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Data Manager, sizin bilgisayarınızda aşağıda belirtilen işlemleri gerçekleştirmenizi sağlayan bir uygulama yazılımıdır.
Enstrümandaki *1 kullanıcı verilerini bilgisayarınıza kaydeder.
Enstrümandaki kullanıcı verilerini bilgisayarınıza transfer eder.
Enstrüman ile bir bilgisayarda çalınabilecek formatta olup, hafıza kartına*3 kayıt ettiğiniz audio dosyasını*2 kaydeder veya 
değiştirir.
WAVE dosyalarını Enstrümanda çalınabilecek bir formata çevirir ve bunları hafıza kartına kaydeder.

*1 Bu kılavuzdaki “Enstrüman” terimi ayrı “Data Manager 6.1 İle Uyumlu Model Listesi” dâhilindeki CASIO elektronik müzik 
enstrümanları anlamına gelmektedir.

*2 Ses kaydı ve playback için, “Data Manager 6.1 İle Uyumlu Model Listesi” dâhilinde bulunan “Audio (Ses) Fonksiyonu 
Yerleştirilmiş Modeller” olarak belirtilen modellerden birini kullanın.

*3 Bir SD hafıza kartı veya SDHC hafıza kartı kullanın. Daha detaylı bilgi için Enstrümanın kullanım kılavuzuna bakınız. Başka 
hiçbir çeşit hafıza kartını kullanmayı denemeyiniz.

• Data Manager açık durumdayken, başka bir uygulama kullanmayınız, bilgisayarınızın USB kablosunu çıkarmayınız, 
bilgisayarınızın hafıza kartını çıkarmayınız, ya da bilgisayarınıza bağlı durumda olan herhangi bir harici aygıtı açıp 
kapatmayınız. Bu şekilde yapmak sadece Data Manager'ın anormal çalışmasına sebebiyet vermekle kalmayıp, 
verilerin zarar görmesine ve bilgisayarınızın yada Enstrümanın bozulmasınada neden olabilir.

■ Desteklenen İşletim Sistemi

■ Görüntü ayarları 

• Yukarıda belirtilen minimum bilgisayar işletim gereksinimleri, bu yazılımın düzgün bir şekilde çalışacağı garantisini 
vermez.

Giriş

Data Manager nedir?

Minimum Bilgisayar Sistem Gereksinimleri

Windows® XP (SP2 ya da daha yüksek) *1

Windows Vista® *2

Windows® 7 *3

Mac OS® X (10.5.X, 10.6.X, 10.7.X) *4

*1: Windows XP Home Edition
Windows XP Professional (32bit Versiyonu)

*2: Windows Vista (32bit Versiyonu)

*3: Windows 7 (32bit Versiyonları, 64bit Versiyonları)

*4: Sadece Intel Mac

Çözünürlük : Minimum 800 × 600 piksel

Renk : Windows OS: Minimum 16bit
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• Yazılımın bütün hakları (bu Yazılımın) CASIO COMPUTER CO., LTD.' ye aittir.
• Bu yazılımın yapı veya içeriğini değiştirerek yada yazılımın görünümünü değiştirerek yapılan bütün versyonlarının dağıtımı 

yasaktır.
• Bu yazılım şimdiki haliyle temin edilmekte olup CASIO bu yazılımın herhangi bir özel amaç için uygunluğu ile alakalı hiçbir 

garanti vermez. CASIO BU YAZILIMIN KULLANILMASINDAN VEYA YETERSİZLİĞİNDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ 
BİR ZARAR VEYA KAYIP İÇİN (SINIRLAMA OLMAKSIZIN, KAR KAYIPLARI, TİCARİ AKSAKLIK, BİLGİ KAYBI DA DAHİL 
OLMAK ÜZERE ) CASIO ZARAR OLASILIĞINA KARŞI UYARILMIŞ OLSA BİLE, YÜKÜMLÜ BULUNMADIĞINI BİLİNİZ.

• Bu yazılımı ücretsiz olarak kullanma hakkına sahipsiniz. Ayrıca bu yazılımı kar amacı güdülmediği sürece dilediğinizce 
dağıtma hakkına sahipsiniz.

• CASIO bu yazılım veya fonksiyonları için herhangi bir destek sağlamayacaktır.
• Bu Yazılımın içeriği herhangi bir bildiri yapılmaksızın değiştirilebilir.
• Bu el kitabında gösterilen ekran resimleri bilgiyarınızı ekran içeriğinden farklı olabilir.
• GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Versiyon 2.1 (LGPL) da tanımlanan sınırlı değişiklerin dışında CASIO'dan izin 

almaksızın bu yazılımda herhangi bir değişiklik yapamazsınız.
• Bu yazılımda Qt Library 4.6.3 LGPL versiyonu kullanılmış olup, işlemler Qt library'e dinamik linklenmeyle yapılmaktadır. Qt 

Library'i http://qt.nokia.com. adresinden temin edebilirsiniz.
• LGPL'nin tam metni için Yazılım ile birlikte dağıtılan dosyaların arasındaki LGPL.txt dosyasına bakınız.

Bu Yazılımın Kullanımı
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Windows Kullanıcıları

1. Data Manager (Veri Yöneticisi) yazılımı dosyasını CASIO'nun internet sitesinden 
bilgisayarınıza indirin.

2. Sıkıştırılmış dosyayı açın.
Bu işlem bilgisayarınızda “CASIO DataManager6” isimli bir klasörün açılmasını sağlayacaktır.
• Kurulu Data Manager 6.0 sahibiyseniz, mevcut “CASIO DataManager6” klasörlerinizden her birini Data Manager 6.1 ile 

değiştirin.

Mac Kullanıcıları

1. Data Manager (Veri Yöneticisi) yazılımı dosyasını CASIO'nun internet sitesinden 
bilgisayarınıza indirin.

2. Dosyayı açın.
Bu işlem “CASIO DataManager6” isimli bir resmin oluşmasını sağlayacaktır.
“CASIO DataManager6” yı uygulamalar klasörüne kaydedin.
• Kurulu Data Manager 6.0 sahibiyseniz, Data Manager 6.1 ile değiştirin.

Windows Kullanıcıları

1. Enstrüman üzerinden ritim modunu seçin.
Enstrüman, ritim modunun dışındaki hiçbir modda veri transferi ve verileri silme işlemini gerçekleştiremez.

2. Bilgisayarınızda çalışmakta olan bütün uygulamaları kapatınız.
Bilgisayarınızda herhangi başka bir uygulama çalışır durumda iken Data Manager doğru şekilde çalışmaz.

3. “CASIO DataManager6” isimli klasörü açın.

4. “CASIO DataManager6.exe” isimli dosyanın üzerine çift tıklayın.
Bu Data Manager'ı başlatacaktır.

Mac Kullanıcıları

1. Enstrüman üzerinden ritim modunu seçin.
Enstrüman, ritim modunun dışındaki hiçbir modda veri transferi ve verileri silme işlemini gerçekleştiremez.

2. Bilgisayarınızda çalışmakta olan bütün uygulamaları kapatınız.
Bilgisayarınızda herhangi başka bir uygulama çalışır durumda iken Data Manager doğru şekilde çalışmaz.

3. Uygulama klasöründeki “CASIO DataManager6” dosyasının üzerine çift tıklayın.
Bu Data Manager'ı başlatacaktır.

Ön Hazırlık, Başlatma, Kapatma

Ön Hazırlık

Data Manager'ı Başlatma
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Başlangıçtan Sonraki Ekran.
Data Manager yazılımını başlattıktan sonra aşağıda gösterildiği gibi bir ekran görüntülenecektir. İstediğiniz modu seçmek için 
bir sekmeye tıklayın. Herbir mod hakkında detaylar için, bu el kitabının ilgili bölümlerine bakınız.

• Aşağıdaki örnekler Windows XP'nin ekran resimlerini göstermektedir.

Data Manager penceresindeki başlık sütununda bulunan close (x) (kapama) düğmesine basın.
• Eğer veri transferi veya başka bir işlemi gerçekleştiyorken Data Manager'ı kapatmaya çalışırsanız ekranda bir onaylama 

diyalog kutusu belirir. İşlemi iptal edip Data Manager'ı kapatmak için [Yes] düğmesine basın. Devam eden bir işlemi 
kapatmanın etkileri işlemin cinsine göre farklılık gösterir. Daha detaylı bilgi için bu el kitabında yer alan herbir modla alakalı 
açıklamara bakınız.

Data Manager'dan Çıkma
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• Enstrümanda sizin oluşturduğunuz kullanıcı verilerini bilgisayarınıza kaydeder.
• Bilgisayarınızdaki kullanıcı verilerini enstrümana transfer eder.
• Enstrüman hafzasındaki kullanıcı verilerini siler.
• Bilgisayarınızda depolanmış kullanıcı verilerini siler.

• Transfer modundaki fonksiyonları kullanabilmeniz için enstrümanın bir USB kablosu ile bilgisayarınıza bağlı durumda olması 
gerekir.

• Bir bilgisayara bağlanmak ile alakalı daha detaylı bilgi için Enstrümanın Kullanım Kılavuzuna bakınız.
• Bilgisayarınıza birden fazla enstrüman bağlı durumda iken Data Manager doğru şekilde çalışmaz.
• Transfer modunda Enstrüman verilerini transfer ederken, Enstrüman üzerinde başka hiçbir işlem gerçekleştirmeyin. Bu 
şekilde yapmanız Data Manager veya Enstrümanda işlem hatalarına sebep olur. Ayrıca Enstrüman hafızasındaki verilerin 
bozulmasına neden olur.

