KORG PA3x Háttér-elem (KITBAT1002) cseréje
(A képeket az eredeti, angol nyelvű magyarázaton találja, az elem mellett a csomagban vagy letölthető oldalunkról).
Amennyiben kérdése van, keresse a szakszervizt annak elérhetőségein: www.hangszerviz.hu
A háttér-elem csak a KORG által szállított KITBAT1002 cikkszámú modellre cserélhető. A KORG cég,
disztribútora és szakszervize nem vállal semmilyen felelősséget más típusú elem cseréje miatt az eszközben létrejött
semmilyen hibában, kárban. Az elem cseréjét a felhasználó is elvégezheti, de csak saját felel ősségére, amennyiben
az elem cseréje közben vagy miatt hiba lép fel, a szakszerviz elutasíthatja a felhasználó az eszköz javítása iránti
jótállásos igényét. Kérem olvassa el figyelmesen a leírást!

Figyelmeztetések
Mielőtt megbontja a hangszert, kérem figyeljen oda, hogy az NE legyen csatlakoztatva a hálózathoz, a hálózati
kábelt húzza ki! Hogy megelőzze a statikus kisülésből eredő esetleges hibákat, érintse a kezét a hangszer egy nem
festett fém-alkatrészéhez, mielőtt elkezdi a háttér-elem cseréjét.

A háttér elem cseréje
Az elem cseréjéhez szüksége lesz egy közepes (PH1) és egy nagyobb (PH2) fejű kereszt-csavarhúzóra (a
csavarhúzót a csomag nem tartalmazza).
1. Bontsa ki az új. “elem”-matricával ellátott elemet a csomagból. A csomagban ezen kívül még 2db “elem”matricát is talál.
2. A hangszert óvatosan fordítsa meg, fektesse a felső lapjára. Ehhez használhat pár nagyobb szivacsot, vagy
valamilyen puhább tárgyat, hogy a kezelőszervek (főleg a joystick) ne sérüljenek. Távolítsa el a PH2-fejű
csavarhúzóval a 6db D-fejű (a) csavart, majd a PH1-fejű csavarhúzóval a 3db süllyesztett fejű (b) csavart. A
csavarokat biztonságos helyre tegye, ne szóródjanak szét. Távolítsa el a borító lapot (c), hogy hozzáférjen a
háttér-elemhez.
3. Óvatosan vegye ki a háttér-elemet (d) a helyéről (e), majd húzza ki a csatlakozóját (f) a hangszerből.
4. Csatlakoztassa az új elemet (g) a hangszer csatlakozójához (f), ügyelve arra, hogy a fekete kábel (*) a
megfelelő pozícióban legyen. Helyezze el az elemet a helyére (e).
5. Tegye vissza a fedőlapot (c) az eredeti pozíciójába. Először csavarja vissza lazán a 3db süllyesztett fejű
csavart, majd aztán a 6db D-fejű csavart. Miután az összes csavar a helyére került, húzza meg a csavarokat
finoman, először a 3db süllyesztett fejűt, aztán a 6db D-fejűt.
6. Helyezzen el egy matricát a hangszer
hátoldalára a KORG felirat és a gyári
szám cimkéje közé, vigyázva arra, hogy
jelen pillanatban a hangszer felfelé áll (ld.
kép). Ezzel jelzi, hogy az Ön hangszere
már biztonságos elemmel rendelkezik.
Amennyiben zavarja Önt a matrica a
hangszer hátoldalán, ragaszthatja azt az
elemet fedő lapra is, alulra.
7. Amennyiben Ön kereskedő, és még nem adta el a hangszert, a másik matricát elhelyezheti a hangszer
papírdobozán is, így jelezve az elem-csere meglétét.

A háttér elem formázása
Miután behelyezte az új elemet, először teljesen le kell merítenie, majd feltöltenie, hogy az elem elérje teljes
kapacitását.
1. Kapcsolja be a hangszert, majd miután elindult, nyomja meg a GLOBAL gombot, majd érintse meg a
kijelzőn a “General Controls” virtuális gombot és aztán a “Clock & Battery” fület, hogy az elem státuszát
megfigyelhesse.
2. Érintse meg a “Wipe” virtuális gombot a kijelzőn, az elem formázásához. A zöld csík eltűnik, a “Duration”
mezőben “0 hours” jelenik meg. Ekkor a hangszer teljesen lemeríti az elemet, majd újra feltölti azt.
3. Hagyja bekapcsolva a hangszert, amíg az elem teljesen fel nem töltődik. Töltés közben akár készenléti
módba helyezheti a hangszert az előlapi STANDBY nyomógomb pár másodpercig történő nyomásával, de
a hátsó főkapcsolót ne kapcsolja ki és a konnektorból ne húzza ki a hangszert.
4. Amikor az elem teljesen feltöltődött (a képernyőn zöld csíkot időnként ellenőrizze), már kikapcsolhatja a
hangszerét.
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