
G-70 Adatbázis kezel
Az összes leírt funkció kompatibilis a Mac OS-X-el is.

Hogyan importáljunk be adatbázist?

Ahhoz, hogy közvetlenül a G-70-b l adatbázis importáljunk, kössük össze USB kábellel a G-
70-et a számítógéppel, és lépjünk USB DATA STORAGE üzemmódba. Az USB DATA
STORAGE üzemmód aktiválása:

a) Nyomjuk meg a MENU gombot a front panelen
b) Nyomjuk meg az USB DATA STORAGE gombot a kijelz n
c) Nyomjuk meg az INTERNAL MEMORY vagy EXTERNAL MEMORY gombot a

kijelz n (annak megfelel en, hogy melyik területr l akarjuk az adatbázist használni –
bels  memória vagy kártya)

A számítógépen:

1. Kattintsunk az „IMPORT” gombra



2. Kattintsunk arra az adatbázisra amit importálni szeretnénk. Közvetlenül a G-70-
l történ  mentés esetén válasszuk a

 G70 SSD ikonnal jelzett meghajtót

3. Nyomjuk meg az „IMPORT” gombot

 Az adatbázis bekerül a „default” (alapértemlezett) szekcióba.



Három különböz  ablakot láthatunk. Egy a dalokhoz (SONGS), egy a stílusokhoz (STYLES)
egy pedig a USER PROGRAM-okhoz.

Egy kisméretben látható ablak teljes nyitása:

1. Kattintsunk az ablak jobb fels  részén található kis ikonra.



 Egy teljesen képerny s ablak kisméretbe állítása:

1. Kattintsunk az ablak jobb fels  részén található kis ikonra.

Egy ablak elrejtése, miközben fut:

1. Kattintsunk az ablak jobb fels  részén található kis ikonra.



 Egy futó, de nem látható ablak nyitása:

1. Kattintsunk az ablak ikonjára.

Hogyan mozgassunk oszlopokat:

1. Az egér bal gombjával rákattintva, majd nyomva tartva mozgassuk jobbra vagy balra a
kívánt oszlopot.



A fájlok rendezése

1. Az oszlop tetejére kattintva a megfelel  rendszer szerint rendez dnek a fájlok

Hogyan csatoljuk dalokat, stílusokat, user program / Music Assistant
fájlokat-okat az adatbázishoz:

1. Kattintsunk az „Add Styles/Songs/User program” gombra a megfelel  ablakban.



2. Válasszunk könyvtárat, és jelöljük meg a megfelel  fájlokat, és kattintsunk az OPEN
gombra

….az adatbázis frissítve van



Hogyan exportáljunk adatbázist a G-70-be?

Ahhoz, hogy közvetlenül a G-70-be adatbázis exportáljunk, kössük össze USB kábellel a G-
70-et a számítógéppel, és lépjünk USB DATA STORAGE üzemmódba. Az USB DATA
STORAGE üzemmód aktiválása:

a) Nyomjuk meg a MENU gombot a front panelen
b) Nyomjuk meg az USB DATA STORAGE gombot a kijelz n
c) Nyomjuk meg az INTERNAL MEMORY vagy EXTERNAL MEMORY gombot a
kijelz n (annak megfelel en, hogy melyik területr l akarjuk az adatbázist használni – bels
memória vagy kártya)

A számítógépen:

a. Kattintsunk az „EXPORT” gombra

b. Kattintsunk arra az adatbázisra amit exportálni szeretnénk. Közvetlenül a G-70-be
történ  exportálás esetén válasszuk a G70 SSD ikonnal jelzett meghajtót



c. Nyomjuk meg az „EXPORT” gombot

ÓVINTÉZKEDÉSEK AZ EXPORTÁLÁS SORÁN!!!

Windows:

Ha befejez dött az exportálási m velet, minden esetben használjuk a „Hardver biztonságos
eltávolítása” opciót, miel tt megszakítjuk az USB kapcsolatot.
A képerny  jobb alsó sarkában egy kis zöld nyíl jelzi, hogy aktív USB kapcsolat van. Ha az
egeret egy kis ideig ezen az ikonon tartjuk, megjelenik a „Hardver biztonságos eltávolítása”
felirat. Rákattintva, a számítógép megjeleníti az összes USB-vel kapcsolt eszközt, ki kell
választani a listából a G-70 háttértárolót, és az eltávolítás gombra kattintani, majd az OK
gombra.
Várjunk, amíg a számítógép megjeleníti, hogy „A hardver eltávolítása biztonságos” és húzzuk
ki az USB kábelt.
Az OK gombbal bezárjuk az ablakot.
A G-70-en nyomjuk meg a DISCONNECT vagy az EXIT gombot.