• Aşağıdaki örnekler Windows XP'nin ekran resimlerini göstermektedir.

(1)Başlık sütunu
Data Manager'ı kapatmak için başlık sütununda en sondaki close (x) (kapama) düğmesine basınız. Bilgisayar ve Enstrüman 
arasındaki bağlantı koptuğunda, başlık sütunuda “<Disconnected>” mesajı görüntülenecektir.

(2) Mod sekmeleri
Kullanmak istediğiniz mod için olan sekmeyi seçiniz. Herbir mod hakkında detaylar için, bu el kitabının ilgili bölümlerine 
bakınız.

Transfer Modu

Bu modda iken yapabilecekleriniz...

Önemli!

Data Manager Penceresi (Transfer Sekmesi)
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(3) Veri Biçimi seçim kutusu
İçinde bulunduğunuz mod için olan hedef veri biçimini seçiniz. Burada seçtiğiniz veri biçimine göre “(7) Bilgisayar Dosya 
Listesi” ve “(8) Enstrüman Veri Listesinde” beliren dosya ve veriler uyumlu olarak değişir. Uygun veri biçimleri, bağlı olan 
Enstrümanın modeline göre değişmektedir. Detaylar için sayfa 30'a bakınız.

(4) Yeniden yükleme düğmesi
“(7) Bilgisayar Dosya Listesi” ve “(8) Enstrüman Veri Listesini” yeniler. Transfer modunda iken, Enstrümanı kullanarak 
kullanıcı verilerini değiştirir yada bilgisayarınızdaki kullanıcı veri dosyası klasöründe (sayfa 27) Data Manager dışında bir 
yazılım kullanarak işlem yaparsanız Data Manager'ın, listeleri otomatik olarak yenilemiyeceğini biliniz. Bu tür işlemleri 
gerçekleştirdikten sonra, listeleri yenilemek için reload (Yeniden Yükleme) düğmesine basınız.

(5) Çöp Kutusu
Bilgisayar dosyaları ve Enstrüman verilerini silmek için Çöp kutusunu kullanınız.

(6) Hafıza Kapasite Kullanım çubuğu
Enstrüman hafızasının o anki hafıza kapasitesi kullanım durumunu gösterir. “(3) Veri Biçimi Seçme Kutusu” tarafından 
“Song Sequencer” veya “Music Preset” seçildiğinde bu araç çubuğu görüntülenir. Mümkün olan en yüksek hafıza kullanımı 
%100'dür.

(7) Bilgisayar Dosya Listesi
Listelerin verileri bilgisayardaki kullanıcı veri klasöründe (sayfa 27) depolanır.

(8) Enstrüman Veri Listesi
Enstrüman hafzasında kayıtlı olan kullanıcı verilerini listeler.

(9) Tüm işlemler ilerleme durum çubuğu
Gerçekleştirilen tüm işlemlerin toplam sayısı arasından kaç adet işlemin tamamlandığını gösterir. Bu araç çubuğu, işlemler 
gerçekleştirilirken görüntülenir.

(10) Tekil işlemler ilerleme durum çubuğu
O anda yapılan işlemin ilerleme durumunu gösterir. Bu araç çubuğu, bir işlem gerçekleştirilirken görüntülenir.

(11) İptal düğmesi 
Halen devam etmekte olan herhangi bir veri transferi yada veri silme işlemini iptal eder. Bu düğme, bir işlem 
gerçekleştirilirken görüntülenir.
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Enstrümandan bir Bilgisayara Veri Transferi

1. Transfer etmek istediğiniz veri biçimini seçmek için “(3) Veri Biçimi Seçme kutusunu” 
kullanın.

2. “(8) Enstrüman Veri Listesinin” içerisinden transfer etmek istediğiniz veriyi bulun.

3. “(8) Enstrüman Veri Listesinden” transfer etmek istediğiniz veriyi tutup, “(7) Bilgisayar 
Dosya Listesinin” içine atınız*1.
Sürükleyip attığınız bütün dosyalar bir sıraya sokulur ve birer birer transfer işlemi gerçekleştirilir. Kaydedilmiş dosyalar her 
bir işlem tamamlandıktan sonra “(7) Bilgisayar Dosya Listesinde” belirir.

• “(7) Bilgisayar Dosya Listesinin” içine transfer edilen dosyanın görüntülenen büyüklüğü, “(8) Enstrüman Veri 
Listesinde” görüntülenen dosya büyüklüğünden farklı olabilir.

*1 “Sürükle ve Bırak” dosya veya verileri bir yerden başka bir yere taşımaya yarayan bir bilgisayar fare işlemidir. Fare imgesini 
taşımak istediğiniz dosya veya veri ikonu üzerine getirip daha sonra farenin düğmesine basın. Fare düğmesine basılı 
tutarak, fare imgesini taşımak istediğiniz yöne doğru hareket ettirdikten (dosya ile birlikte “Sürükle”) sonra dosya veya veriyi 
yeni konumuna “bırakmak” için fare düğmesini bırakınız.

Bir Bilgisayardan Enstrümana Kullanıcı Verisi Transferi

1. Transfer etmek istediğiniz veri biçimini seçmek için “(3) Veri Biçimi Seçme kutusunu” 
kullanın.

2. “(7) Bilgisayar Dosya Listesinin” içerisinden transfer etmek istediğiniz veriyi bulun.

3. “(8) Enstrüman Veri Listesinin” içerisinden, veriyi transfer etmek istediğiniz alanı bulun.

4. “(7) Bilgisayar Dosya Listesinden” transfer etmek istediğiniz veriyi sürükleyip, 
“(8) Enstrüman Veri Listesinin” içine atınız.
Tutup attığınız bütün dosyalar bir sıraya sokulur ve birer birer transfer işlemi gerçekleştirilir. Kaydedilmiş dosyalar, her bir 
işlem tamamlandıktan sonra “(8) Enstrüman Veri Listesinde” belirir. Eğer seçtiğiniz hedef alanında zaten bir veri 
bulunuyorsa, transfer işlemi tamamlanmadan önce ekranda bir onay diyalog kutusu belirir. Üzerine kaydedilen bir verinin 
önceden orada bulunan veriyi sileceğini aklınızda bulundurun. Yeni veriyi öceden kayıtlı verinin üzerine kaydetmek için 
[Yes] düğmesine basın.

• “(8) Enstrüman Veri Listesinin” içine transfer edilen verinin görüntülenen büyüklüğü, “(7) Bilgisayar Dosya 
Listesinde” görüntülenen veri büyüklüğünden farklı olabilir.

Transfer Sekmesini Kullanmak
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Enstrüman Kullanıcı Verisini Silme

1. Silmek istediğiniz veri biçimini seçmek için “(3) Veri Biçimi seçme kutusunu” kullanın.
Enstrüman hafızasından sadece yanda belirtilmiş olan üç çeşit veriyi silebilirsiniz: Rhythm, Song Sequencer, ve Music 
Preset.

2. “(8) Enstrüman Veri Listesinin” içerisinden silmek istediğiniz veriyi bulun.

3. “(8) Enstrüman Veri Listesinden” silmek istediğiniz veriyi sürükleyip, “(5) Çöp kutusunun” 
içine atınız.
Tutup attiğiniz bütün dosyalar bir sıraya sokulur ve birer birer silme işlemi gerçekleştirilir. Kaydedilmiş dosyalar, her bir işlem 
tamamlandıktan sonra “(8) Enstrüman Veri Listesinden” çıkarılır.

Bir Bilgisayardan Kullanıcı Verisini Silme

1. Silmek istediğiniz veri biçimini seçmek için “(3) Veri Biçimi seçme kutusunu” kullanın.

2. “(7) Bilgisayar Dosya Listesinin” içerisinden silmek istediğiniz dosyayı bulun.

3. “(7) Bilgisayar Dosya Listesinden” silmek istediğiniz veriyi sürükleyip, “(5) Çöp kutusunun” 
içine atınız.
Bu, kendi işletim sisteminizde herhangi bir veriyi çöp kutusuna attığınız zamanki ile aynı işlevi gerçekleştiren bir işlemdir.

Bilgisayarınızdaki bir Kullanıcı Veri Dosyasının İsmini değiştirmek

1. “(7) Bilgisayar Dosya Listesinden” içerisinde ismini değiştirmek istediğiniz dosyayı seçip, 
daha sonra bu dosyaya çift tıklayın.

2. Bu, dosya ismi biçimleme moduna geçmenizi sağlar. Yeni ismi girin.

3. Bir isim girme işlemini bitirdikten sonra, bilgisayarınızın klavyesindeki [Enter] düğmesine 
basınız.

• Burada belirlediğiniz dosya ismi Enstrüman ekranında görüntülenen dosya ismini etkileyip değiştirmez. Enstrüman 
tarafından görüntülenen dosya ismini değiştirmek Data Manager tarafından desteklenmez. Görüntülenen dosya 
ismini değiştirmek için Enstrümanın uygun olan işlemini kullanınız. Enstrüman tarafından görüntülenen veri ismini 
değiştirme hakkında daha detaylı bilgi için, Enstrümanın Kullanıcı Kılavuzuna bakınız.

