olacak şekilde ayarlıyoruz.
Exit’den çıkış yaptıktan sonra sesimizi seçip BC 3 ü
yada MRTAUDIO headset’i kullanmaya başlıyoruz.
Herhangi bir sorunda www.mrtaudio.com

MRTAUDIO 3 CHANNEL BREATH CONTROLLER
FOR BC 3 & MRTAUDIO HEADSET
BOX CONTENT
1.
1 MRTAUDIO midi converter box
2.
1 MRTAUDIO headset
3.
1 midi cable ( 1.5 mt black )
4.
1 USB CABLE (1.5 mt black )
5.
1 USB A TYPE ADAPTOR
USAGE
Note: Use the adaptor given with the device only if
there is not a USB socket on your keyboard.
1- Plug one side of your midi cable into “MIDI IN” input
of your keyboard and the other side into “MIDIOUT”
output of MRTAUDIO box.
2- Plug MRTAUDIO HEADSET 3.5 mm stereo jack into
“MRT IN” input on MRTAUDIO box. If you use Yamaha
BC3, plug the jack into BC3 input. ATTENTION! The
device will not send any data if both of the headsets are
plugged at the same time.
3- Plug USB cable given with your device into USB
socket. If you do not have a USB socket on your
keyboard, use the USB adaptor given with your device.
KEYBOARD SETTINGS
For KORG PA800 (generally all korgs have the same
menu)
Choose midi menu on Pa 800 global menu and set
current midi setup as Accordion 2.
Choose midi in channel from submenu. The setting will
be as follows:
Ch 01 :upper 1
Ch 02:upper 2
Ch 03:upper 3
Then exit from the menu and start using BC3 or
MRTAUDIO headset by choosing the sound. You can
contact us via www.mrtaudio.com