Mac használóknak:

Ha befejeztük az exportálási m veletet, húzzuk a G-70 ikonját a „papírkosárba” (TRASH), és
várjuk meg míg az asztalról elt nik az ikon.
 óA G-70-en nyomjuk meg a DISCONNECT vagy az EXIT gombot.

A helytelen eltávolítás adatvesztést okozhat!!!



Hogyan töröljünk dalt, stílust vagy user program-ot

A delete oszlopban látható négyzetekben kis pipával jelöljük ki azokat a fájlokat amiket
törölni szeretnénk. Az exportálás után a pipával jelzett fájlok törl dnek az adatbázisból.

Hogyan töröljük ki az össszes fájlt egy gombbal

1.a) Kattintsunk a „DELETE ALL” gombra

vagy

1.b) Kattintsunk a bal gombbal egy fájl-ra, majd nyomvatartás közben húzzuk lefelé. Így a
kijelölt fájlok kékre változnak. A jobb gombot megnyomva, válasszuk a DELETE – DELETE
ON fülecskét.



Fájlok visszaállítása egy gombbal:

1.a) Kattintsunk a „UNDELETE ALL” gombra

vagy

1.b) Kattintsunk a bal gombbal egy fájl-ra, majd nyomvatartás közben húzzuk lefelé. Így a
kijelölt fájlok kékre változnak. A jobb gombot megnyomva, válasszuk a DELETE – DELETE
OFF fülecskét.



User programok Music Assistant fájlként való megjelenítése

A Music Assistant oszlopban látható négyzetekben kis pipával jelöljük ki azokat a fájlokat
amiket Music Assistant-ként megjeleníteni szeretnénk. Az exportálás után a pipával jelzett
fájlok Music Assistant fájlként is fognak szerepelni ezentúl.



Hogyan jelenítsük meg az össszes fájlt egy gombbal

1.a) Kattintsunk a „SET ALL MUSIC ASSISTANT” gombra

vagy

1.b) Kattintsunk a bal gombbal egy fájl-ra, majd nyomvatartás közben húzzuk lefelé. Így a
kijelölt fájlok kékre változnak. A jobb gombot megnyomva, válasszuk a MUSIC
ASSISTANT ON fülecskét.



Hogyan állítsunk be User programot Music Assistant nélkül

1. A Music Assistant oszlopban a négyzetekben látható kis pipára kattintva a pipa elt nik, így
az exportálás után ezek a fájlok Music Assistant fájlként nem fognak szerepelni ezentúl.

Hogyan állítsunk be az összes User programot Music Assistant nélkül

1.a) Kattintsunk a „SET ALL USER PROGRAMM” gombra

vagy

1.b) Kattintsunk a bal gombbal egy fájl-ra, majd nyomvatartás közben húzzuk lefelé. Így a
kijelölt fájlok kékre változnak. A jobb gombot megnyomva, válasszuk a MUSIC
ASSISTANT OFF fülecskét.



Dal/Stílus/User program átnevezése

Megjegyzés Macintosh használóknak: A jobb egér gombbal jelzett funkciókat a ctrl gomb
nyomva tartása közben történ  kattintással érjük el.

1. Kattintsunk duplán az „EXTEND FILE NAME” oszlopban a fájlnevet megjelenít
mez re a SONG/STYLE/USER PROGRAM ablakban

2. Írjuk be a kívánt nevet



A b vített ASCII kódolt karaktereket a rendszer nem támogatja
A használható karakterek a következ k:

Megjegyzés: Nyomjuk meg az enter-t vagy klikkeljünk a név – mez n kívül egyet, hogy a név
változtatást aktiváljuk, így az adatbázisban már az új név szerepel.



Hogyan nevezzük át a „GENRE” (m faj) besorolását a dal/stílus/user
program-nak

Megjegyzés Macintosh használóknak: A jobb egér gombbal jelzett funkciókat a ctrl gomb nyomva tartása
közben történ  kattintással érjük el.

1. Kattintsunk duplán az „GENRE” oszlopban a m fajt megjelenít  mez re a
SONG/STYLE/USER PROGRAM ablakban

2. Írjuk be a kívánt m faj nevét

3. Kattintsunk az OK gombra

Megjegyzés: A b vített ASCII kódolt karaktereket a rendszer nem támogatja

Hogyan nevezzük át a „COUNTRY” (származási ország) besorolását a
stílus-nak

Megjegyzés Macintosh használóknak: A jobb egér gombbal jelzett funkciókat a ctrl gomb
nyomva tartása közben történ  kattintással érjük el.