Bir Transfer veya Silme İşlemini İptal Etme
Transfer veya Enstrüman veri silme işlemi gerçekleştiriliyorken “(11) İptal Düğmesine” tıklayın. Bu işlem bir onay 
diyalog kutusunun görüntülenmesini sağlıyacaktır. İptal etmek istediğinizi teyid etmek için [Yes] düğmesine tıklayın.
Bu halen devam etmekte olan işlemi iptal edeceği gibi, sırada bekleyen bütün dosya transfer ve silme işlemleri de işlemleride 
iptal etmiş olacaktır.

• Daha önceden zaten tamamlanmış işlemler iptal edilemez. 

• Bazı tip verilerle, “(11) İptal düğmesi” bir veri transferi ya da silme işlemi sırasında sönebilir bu da düğmenin aktif 
olmadığını gösterir. Yani mevcut işlem bu parça yoluyla iptal edilemez.
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• Enstrüman hafzasındaki bütün kullanıcı verilerini yedekler.
• Bilgisayarınıza yedeklenmiş dosyaları tranfer edip kaydeder.

• Backup modunda Enstrüman verilerini transfer ederken, Enstrüman üzerinde başka hiçbir işlem gerçekleştirmeyin. Bu 
şekilde yapmanız Data Manager veya Enstrümada işlem hatalarına sebep olur. Ayrıca Enstrüman hafızasındaki verilerin 
bozulmasına neden olur.

• Backup modundaki fonksiyonları kullanabilmeniz için enstrümanın bir USB kablosu ile bilgisayarınıza bağlı durumda olması 
gerekir.

• Bir bilgisayara bağlanmak ile alakalı daha detaylı bilgi için Enstrümanın Kullanım Kılavuzuna bakınız.
• Bilgisayarınıza birden fazla enstrüman bağlı durumda iken Data Manager doğru şekilde çalışmaz.
• Enstrümanınıza yedeklenmiş dosyaları transfer ettiğinizde, enstrümanınızda sadece kullanıcı verileri geri yüklenir. Geri 

yükleme işlemi bütün Enstrüman verilerini kapsamaz.

Backup Sekmesi
• Aşağıdaki örnekler Windows XP'nin ekran resimlerini göstermektedir.

Veri Transferi Ilerleme Durum Çubuğu

(1)Başlık sütunu
Data Manager'ı kapatmak için başlık sütununda en sondaki close (x) (kapama) düğmesine basınız. Bilgisayar ve Enstrüman 
arasındaki bağlantı koptuğunda, başlık sütunuda “<Disconnected>” mesajı görüntülenecektir.

Backup Modu

Bu modda iken yapabilecekleriniz...

Önemli!

Ekran İçeriği
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(2) Mod sekmeleri
Kullanmak istediğiniz mod için olan sekmeyi seçiniz. Herbir mod hakkında detaylar için, bu el kitabının ilgili bölümlerine 
bakınız.

(3) Yeniden yükleme düğmesi
“(5) Bilgisayar Dosya Listesini” en yeni bilgilerle yenilemek için tıklayınız. Backup modunda iken, bilgisayarınızdaki kullanıcı 
veri dosyası klasöründe (sayfa 27) Data Manager dışında bir yazılım kullanarak işlem yaparsanız, Data Manager'ın listeyi 
otomatik olarak yenilemiyeceğini biliniz. Bu tür bir işlemi gerçekleştirdikten sonra, listeyi yenilemek için reload (Yeniden 
Yükleme) düğmesine basınız.

(4) Çöp Kutusu
Yedekleme dosyalarını silmek için Çöp kutusunu kullanınız.

(5) Bilgisayar Dosya Listesi
Bilgisayardaki kullanıcı veri klasöründe (sayfa 27) depolanan yedekleme dosyalarını listeler.

(6) Enstrüman resmi
O anda bağlı olan Enstrümanın modelini gösterir.

(7) Yedekleme dosyası alma düğmesi
Enstrümandan bilgisayarınıza yedekleme dosyalarını transfer etmek için tıklayın.

(8) Yedekleme dosyası gönderme düğmesi
“(5) Bilgisayar Dosya Listesinden” yedekleme dosyasını seçip, daha sonra yedekleme dosyasını Enstrümana transfer 
etmek için bu düğmeyi tıklayın.

(9) İlerleme durum çubuğu
O anda yapılan transfer işleminin ilerleme durumunu gösterir. Bu ilerleme araç çubuğu, sadece bir transfer işlemi 
gerçekleştirilirken görüntülenir.

(10) İptal düğmesi 
O anda halen devam eden transfer işlemini iptal eder. Bu düğme, sadece bir transfer işlemi gerçekleştirilirken görüntülenir.

Enstrümandan bir Bilgisayara Veri Transferi
Enstrümandan bilgisayarınıza yedekleme dosyalarını transfer ederken kullanabileceğiniz iki farklı metod vardır.

■ Sürükle ve Bırak Trasferi
“(6) Enstrüman veri resminin” yedekleme dosyasını sürükleyip, “(5) Bilgisayar Dosya Listesinin” içine bırakınız.

■ Düğme İşlemli Transfer
“(7) Yedekleme dosyası alma düğmesine” tıklayın.
Yukarıdaki işlemlerin her ikiside “(9) İlerleme durum çubuğunun” belirmesine ve dosya transferinin başlamasına sebep olur.

• Enstrümandan bir bilgisayara yedekleme dosyasının transferi “Data Manager 6.1 İle Uyumlu Model Listesi” 
üzerinde “Drawbar Org Modelleri” ya da “Oriental Müzik Modelleri” olarak belirtilen bir model için 10 dakika 
almaktadır. Diğer modeller için bir dakika almaktadır. Bu işlemi, operasyonun tamamlanmasını bekleyecek 
zamanınız olduğunda gerçekleştirin.

• Yedekleme dosyası transfer işlemi esnasında, iptal işlemi dışındaki bütün işlemler gerçekleştirilemez durumdadır.

Backup Sekmesini Kullanmak
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Bir Bilgisayardan Enstrümana Transfer Etme
Bilgisayarınızdan enstrümana yedekleme dosyalarını transfer ederken kullanabileceğiniz iki farklı metod vardır.

■ Sürükle ve Bırak Transferi

■ Düğme İşlemli Transfer

• Bir bilgisayardan enstrümana yedek bir dosyanın transferi “Data Manager 6.1 İle Uyumlu Model Listesi” üzerinde 
“Drawbar Org Modelleri” ya da “Oriental Müzik Modelleri” olarak belirtilen bir model için 10 dakika almaktadır. Diğer 
modeller için bir dakika almaktadır. Bu işlemi, operasyonun tamamlanmasını bekleyecek zamanınız olduğunda 
gerçekleştirin.

• Yedekleme dosyası transfer işlemi esnasında, iptal işlemi dışındaki bütün işlemler gerçekleştirilemez durumdadır.

Bilgisayarınızdan bir Yedekleme Dosyasını Silme

1. “(5) Bilgisayar Dosya Listesinin” içerisinden silmek istediğiniz dosyayı bulun.

2. “(5) Bilgisayar Dosya Listesinden” silmek istediğiniz veriyi sürükleyip, “(4) Çöp kutusunun” 
içine atınız.
Bu, kendi işletim sisteminizde herhangi bir veriyi çöp kutusuna attığınız zamanki ile aynı işlevi gerçekleştiren bir işlemdir.

Bilgisayarınızdaki bir Yedekleme Dosyasının İsmini değiştirmek

1. “(5) Bilgisayar Dosya Listesinin” içerisinde ismini değiştirmek istediğiniz dosyayı seçip, 
daha sonra bu dosyaya çift tıklayın.

2. Bu, dosya ismi biçileme moduna geçmenizi sağlar. Yeni ismi girin.

3. Bir isim girme işlemini bitirdikten sonra, bilgisayarınızın klavyesindeki [Enter] düğmesine 
basınız.

Bir Transfer İşlemini İptal Etme
Transfer işlemi gerçekleştiriliyorken “(10) İptal düğmesini” tıklayın. Bu işlem bir onay diyalog kutusunun görüntülenmesini 
sağlıyacaktır. İptal etmek istediğinizi teyid etmek için [Yes] düğmesine tıklayın.

• Halen devam etmekte olan bir transfer işlemini iptal etmek hatalı bir işleme sebebiyet verebilir, çünkü verinin 
sadece bir parçası Enstrüman hafızasına transfer edilmiş olur. Eğer bu olursa, transfer işlemini en baştan bir sefer 
daha tekrarlayınız.

1. “(5) Bilgisayar Dosya Listesinin” içerisinden Enstrümana transfer etmek istediğiniz 
yedekleme dosyasını bulun.

2. Dosyayı “(6) Enstrüman resminin” üzerine bırakın.

3. Ekranda beliren teyid diyalog kutusuna cevap olarak, [Yes] düğmesini tıklayınız.

1. “(5) Bilgisayar Dosya Listesinin” içerisinden Enstrümana transfer etmek istediğiniz 
yedekleme dosyasını seçin.

2. “(8) Yedekleme dosyası gönderme düğmesine” tıklayın.

3. Ekranda beliren teyid diyalog kutusuna cevap olarak, [Yes] düğmesini tıklayınız.
Yukarıdaki işlemlerin her ikiside “(9) İlerleme durum çubuğunun” belirmesine ve dosya transferinin başlamasına sebep 
olur. Ekranda beliren teyid diyalog kutusuna cevap olarak [Yes] düğmesi yerine [No] düğmesini tıklarsanız, transfer işlemi 
gerçekleşmeyecektir.
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Birden fazla kullanıcı dosyasını tek bir dosyada toplayarak paket dosyalar oluşturur ve biçimlendirir.

