
Instructiuni de instalare a setului encodat AD&MC V.2 si a MicroSD-ului de activare a acestuia. 

 

IMPORTANT! 

NU FOLOSITI MICROSD-UL IN ALTE DISPOZITIVE, NU FORMATATI MICROSD-UL, NU 

ADAUGATI, STERGETI SAU MODIFICATI CONTINUTUL ACESTUIA, ACESTE OPERATIUNI NU 

FAC OBIECTUL GARANTIEI SI NU SUNTEM RESPONSABILI PENTRU OPERAREA 

DEFECTUOASA DE CATRE UTILIZATOR. 

 

Procedura de incarcare a datelor localizate pentru sintetizatoarele  

Korg Pa4X International 

 

Atentie! 

Inainte de a opera orice modificare, deconectati instrumentul de la retea. Introducerea 

cardului in timp ce clapa este alimentata poate cauza defectarea severa a 

instrumentului. 

Pentru a evita descarcarile electrostatice, atingeti un obiect metalic inainte de a efectua 

operatiunile de mai jos. 

 

Pasul 1: Instalare MicroSD: 

Pentru instalare este necesara o surubelnita cu cap in cruce. Desfaceti 

surubul ce blocheaza capacul slotului MicroSD (Fig. 1) si inlaturati apoi capacul. 

 

     Fig. 1: inlaturarea surubului.                                   

  
Introduceti cardul MicroSD in locasul acestuia, asigurandu-va ca fata cardului cu conectorul 

metalic sa fie indreptata in sus. Apasati usor cardul pana acesta se blocheaza, fapt semnalat 

de un click. 
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Atentie! Asigurati-va ca pozitia cardului este cea corecta, introducerea fortata sau 

gresita poate duce la defectarea instrumentului. 

Remontati capacul (b) in locul sau si fixati surubul de blocare (a). (Fig. 2) 

 

Fig. 2: remontarea capacului. 

 
 

Pasul 2: Descarcarea pachetului de resurse: 

 

Pentru a descarca setul si sistemul de operare, accesati adresa www.mcmusic.ro/set 

Accesati link-ul Set AD&MC V2 pentru Korg Pa4X International pentru a initializa descarcarea. 

 

Dezarhivati pachetul descarcat si copiati continutul acestuia pe un stick USB. 

Pentru a evita erorile de instalare, copiati continutul stick-ului USB in memoria interna a 

instrumentului urmand urmatorii pasi: 

1) Introduceti stick-ul in portul USB 

2) Apasati butonul MEDIA 

3) Selectati submeniul Copy 

4) Din meniul de alegere a sursei selectati stick-ul USB 

5) Selectati directorul OS-AD&MC.V2.Pa4x.RO si apasati Copy To 

6) Apasati Copy si apoi Yes in fereastra de confirmare  

 

Dupa incheierea pasului 2 scoateti stick-ul din portul USB si apasati tasta Power pentru a inchide 

instrumentul. 

 

 

 

 

 

 

http://www.mcmusic.ro/set
http://tiny.cc/pa4x
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Pasul 3: Instalarea resurselor localizate: 

 

1) Tineti apasat butonul Intro 1 si porniti instrumentul 

2) Puteti ridica degetul de pe butonul Intro 1 cand vedeti pe ecran textul “System update” 

3) Veti intra in pagina de calibrare a ecranului, va rugam sa urmati instructiunile de calibrare 

4) La notificarea pentru selectarea fisierului PKG sau UPD de instalare apasati OK 

5) Selectati directorul copiat in memoria interna a instrumentului si apasati Open 

6) Selectati fisierul cu extensia .pkg sau .upd in functie de extensia ceruta in notificarea 

anterioara si apasati Select 

7) Dupa notificarea de verificare a integritatii pachetului, apasati Update atunci cand acesta 

este disponibil 

8) Dupa finalizarea instalarii AddOn-ului veti primi notificarea SYSTEM UPDATE 

COMPLETED, va rugam sa inchideti instrumentul, asteptati cateva secunde si reporniti 

instrumentul 

9) Dupa finalizarea actualizarii, pentru instalarea setului va trebui sa apasati butonul 

GLOBAL, selectati meniul Mode Preferences, selectati submeniul Media si debifati 

optiunea Factory 

10) Iesiti din meniul GLOBAL si apasati butonul MEDIA, selectati directorul OS-

AD&MC.V2.Pa4x.RO, apasati Open pentru a deschide directorul 

11) Selectati fisierul AD&MC.V2.Pa4x.Ro.SET si apasati Load, apoi Yes in fereastra de 

confirmare 

 

Pentru orice nelamurire sau intrebare referitoare la acest set sau orice alta informatie, va rugam 

sa va inregistrati in comunitatea Korg Pa Romania pe Facebook. 

 

Link: https://www.facebook.com/groups/761852290561045 

 

Calea Rahovei 266-268, Cladirea ELECTROMAGNETICA, Corp 1, Etaj 1, Sector 5, 

Cod Postal 050912, Bucuresti 

Email: office@mcmusic.ro 

Tel: 021 456 12 90 

http://www.mcmusic.ro 
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