• Paket düzenleme modunu kullanmak için bir USB bağlantısına ihtiyaç olmamasına rağmen, bir USB bağlantısı olmadığında 
oluşturulan yeni bir paket Data Manager yoluyla son bağlanan Enstrüman için bir paket oluşturur.

• Farklı enstrümanlar arasındaki uyumluluk hakkında bilgi için, ayrı “CASIO Elektronik Klavye Veri Uyumluluğu” kısmına bakın.
• Enstrümana bir paket dosyası transfer etmek için package transfer modunu kullanın.
• Paket dosyaları Data Manager'a ait dosyalar olup, direk olarak Enstrüman tarafından kullanılamazlar. Enstrüman üzerinden 

bir paket dosyasını meydana getiren dosyaları kullanmak için, Data Mangager yazılımı ile dosyaları Enstrümana transfer 
etmelisiniz.

Package Edit Sekmesi
• Aşağıdaki örnekler Windows XP'nin ekran resimlerini göstermektedir.

Package Edit Modu

Bu modda iken yapabilecekleriniz...

Önemli!

Ekran İçeriği
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All Category Sekmesi

(1)Başlık sütunu
Data Manager'ı kapatmak için başlık sütununda en sondaki close (x) (kapama) düğmesine basınız. Bilgisayar ve Enstrüman 
arasındaki bağlantı koptuğunda, başlık sütunuda “<Disconnected>” mesajı görüntülenecektir.

(2) Mod sekmeleri
Kullanmak istediğiniz mod için olan sekmeyi seçiniz. Herbir mod hakkında detaylar için, bu el kitabının ilgili bölümlerine 
bakınız.

(3) Veri Biçimi Seçim Kutusu
İçinde bulunduğunuz mod için olan hedef veri biçimini seçiniz. Burada seçtiğiniz veri biçimine göre, “(10) Bilgisayar Dosya 
Listesi” ve “(12) Paket içeriği dosya listesinde” beliren dosyalar uyumlu olarak değişir. Uygun veri biçimleri, bağlı olan 
Enstrümanın modeline göre değişmektedir. Detaylar için sayfa 30'a bakınız.

(4) Yeni Paket Dosya düğmesi
Yeni bir paket dosyası oluşturur.

(5) Paket dosyası açma düğmesi
Varolan bir paket dosyasını açar ve içeriğini gösterir.

(6) Paket dosyası kaydetme düğmesi
Biçimlendirilen paket dosyasını kaydeder.

(7) Yeniden yükleme düğmesi
“(10) Bilgisayar Dosya Listesini” en yeni bilgilerle yenilemek için tıklayınız. Package edit modunda iken, bilgisayarınızdaki 
kullanıcı veri dosyası klasöründe (sayfa 27) Data Manager dışında bir yazılım kullanarak işlem yaparsanız, Data Manager'ın 
listeyi otomatik olarak yenilemiyeceğini biliniz. Bu tür bir işlemi gerçekleştirdikten sonra, listeyi yenilemek için reload 
(Yeniden Yükleme) düğmesine basınız.

(8) Çöp Kutusu
Bir paket dosyasından kullanıcı veri dosyalarını veya bilgisayar dosyalarını silmek için çöp kutusunu kullanın.

(9) Hafıza Kapasite çubuğu
“(3) Veri Biçimi Seçme Kutusu” ile beraber “Song Sequencer” veya “Music Preset” seçildiğinde bu araç çubuğu belirir. 
Biçimlendirdiğiniz paket dosyasını Enstrümana transfer ettikten sonra, o an için seçilen veri çeşidinin takribi hafıza kullanım 
oranını gösterir. (Song Sequencer veya Music Preset). Gösterilen kapasite değeri takribi bir değerdir, bu yüzden ekranda 
hafıza kullanım göstergesi transfer edeceğiniz veri için yeterli hafıza alanı olduğunu belirtse bile veriyi tranfer edememe 
ihtimalinizin olduğunu biliniz. Hafıza kapasitesinin %100 kullanılmasına sebep olabilecek bir dosyayı aktaramazsınız.
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(10) Bilgisayar Dosya Listesi
Listelerin verileri bilgisayardaki kullanıcı veri klasöründe (sayfa 27) depolanır.

(11) Paket içerik dosyası görüntüleme sekmesi 
Bu sekmeleri, bir paketin içerisindeki dosyaların görünümünü iki farklı biçim arasında dönüştürmek için kullanın. All 
Category sekmesi paketteki bütün dosyaların “(13) Paket içerik dosya ağacını” gösterirken, Current Category sekmesi “(12) 
Paket içerik dosya listesini” gösterir.

(12) Paket içerik dosyası listesi
Biçimlendirilen paket dosyasının içindeki dosyaları listeler.

(13) Paket içerik dosyası ağacı
Halen biçimlendirme işlemine tabi olan paket dosyasındaki bütün kullanıcı verileri, veri çeşitlerine göre ağaç formatında 
görüntülenir. Paket dosyası ağaç görüntüleme seçili olduğu zaman paket dosya biçimlendirmesi desteklenmemektedir.

Temel İşlemler
Aşağıda paket dosyası biçimlendirmenin temel akışı gösterilmektedir.

1. Yeni bir paket dosyası oluşturun.

2. Paket dosyasına kullanıcı veri dosyalarını kaydedin.

3. Biçimlendirilmiş paket dosyasını kaydetme.
“(6) Paket dosyası kaydetme düğmesine” tıklayın. Bu işlem ekranda paket dosyasına isim atamak için bir diyalog kutusunun 
belirmesini sağlayacaktır. Bir isim belirleyip dosyayı kaydedin.

• Paket dosyaları için dosya ismi uzantısı “.PK7” dir. 
“.PK7” den farklı, herhangi bir dosya isim uzantılı dosyanın kullanımı desteklenmemektedir.

Package Edit Sekmesini Kullanmak

Data Manager'ı başlattıktan hemen sonra yeni bir paket dosyası oluşturmak için Package Edit sekmesine tıklayın. Bu, işlem 
anında paket dosyası biçimlendirmeyi etkin hale getirir. Halen biçimlendirdiğiniz paket dosyasını silip yeni bir paket dosyası 
oluşturmak için, “(4) Yeni Paket Dosyası düğmesine” tıklayın.
• Eğer biçimlendirmekte olduğunuz paket dosyası henüz kaydedilmemişse, ekranda bir teyid diyalog kutusu belirir. 

Detaylar için, “Kaydetme Teyid Diyalog Kutusu” sayfa 18'e bakınız.

1. Paket dosyasına kaydetmek istediğiniz veri biçimini seçmek için “(3) Veri Biçimi Seçme 
Kutusunu” kullanın.

2. Current Category sekmesini seçmek için “(11) Paket içerik dosyası görüntüleme 
sekmesini” kullanınız.

3. “(10) Bilgisayar Dosya Listesinin” içerisinden paket dosyasına kaydetmek istediğiniz veri 
dosyasını bulunuz.

4. “(12) Paket içerik dosyası listesinin” içerisinden, dosyayı kaydetmek istediğiniz alanı 
bulun.

5. “(10) Bilgisayar Dosya Listesinden” dosyayı sürükleyip, “(12) Paket içerik dosyası 
listesi” alanı içine bırakınız.

6. Yukarıda belirtilen adımları gerektiği kadar tekrarlayınız.
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Diğer İşlemler

■ Paket Dosyasına Kayıtlı bir Dosyayı Silme.
“(12) Paket içerik dosya listesinden” silmek istediğiniz veriyi sürükleyip, “(8) Çöp kutusunun” içine atınız.

■ Mevcut bir Paket Dosyasını Tekrar Biçimlendirme
“(5) Paket dosyasını açma düğmesine” tıklayın. Bu işlem, biçimlendirilecek paket dosyasını seçmeniz için bir diyalog kutusunun 
belirmesini sağlayacaktır. Biçimlendirmek istediğiniz paket dosyasını seçiniz.
• Eğer biçimlendirmekte olduğunuz paket dosyası henüz kaydedilmemişse, ekranda bir teyid diyalog kutusu belirir. 

Detaylar için, “Kaydetme Teyid Diyalog Kutusu” sayfa 18'e bakınız.

■ Paket Dosyasına Kayıtlı bir Dosyayı Kaldırma.
“(12) Paket içerik dosya listesinden” kaldırmak istediğiniz veriyi sürükleyip, “(10) Bilgisayar Dosya Listesinin” içine atınız. Bu 
işlem, dosyanın paket dosyasından kaldırılıp, bilgisayardaki kullanıcı veri klasörüne (sayfa 27) kaydedilmesini sağlar.

■ Bir Paket Dosyasına Kayıtlı Tüm Dosyaları Görüntüleme
“(13) Paket içerik dosya ağacını” görüntülemek için, All Category sekmesiyle beraber “(11) Paket içerik dosyası görüntüleme 
sekmesini” seçiniz. Bu işlem, “(3) Veri Biçimi Seçme Kutusunu” kullanıp veri çeşitlerini değiştirmeye gerek duymadan, paket 
dosyasına kayıtlı bütün dosyaları görebilmenizi sağlar.

■ Bilgisayarınızdaki bir kullanıcı veri Dosyasının İsmini değiştirmek.

• Burada belirlediğiniz dosya ismi Enstrüman ekranında görüntülenen dosya ismini etkileyip değiştirmez. Enstrüman 
tarafından görüntülenen dosya ismini değiştirmek Data Manager tarafından desteklenmez. Görüntülenen dosya 
ismini değiştirmek için Enstrümanın uygun olan işlemini kullanınız. Enstrüman tarafından görüntülenen veri ismini 
değiştirme hakkında daha detaylı bilgi için, Enstrümanın Kullanıcı Kılavuzuna bakınız.

■ Bir Bilgisayardan Kullancı Verisini Silme

Kaydetme Teyid Diyalog Kutusu
“(4) Yeni Paket Dosyası düğmesine” veya “(5) Paket dosyası açma düğmesine” tıklarsanız, yada biçimlendirme işlemi 
yaptığınız bir dosyayı kaydetmeden Data Manager'ı kapatmaya çalışırsanız, yaptığınız biçimlendirmeleri kayıt etmek isteyip 
istemediğinizi soran bir teyid diyalog kutusu ekranda belirir. Diyalog kutusunu kapatıp, halen biçimlendirmekte olduğunuz paket 
dosyasına geri dönmek için, diyalog kutusunun üzerindeki [Cancel] tuşunu tıklayınız. Ekranda paket dosyasına isim atamak için 
bir diyalog kutusunun belirmesi için [Yes] tuşuna tıklayınız. Bir isim atayıp dosyayı kaydedin. Biçimlendirme yaptığınız paket 
dosyasını kaydetmeden, dosyaya yaptığınız değişikliklerden vazgeçmek için [No] tuşunu tıklayınız.

1. “(10) Bilgisayar Dosya Listesinin” içerisinde ismini değiştirmek istediğiniz dosyayı seçip, 
daha sonra bu dosyaya çift tıklayın.

2. Bu, dosya ismi biçimleme moduna geçmenizi sağlar. Yeni ismi girin.

3. Bir isim girme işlemini bitirdikten sonra, bilgisayarınızın klavyesindeki [Enter] düğmesine 
basınız.

1. Silmek istediğiniz veri biçimini seçmek için “(3) Veri Biçimi Seçme Kutusunu” kullanın.

2. “(10) Bilgisayar Dosya Listesinin” içerisinden silmek istediğiniz dosyayı bulun.

3. “(10) Bilgisayar Dosya Listesinden” silmek istediğiniz veriyi sürükleyip, “(8) Çöp 
kutusunun” içine atınız.
Bu, kendi işletim sisteminizde herhangi bir veriyi çöp kutusuna attığınız zamanki ile aynı işlevi gerçekleştiren bir işlemdir.
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Bir Enstrümana package edit moduyla oluşturulmuş paket verilerini transfer eder.

• Package Transfer modundaki fonksiyonları kullanabilmeniz için enstrümanın bir USB kablosu ile bilgisayarınıza bağlı 
durumda olması gerekir.

• Bir bilgisayara bağlanmak ile alakalı daha detaylı bilgi için Enstrümanın Kullanım Kılavuzuna bakınız.
• Bilgisayarınıza birden fazla enstrüman bağlı durumda iken Data Manager doğru şekilde çalışmaz.
• Package Transfer modunda Enstrüman verilerini transfer ederken, Enstrüman üzerinde başka hiçbir işlem 

gerçekleştirmeyin. Bu şekilde yapmanız Data Manager veya Enstrümada işlem hatalarına sebep olur. Ayrıca Enstrüman 
hafızasındaki verilerin bozulmasına neden olur.

Package Transfer Sekmesi
• Aşağıdaki örnekler Windows XP'nin ekran resimlerini göstermektedir.

Veri Transferi Ilerleme Durum Çubuğu

(1)Başlık sütunu
Data Manager'ı kapatmak için başlık sütununda en sondaki close (x) (kapama) düğmesine basınız. Bilgisayar ve Enstrüman 
arasındaki bağlantı koptuğunda, başlık sütunuda “<Disconnected>” mesajı görüntülenecektir.

(2) Mod sekmeleri
Kullanmak istediğiniz mod için olan sekmeyi seçiniz. Herbir mod hakkında detaylar için, bu el kitabının ilgili bölümlerine 
bakınız.

Package Transfer Modu

Bu modda iken yapabilecekleriniz...

Önemli!

Ekran İçeriği
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(3) Yeniden yükleme düğmesi
“(5) Bilgisayar Dosya Listesini” en yeni bilgilerle yenilemek için tıklayınız. Package transfer modunda iken, bilgisayarınızdaki 
kullanıcı veri dosyası klasöründe (sayfa 27) Data Manager dışında bir yazılım kullanarak işlem yaparsanız, Data Manager'ın 
listeyi otomatik olarak yenilemiyeceğini biliniz. Bu tür bir işlemi gerçekleştirdikten sonra, listeyi yenilemek için reload 
(Yeniden Yükleme) düğmesine basınız.

(4) Çöp Kutusu
Paket dosyalarını silmek için Çöp kutusunu kullanınız.

(5) Bilgisayar Dosya Listesi
Bilgisayardaki kullanıcı veri klasöründe (sayfa 27) depolanan paket dosyalarını listeler.

(6) Enstrüman resmi
O anda bağlı olan Enstrümanın modelini gösterir.

(7) Paket dosyası gönderme düğmesi
“(5) Bilgisayar Dosya Listesinden” yedekleme dosyasını seçip, daha sonra yedekleme dosyasını Enstrümana transfer 
etmek için bu düğmeyi tıklayın.

(8) Tüm işlemler ilerleme durum çubuğu
Kayıtlı tüm paket dosyalarının toplam sayısı içerisinden kaç adet dosyanın transfer edildiğini gösterir. Bu ilerleme araç 
çubuğu, sadece bir transfer işlemi gerçekleştirilirken görüntülenir.

(9) Tekil işlemler ilerleme durum çubuğu
O anda yapılan transfer işlemin ilerleme durumunu gösterir. Bu araç çubuğu, paket dosyasının içerisindeki herbir dosyanın 
ayrı ayrı transfer durumlarını gösterir. Bu işlem, paket dosyası transferinin genel ilerleme durumunu göstermez. Bu ilerleme 
araç çubuğu, sadece bir transfer işlemi gerçekleştirilirken görüntülenir.

(10) Transfer iptal düğmesi 
O anda halen devam eden paket dosyası transfer işlemini iptal eder. Bu düğme, sadece bir transfer işlemi gerçekleştirilirken 
görüntülenir.

Bilgisayardan Enstrümana Transfer Etme
Bilgisayarınızdan enstrümana paket dosyalarını transfer ederken kullanabileceğiniz iki farklı metod vardır.

■ Sürükle ve Bırak Transferi

Package Transfer Modunu Kullanmak

1. “(5) Bilgisayar Dosya Listesinin” içerisinden Enstrümana transfer etmek istediğiniz paket 
dosyasını bulun.

2. Paket dosyasını “(6) Enstrüman resminin” üzerine bırakın.

3. Ekranda beliren teyid diyalog kutusuna cevap olarak, [Yes] düğmesini tıklayınız.
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■ Düğme İşlemli Transfer

• Paket dosyasına katıylı dosyaların sayısına göre, paket dosyası transfer işlemi tamamlanasıya kadar biraz zaman 
alabilir. Bu nedenle, işlemin tamamlanmasını bekleyecek kadar vaktiniz olduğu zaman bu işlemi gerçekleştiriniz.

• Paket dosyası transfer işlemi esnasında, iptal işlemi dışındaki bütün işlemler gerçekleştirilemez durumdadır.

Bilgisayardan bir Paket Dosyasını Silme

1. “(5) Bilgisayar Dosya Listesinin” içerisinden silmek istediğiniz dosyayı bulun.

2. “(5) Bilgisayar Dosya Listesinden” dosyayı sürükleyip, “(4) Çöp Kutusunun” içine atınız.
Bu, kendi işletim sisteminizde herhangi bir veriyi çöp kutusuna attığınız zamanki ile aynı işlevi gerçekleştiren bir işlemdir.

Bilgisayarınızdaki bir Paket Dosyasının İsmini değiştirmek

1. “(5) Bilgisayar Dosya Listesinin” içerisinde ismini değiştirmek istediğiniz dosyayı seçip, 
daha sonra bu dosyaya çift tıklayın.

2. Bu, dosya ismi biçimleme moduna geçmenizi sağlar. Yeni ismi girin.

3. Bir isim girme işlemini bitirdikten sonra, bilgisayarınızın klavyesindeki [Enter] düğmesine 
basınız.

Bir Transfer İşlemini İptal Etme
Herhangi bir transfer gerçekleştiriliyorken “(10) Transfer iptal düğmesini” tıklayın. Bu işlem bir onay diyalog kutusunun 
görüntülenmesini sağlıyacaktır. İptal etmek istediğinizi teyid etmek için [Yes] düğmesine tıklayın.

• Devam eden bir Şarkı Sıralayıcı veri transfer işlemini iptal edemeyebilirsiniz.

1. “(5) Bilgisayar Dosya Listesinin” içerisinden Enstrümana transfer etmek istediğiniz paket 
dosyasını seçin.

2. “(7) Paket dosyasını gönderme düğmesine” tıklayın.

3. Ekranda beliren teyid diyalog kutusuna cevap olarak, [Yes] düğmesini tıklayınız.
Yukarıdaki işlemlerin her ikiside “(9) Tekil işlem ilerleme durum çubuğunun” belirmesine ve dosya transferinin 
başlamasına sebep olur. Ekranda beliren teyid diyalog kutusuna cevap olarak [Yes] düğmesi yerine [No] düğmesini 
tıklarsanız, transfer işlemi gerçekleşmeyecektir. Bu arada transfer işlemini iptal etmek için “(10) Transfer iptal düğmesine” 
tıklayabilirsiniz.
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• Bir hafıza kartına kayıt ettiğiniz audio (ses) dosyalarını WAVE dosyası olarak bilgisayara kaydetmek.
• Bilgisayarınızdaki, Audio WAVE dosyalarını enstrümanda çalınabilecek bir format olan “play-only dosyalarına” çevirir ve 

bunları hafıza kartına kaydeder.

• Ses modundaki fonksiyonları kullanmak için bilgisayarınızın “Data Manager 6.1 İle Uyumlu Model Listesi” dâhilindeki “Audio 
(Ses) Fonksiyonu Yerleştirilmiş Modeller” biri üzerinde formatlanmış olan bir hafıza kartına bağlanması gerekir.

• Enstrümanın kart soketine takılı durumda olan bir hafıza kartı, bilgisayarınız tarafından okunamaz. Bağlantı için, bir 
bilgisayar hafıza kartı okuyucusu kullanın.

• Ses modundaki fonksiyonlar yalnızca “Data Manager 6.1 İle Uyumlu Model Listesi” dâhilindeki “Audio (Ses) Fonksiyonu 
Yerleştirilmiş Modeller” biri üzerinde formatlanmış olan bir hafıza kartı ile kullanılabilir.

• Bir WAVE dosyasını audio modu kullanarak çevirirken, bilgisayarınızda yeterli hafıza kapasitesinin bulunması 
gerekmektedir.

• Audio mod tarafından, sadece aşağıda tanımlanan formatlardaki WAVE dosyaları, enstrümanda çalınacak dosyalara 
çevirilebilir.

• Bazen belirli bir WAVE dosyası yukarıdaki format gereksinimlerini karşılasa bile, başka sebeplerden dolayı doğru bir biçimde 
çevirilemeyebilir.

• Audio mod tarafından enstrümanda çalınabilecek bir formata çevirilen dosyalar, sadece playback yapılabilir. Enstrüman 
çevirilmiş bir dosyaya kayıt yapamaz.

• Enstrümanda kayıt edilmiş bir audio (Ses) dosyası, bilgisayara kaydedildiği zaman, aşağıda belirtilen formatlardaki bir 
WAVE dosyası olarak kaydedilir.

• Bazı ayardaki bilgisayarlarda, ekranda, hafıza kartının içinde aşağıda tanımlanan dosyalar görüntülenebilir. Hiçbir zaman bu 
dosyalar üzerinde silme veya başka dosya işlemleri yapmaya çalışmayınız. Aksini yapmanız Enstrümanda hatalı çalınmaya 
(playback) sebep olabilir.

Audio Modu

Bu modda iken yapabilecekleriniz...

Önemli!

Veri Formatları : Lineer PCM
Bit değeri ölçme : 8bit/sample unsigned, 16bit/sample signed, 24bit/sample signed, 32bit/sample signed
Playback zamanı : 99 dakika 59 saniyeye kadar

44100Hz, 16bit/sample signed, Stereo

• CASIOWV1.WAV'dan CASIOWV9.WAV'a
• CASIOW10.WAV'dan CASIOW20.WAV'a
• Alt çizgiyle (_) başlayan ve “.WV7” uzantısıyla sona eren dosya isimleri.
• CASIOWAV.DIR
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• Aşağıdaki örnekler Windows XP'nin ekran resimlerini göstermektedir.

(1)Başlık sütunu
Data Manager'ı kapatmak başlık sütununda için en sondaki close (x) (kapama) düğmesine basınız. Bilgisayar ve Enstrüman 
arasındaki bağlantı koptuğunda, başlık sütunuda “<Disconnected>” mesajı görüntülenecektir.

(2) Mod sekmeleri
Kullanmak istediğiniz mod için olan sekmeyi seçiniz. Herbir mod hakkında detaylar için, bu el kitabının ilgili bölümlerine 
bakınız.

(3) Yeniden yükleme düğmesi
“(6) Bilgisayar Dosya Listesi”, “(7) Hafıza kartı kayıt/çalma dosya listesi” ve “(8) Hafıza kartı play-only dosya listesinin” 
içeriğini yeniler. Audio modunda iken, bilgisayarınızdaki WAVE dosyası klasöründe (sayfa 27) veya hafıza kartı dosyasında, 
Data Manager dışında bir yazılım kullanarak işlem yaparsanız, Data Manager'ın listeleri otomatik olarak yenilemiyeceğini 
biliniz. Bu tür bir işlemi gerçekleştirdikten sonra, listeleri yenilemek için reload (Yeniden Yükleme) düğmesine basınız.

(4) Çöp Kutusu
Bilgisayar WAVE dosyaları ve hafıza kartı audio dosyalarını silmek için Çöp kutusunu kullanınız.

(5) Hafıza kartı seçim düğmesi
Audio mod işlemleri için hedef hafıza kartını seçer.

(6) Bilgisayar Dosya Listesi
Bilgisayardaki WAVE dosya klasöründe (sayfa 27) depolanan dosyaları listeler.

(7) Hafıza kartı kayıt/çalma(play) dosya listesi
Geçerli hedef hafıza kartındaki kayıt/çalma(play) dosyalarını listeler.

(8) Hafıza kartı play-only dosya listesi
Geçerli hedef hafıza kartındaki play-only dosyalarını listeler. Enstrüman sadece burada gösterilen dosyaları çalabilir.

Ekran İçeriği
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(9) Hafıza kartı Kapasite çubuğu
Geçerli hedef hafıza kartının kapasitesini gösterir.

(10) Tüm işlemler ilerleme durum çubuğu
Gerçekleştirilen tüm işlemlerin toplam sayısı içerisinden kaç adet işlemin tamamlandığını gösterir. Bu araç çubuğu, sadece 
bir işlem gerçekleştirilirken görüntülenir.

(11) Tekil işlemler ilerleme durum çubuğu
O anda yapılan işlemin ilerleme durumunu gösterir. Bu araç çubuğu, sadece bir işlem gerçekleştirilirken görüntülenir.

(12) İptal düğmesi 
O anda halen devam eden işlemi iptal eder. Bu düğme, sadece bir işlem gerçekleştirilirken görüntülenir.

Audio Mod Hedef Hafıza Kartının Seçimi

■ “(5) Hafıza kartı seçim düğmesine” tıklayın. Ekranda beliren hafıza kartları listesinden, içinde 
Enstrüman tarafından kayıt edilmiş audio (ses) dosyalarını bulunduranı seçin.
Burada seçtiğiniz hafıza kartı, Data Manager'ı gelecek sefer açtığınızda otomatik olarak seçilecektir. Eğer bir herhangi bir 
sebepten dolayı hafıza kartı okuma işlemi başarısız olursa, “(7) Hafıza kartı kayıt/çalma dosya listesi” ve “(8) Hafıza kartı 
play-only dosya listesinin” içeriği boş olarak kalır. Aşağıda en sıklıkla karşılaşılan okuma hatası nedenleri gösterilmiştir.

Enstrümanda Kayıt Edilmiş bir Audio (Ses) Dosyasını Bilgisayara Kaydetmek

1. “(7) Hafıza kartı kayıt/çalma dosya listesinin” içerisinden kaydetmek istediğiniz dosyasını 
bulunuz.

2. Dosyayı “(6) Bilgisayar Dosya Listesinin” üzerine bırakın.
Tutup attığınız bütün dosyalar bir sıraya sokulur ve birer birer kaydetme işlemi gerçekleştirilir. Kaydedilmiş dosyalar her bir 
işlem tamamlandıktan sonra “(6) Bilgisayar Dosya Listesinde” belirir.

• Yukarıdaki adım, bir veri dönüştürme işlemi gerçekleştirir. Kayıdın uzunluğuna bağlı olarak, işlem tamamlanasıya 
kadar belli bir süre gerekebilir. Bu nedenle, işlemin tamamlanmasını bekleyecek kadar vaktiniz olduğu zaman bu 
işlemi gerçekleştiriniz.

• Veri transfer işlemi, bir audio (ses) dosyasının ses seviyesinde değişikliğe neden olabilir.

Audio Modunu Kullanmak

• Hafıza kartının doğru bir biçimde şeçilmemesi.
– Kullanmak istediğiniz hafıza kartını seçiniz.

• Hafıza kartında “MUSICDAT” isimli bir klasör bulunmamaktadır.
• Hafıza kartı, audio (ses) fonksiyonu olmayan bir Enstrümanda format edilmiştir.
• Hafıza kartı üzerindeki bir audio (ses) dosyası bozuldu.

– Hafıza kartını audio (ses) fonksiyonu olan bir Enstrümanda yeniden format edin.

•  Bir hafıza kartını format etmek, onun tüm içeriğini silmek demektir. Hafıza kartını format etmeden önce, 
hafıza katrının içinde bulunan ve saklamak istediğiniz bütün önemli dosyaları başka bir yere 
kaydettiğinizden emin olun.

Eğer hafıza kartını tekrar format etmek de problemi ortadan kaldırmadıysa, bu hafıza kartının arızalı olduğu anlamına 
gelebilir. Bu durumda farklı bir hafıza kartı kullanın.
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Bir Bilgisayar WAVE dosyasını Enstrümanda Çalınabilir Hale Getirme

1. “(6) Bilgisayar Dosya Listesinin” içerisinden Enstrümanda çalmak istediğiniz dosyayı 
bulun.

2. Dosyayı “(6) Bilgisayar Dosya Listesinin” içinden sürükleyerek “(8) Hafıza kartı play-only 
dosya listesinin” içine bırakın.
Tutup attığınız bütün dosyalar bir sıraya sokulur ve birer birer kaydetme işlemi gerçekleştirilir. WAVE dosyaları 
Enstrümanda çalınabilecek bir formata çevrilip, “(8) Hafıza kartı play-only dosya listesinin” en sonuna eklenir.
• Dosya numaraları “(8) Hafıza kartı play-only dosya listesine” eklenen dosyalara sıralı olarak eklenir. En büyük numara 

999 dur. 999 numarası atandıktan sonra daha fazla dosya ekleme mümkün olmaz.

• Yukarıdaki adım, bir veri dönüştürme işlemi gerçekleştirir. WAVE dosyasının büyüklüğüne ve biçimine bağlı olarak, 
işlem tamamlanasıya kadar belli bir süre gerekebilir. Bu nedenle, işlemin tamamlanmasını bekleyecek kadar 
vaktiniz olduğu zaman bu işlemi gerçekleştiriniz.

• WAVE dosyası isminin ilk 12 karakteri baz alınarak, audio (ses) dosyasına otomatik olarak bir isim atanır. Fakat, 
aşağıdaki tabloda yer almayan bütün karakterler otomatik olarak bir alt çizgiye (_) dönüştürülür.

Hafıza Kartı Play-Only Dosya Listesinden Bir Dosyayı Geri Getirmek

1. “(8) Hafıza kartı play-only dosya listesinin” içerisinden bilgisayar dosya listesine geri 
getirmek istediğiniz dosyasını bulunuz.

2. Dosyayı “(6) Bilgisayar Dosya Listesinin” üzerine bırakın.
Tutup attığınız bütün dosyalar bir sıraya sokulur ve art arda sırasıyla işlemler gerçekleştirilir. Geri getirilmiş dosyalar, her bir 
işlem tamamlandıktan sonra “(6) Bilgisayar Dosya Listesinde” belirir.

• Bilgisayara geri döndürülmüş bir dosya orjinal dosya ile aynı olmamakla birlikte, Enstrümanda playback yapılmak 
için desteklenen bir formata dönüştürümüş olan bir dosyadır.

Hafıza Kartı Play-Only Dosya Listesindeki Bir Dosyayı Silmek

1. “(8) Hafıza kartı play-only dosya listesinin” içerisinden silmek istediğiniz dosyasını bulunuz.

2. “(8) Hafıza kartı play-only dosya listesinden” dosyayı sürükleyip, “(4) Çöp Kutusunun” içine 
atınız.

• “(7) Hafıza kartı kayıt/çalma(play) dosya listesinin” içindeki dosyalar silinemez.
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Bir Bilgisayardan WAVE Dosyalarını Silme

1. “(6) Bilgisayar Dosya Listesinin” içerisinden silmek istediğiniz dosyayı bulun.

2. “(6) Bilgisayar Dosya Listesinden” dosyayı sürükleyip, “(4) Çöp Kutusunun” içine atınız.
Bu, kendi işletim sisteminizde herhangi bir veriyi çöp kutusuna attığınız zamanki ile aynı işlevi gerçekleştiren bir işlemdir.

Bilgisayarınızdaki bir WAVE Dosyasının İsmini değiştirmek

1. “(6) Bilgisayar Dosya Listesinin” içerisinde ismini değiştirmek istediğiniz dosyayı seçip, 
daha sonra bu dosyaya çift tıklayın.

2. Bu, dosya ismi biçimleme moduna geçmenizi sağlar. Yeni ismi girin.

3. Bir isim girme işlemini bitirdikten sonra, bilgisayarınızın klavyesindeki [Enter] düğmesine 
basınız.

• Yukarıdaki yöntemi kullanarak “(7) Hafıza kartı kayıt/çalma dosya listesi” ve “(8) Hafıza kartı play-only dosya 
listesinin” içerisindeki dosyaların isimlerini değiştiremezsiniz. Bu dosyaların isimlerini değiştirmek için Entrüman 
dosyası isim değiştirme fonksiyonunu kullanın. Enstrümandaki dosyaların isimlerini değiştirme hakkında daha 
detaylı bilgi için Enstrümanın Kullanım Kılavuzuna bakınız.

Bir İşlemi İptal Etme
İşlem gerçekleştiriliyorken “(12) İptal düğmesini” tıklayın. Bu işlem bir onay diyalog kutusunun görüntülenmesini 
sağlıyacaktır. İptal etmek istediğinizi teyid etmek için [Yes] düğmesine tıklayın.
Bu halen devam etmekte olan işlemi iptal edeceği gibi, sırada bekleyen bütün dosya transfer ve silme işlemleri de iptal etmiş 
olacaktır.
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Data Manager tarafından kullanılan dosyalar için depolama klasörlerini görüntüler ve yapılandırır.

• Aşağıdaki örnekler Windows XP'nin ekran resimlerini göstermektedir.

(1)Başlık sütunu
Data Manager'ı kapatmak için başlık sütununda en sondaki close (x) (kapama) düğmesine basınız. Bilgisayar ve Enstrüman 
arasındaki bağlantı koptuğunda, başlık sütunuda “<Disconnected>” mesajı görüntülenecektir.

(2) Mod sekmeleri
Kullanmak istediğiniz mod için olan sekmeyi seçiniz. Herbir mod hakkında detaylar için, bu el kitabının ilgili bölümlerine 
bakınız.

(3) Kullanıcı veri dosyası klasör dizini
Kullanıcı verisi dosyası ve paket dosyası depolama klasörüne kadarki dizini gösterir. Transfer, backup, package edit, ve 
package transfer modundayken, bu klasörün içindeki dosyalar bilgisayar dosya listesinde görüntülenir.

(4) WAVE dosyası klasör dizini
WAVE dosyası depolama klasörüne kadarki dizini gösterir. Audio (Ses) modundayken, bu klasörün içindeki dosyalar 
bilgisayar dosya listesinde görüntülenir.

(5) Kullanıcı veri dosyası klasör dizini tarayıcı düğmesi
Kullanıcı verisi dosyası ve paket dosyası depolama klasörüne kadarki dizini belirtmek için bir diyalog kutusu görüntüler.

(6) WAVE dosyası klasör dizini tarayıcı düğmesi
WAVE dosyası depolama klasörüne kadarki dizini belirtmek için bir diyalog kutusu görüntüler.

Preference Modu

Bu modda iken yapabilecekleriniz...

Ekran İçeriği
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Kullanıcı Verisi ve Paket Dosyası Depolama Klasörünü Belirleme

1. “(5) Kullanıcı veri dosyası klasör dizini tarayıcı düğmesini” tıklayınız.

2. Ekranda beliren klasör seçimi diyalog kutusunun üzerinde, depolama klasörünü belirtin.

WAVE dosyası Depolama Klasörünü Belirleme

1. “(6) WAVE dosyası klasör dizini tarayıcı düğmesine” tıklayınız.

2. Ekranda beliren klasör seçimi diyalog kutusunun üzerinde, depolama klasörünü belirtin.

Preference Modunu Kullanmak
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Hafıza kartına kaydedilmiş durumda olan kullanıcı veri dosyaları ve yedekleme dosyaları, kullanıcı veri klasörüne (sayfa 27) 
kopyalanabilir. Bu işlem, dosyaları Data Manager için uygun hale getirmiş olur. Ayrıca, Data Manager'ı kullanarak 
Enstrümandan bilgisayara kaydedilmiş olan kullanıcı veri dosyaları ve yedekleme dosyaları, bir hafıza kartına kopyalanabilir. 
Daha sonra, hafıza kartı Enstrümanın kart girişine yerleştirilebilir. Bu işlem, Enstrümanın dosyalara doğrudan erişimini sağlar.

• Enstrüman üzerinde format edilmiş bir hafıza kartı kullanınız.
• Paket dosyaları, Enstrüman tarafından doğrudan kullanılamaz.
• Eğer bir kullanıcı veri dosyası ismi sekiz karakterden uzun ise (Dosya isim uzantısı hariç), Enstrüman farklı bir dosya ismi 

görüntüleyecektir. Dosya ismini sekiz karakterden kısa olacak şekilde değiştirin.
• Enstrüman, aşağıdaki tabloda belirtilenlerin dışındaki dosya isim karakterlerini görüntüleyemez. Dosya ismini, sadece 

aşağıdaki tabloda belirtilen uygun karakterleri kullanarak değiştirin.

* Küçük harfleride kullanabilirsiniz, fakat Enstrüman karakterin büyük veya küçük harf olduğunu ayırt edemez.

Herhangi bir modda iken, bilgisayar listesinde görüntülenen dosyalar Data Manager penceresinin dışına sürüklenebilir. 
Bilgisayar listesinden bir dosyayı sürükleyip, hafıza kartının içerisindeki MUSICDAT klasörüne bırakmak, dosyanın hafıza 
kartına kopyalanmasını sağlayacaktır.

Herhangi bir modda iken, Data Manager'ın dışındaki bir klasörde bulunan dosya, bilgisayar listesine sürüklenip, listeye 
bırakılabilir. Enstrüman tarafından hafıza kartına kaydedilmiş bir kullanıcı veri dosyasını Data Manager kullanıcı veri dosyası 
klasörüne (sayfa 27) kopyalamak için, hafıza kartının MUSICDAT klasörünü açın ve kopyalamak istediğiniz dosyayı Data 
Manager bilgisayar listesine sürükleyin.
• Data Manager tarafından desteklenmeyen bir isim uzantısına sahip dosyayı kopyalayamayacağınızı aklınızdan çıkarmayın.

Diğer İşlemler

Bilgisayar ve Enstrüman arasında Veri Transferi Yapmak için Hafıza
Kartının Kullanımı

Önemli!

Kullanıcı Veri Dosyası Klasörünün İçinden bir Hafıza Kartına Dosyaları
Kopyalama

Bir Dosyayı Bilgisayarınız Üzerindeki bir Klasörden Kullanıcı Verisi
Dosya Klasörüne Kopyalamak
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• Data Manager, Enstrümanın eski modellerinin ritim veri dosyalarını transfer etmek için kullanılabilir. Desteklenen ritim veri 
dosyaları, yanda dosya isim uzantıları verilen dosya türleridir: “.AC7”, “.Z00”, “.CKF”.

• Veri türleri desteklenen eski modeller hakkında daha detaylı bilgi için, Enstrümanın Kullanıcı Kılavuzundaki “Bir Bilgisayara 
Bağlanma” bölümüne bakınız.

• Yaklaşık 32 Kbyte'dan daha büyük ritim veri dosyaları Enstrümana transfer edilemez.

Kullanıcı Verisi Referansı

Simge Dosya İsmi 
Uzantısı

Veri Biçimleri Silme Açıklamalar

Tone .TN7 Kullanıcı Tonları Desteklenmiyor –

Drawbar Organ .DB7 Kullanıcı Drawbar 
Org Tonları

Desteklenmiyor “Data Manager 6.1 İle Uyumlu 
Model Listesi” üzerinde 
“Drawbar Org Modelleri” olarak 
belirtilen modellerle 
kullanılabilir.

DSP .DS7 Kullanıcı DSP'leri Desteklenmiyor –

Rhythm .AC7, .Z00, .CKF Kullanıcı Ritimleri Destekleniyor “Ritim ve Notalar” a bakınız.

Scale Memory 
(Skala Hafızası)

.CSD Kullanıcı Skala 
Hafızası

Desteklenmiyor “Data Manager 6.1 İle Uyumlu 
Model Listesi” üzerinde 
“Oriental Müzik Modelleri” 
olarak belirtilen modellerle 
kullanılabilir.

Song Sequencer 
(Şarkı 
Sıralayıcısı)

.CMS Şarkı Sıralayıcısı Destekleniyor Song Sequencer toplam alan 
hafızası sınırlıdır. Enstrüman 
bazı koşullarda, transferi 
imkansız hale getirebilir.

Music Preset 
(Hazır Müzik)

.MPS Kullanıcı Music 
Presets (Hazır 
Müzikler)

Destekleniyor Music Preset (Hazır Müzik) 
toplam alan hafızası sınırlıdır. 
Enstrüman bazı koşullarda, 
transferi imkansız hale 
getirebilir.

Registration .RM7 Kayıt Desteklenmiyor Farklı model isimlerine sahip 
iki Enstrüman arasında 
uyumluluk olmayabilir. 
Detaylar için, ayrı “CASIO 
Elektronik Klavye Veri 
Uyumluluğu” kısmına bakın.

Ritim Verisi Notaları
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İşlem hataları, Enstrüman durum sorunları, Data Manager işletim sistemi sorunları, ve diğer faktörler, işlem esnasında ekranda 
hata mesajlarının belirmesine neden olabilir. Aşağıdaki listede açıklanan hata mesajlarına bakıp, listede belirtilen gerekli işlemi 
gerçekleştiriniz.

Hata Mesajları

Mesaj Sebep Gerekli İşlem

Already Running Data Manager'ın farklı 
bir kopyası zaten 
çalışıyor.

Halen çalışmakta olan Data Manager'ı kullanınız.

Communication Error Enstrüman ile bağlantı 
esnasında ortaya çıkan 
bir hatadır.

• Bilgisayar ve Enstrüman arasındaki bağlantıları kontrol ediniz.
• Eğer başka bir uygulama çalışıyor ise, onu kapatın.
• Enstrüman üzerinden rhythm modunu seçin.
• Bilgisayara sadece bir Enstrümanın bağlı durumda olduğundan 

emin olun.
• Veri bağlantısı devam etmekteyken, herhangi bir klavye işlemi 

gerçekleştirmeyiniz.
• Eğer bilgisayara, bir USB hub veya uzatma kablosuyla 

bağlanıyorsanız, direkt bağlantıya geçiniz.
• Eğer yukarıda belirtilen işlemler sorunu gidermenize yardımcı 

olmuyorsa, Enstrümanı kapatın ve yeniden açın. Ayrıca Data 
Manager'ı yeniden başlatmayıda deneyiniz.

File Read Error Dosya veya klasör 
okuma işlemi esnasında 
oluşan hata.

• Okumaya çalıştığınız dosya veya klasörün gerçekten var olup 
olmadığını kontrol ediniz.

• Okumaya çalıştığınız dosya veya klasörün okunabilir formatta 
olduğunu kontrol ediniz.

• Dosyanın aynı anda başka bir uygulama tarafından kullanılıp 
kullanılmadığını kontrol ediniz.

• Emin olmak için, kullanıcı verisi dosya klasörü ve WAVE dosya 
klasörü dizinlerinin hiçbir uyumsuz karakter içerip içermediğini 
kontrol ediniz.

• Eğer her iki dizinde uyumsuz karakter içeriyorsa, kullanıcı veri 
dosya klasörü veya WAVE dosya klasörünü, dizini, sadece 
desteklenen tek byte'lık alfanumerik karakterlerden oluşan başka 
bir klasörle değiştiriniz.

File Write Error Dosya veya klasör 
yazma işlemi esnasında 
oluşan hata.

• Emin olmak için, oluşturmaya çalıştığınız dosya veya klasör 
konumunun gerçekten var olup olmadığını kontrol ediniz.

• Emin olmak için, yazmaya çalıştığınız dosya veya klasörün 
gerçekten var olup olmadığını kontrol ediniz.

• Emin olmak için, yazmaya çalıştığınız dosya veya klasörün 
yazılabilir formatta olup olmadığını kontrol ediniz.

• Eğer bir hafıza kartına yazmaya çalışıyorsanız, emin olmak için, 
koruma anahtarının yazım koruma pozisyonunda olmadığını 
kontrol ediniz.

• Dosyanın aynı anda başka bir uygulama tarafından kullanılıp 
kullanılmadığını kontrol ediniz.

• Emin olmak için, bilgisayarda veya hafıza kartında geriye kalan 
alanın yeterli olduğunu kontrol ediniz.

• Emin olmak için, kullanıcı verisi dosya klasörü ve WAVE dosya 
klasörü dizinlerinin hiçbir uyumsuz karakter içermediğini kontrol 
ediniz.

• Eğer her iki dizinde uyumsuz karakter içeriyorsa, kullanıcı veri 
dosya klasörü veya WAVE dosya klasörünü, dizini, sadece 
desteklenen tek byte'lık alfanumerik karakterlerden oluşan başka 
bir klasörle değiştiriniz.
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File Format Error Dosya formatı Data 
Manager tarafından 
desteklenmemektedir.

Dosya Data Manager tarafından desteklenmemektedir. Başka bir 
dosya kullanın.

Bu dosya arızalıdır. Bu dosya kullanılamaz. Eğer aynı veri, Enstrümanın hafızasında 
halen bulunuyorsa, veriyi yeniden kaydedip, onu kulanın.

Dosya ilgili Enstrüman 
ile uyumlu değil.

İlgili Enstrümanla uyumlu bir dosya kullanın. İlgili Enstrümandan 
farklı bir model üzerinde oluşturulmuş bir dosya, ilgili Enstrüman 
tarafından desteklenen bir dosya adı uzantısına sahip olsa bile, 
uyumlu olmayabilir. Farklı enstrümanlar arasındaki uyumluluk 
hakkında bilgi için, ayrı “CASIO Elektronik Klavye Veri Uyumluluğu” 
kısmına bakın.

Memory Full Kullanıcı veri hafızası 
dolu.

• Eğer ekranda mesaj, package edit modundayken belirirse, 
Hata mesajı belirdiği zaman seçili olan veri türünün “Song 
Sequencer” veya “Music Preset” olup olmadığını kontrol ediniz. 
Bu durumda, seçili olan veri türü daha fazla transfer edilemez. 
Daha faza yeni veriye yer açmak için, artık ihtiyacınız olmayan 
paket verilerini silin.

• Eğer ekranda mesaj, başka bir moddayken (package edit modu 
dışında) belirirse, 
Hata mesajı belirdiği zaman seçili olan veri türünün “Song 
Sequencer” veya “Music Preset” olup olmadığını kontrol ediniz. 
Daha faza yeni veriye yer açmak için, artık ihtiyacınızın 
kalmadığı, halen seçili durumda olan veri türleri arasından 
verileri silin.

File Too Large Enstrümana, 
desteklenen maksimum 
dosya büyüklüğünü 
aşan bir kullanıcı veri 
dosyasını transfer 
etmeye yada bir paket 
dosyasını kayıt etmeye 
çalıştığınız zaman.

Dosya Enstrüman tarafından desteklenmemektedir. Başka bir 
dosya kullanın.

Keyboard Data Is Different Ekranda görüntülenen 
veri, klavye üzerinde 
olan veriden farklı 
olabilir.

Ekran içeriğini yenilemek için yeniden yükle (reload) düğmesini 
tıklayınız.

Mesaj Sebep Gerekli İşlem
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