1. Kattintsunk duplán az „COUNTRY” oszlopban a származási országot megjelenít
mez re a SONG/STYLE/USER PROGRAM ablakban

2. Írjuk be a kívánt ország nevét



Megjegyzés: A b vített ASCII kódolt karaktereket a rendszer nem támogatja

Megjegyzés: Nyomjuk meg az enter-t vagy klikkeljünk a név – mez n kívül egyet, hogy a
név változtatást aktiváljuk, így az adatbázisban már az új név szerepel.

Hogyan nevezzünk át több  „COUNTRY”  besorolást egyszerre a
stílusoknál

Megjegyzés Macintosh használóknak: A jobb egér gombbal jelzett funkciókat a ctrl gomb
nyomva tartása közben történ  kattintással érjük el.

1. Kattintsunk a bal gombbal egy fájl-ra, majd nyomvatartás közben húzzuk lefelé. Így a
kijelölt fájlok kékre változnak. A jobb gombot a COUNTRY oszlopban megnyomva,
válasszuk a RENAME FIELD COUNTRY fülecskét.



2. Írjuk be az új nevet

3. Kattintsunk az OK gombra

A b vített ASCII kódolt karaktereket a rendszer nem támogatja

Hogyan nevezzük át a „ARTIST” (el adó) besorolását a dal/music
assistantfájloknak

Megjegyzés Macintosh használóknak: A jobb egér gombbal jelzett funkciókat a ctrl gomb
nyomva tartása közben történ  kattintással érjük el.

1. Kattintsunk duplán az „ARTIST” oszlopban az el adó nevét megjelenít  mez re a
USER PROGRAM/MUSIC ASSISTANT ablakban

2. Írjuk be a kívánt el adó nevét

A b vített ASCII kódolt karaktereket a rendszer nem támogatja



Megjegyzés: Nyomjuk meg az enter-t vagy klikkeljünk a név – mez n kívül egyet, hogy a név
változtatást aktiváljuk, így az adatbázisban már az új név szerepel.

Hogyan nevezzünk át több  „ARTIST”  (el adó) besorolást egyszerre a
dal/music assistant fájloknál

Megjegyzés Macintosh használóknak: A jobb egér gombbal jelzett funkciókat a ctrl gomb
nyomva tartása közben történ  kattintással érjük el.

1. Kattintsunk a bal gombbal egy fájl-ra, majd nyomvatartás közben húzzuk lefelé. Így a
kijelölt fájlok kékre változnak. A jobb gombot a ARTIST oszlopban megnyomva,
válasszuk a RENAME FIELD ARTIST fülecskét.

2. Írjuk be az új nevet

3. Kattintsunk az OK gombra

A b vített ASCII kódolt karaktereket a rendszer nem támogatja



Hogyan nevezzünk át Music Assistant fájlokat

Megjegyzés Macintosh használóknak: A jobb egér gombbal jelzett funkciókat a ctrl gomb
nyomva tartása közben történ  kattintással érjük el.

1. Kattintsunk duplán az „M. Ass Extended Filename” oszlopban a megfelel  névre a
User programm/Music Assistant ablakban

2. Írjuk be a kívánt nevet

A b vített ASCII kódolt karaktereket a rendszer nem támogatja

Megjegyzés: Nyomjuk meg az enter-t vagy klikkeljünk a név – mez n kívül egyet, hogy a név
változtatást aktiváljuk, így az adatbázisban már az új név szerepel.

Hogyan nevezzünk át a m faját a Music Assistant fájloknak

Megjegyzés Macintosh használóknak: A jobb egér gombbal jelzett funkciókat a ctrl gomb
nyomva tartása közben történ  kattintással érjük el.

1. Kattintsunk duplán az „M. Ass Genre” oszlopban a megfelel  névre a User
programm/Music Assistant ablakban

2. Írjuk be a kívánt nevet



A b vített ASCII kódolt karaktereket a rendszer nem támogatja

Megjegyzés: Nyomjuk meg az enter-t vagy klikkeljünk a név – mez n kívül egyet, hogy a név
változtatást aktiváljuk, így az adatbázisban már az új név szerepel.

Hogyan változtassuk meg az INDEX besorolását a dal/stílus/user program-
nak

1. Kattintsunk az „Index” oszlopban a megfelel  fájlra
2. Válasszunk a legördül  listából index-et



Hogyan változtassuk meg egyszerre több dal/stílus/user program indexét

1. Kattintsunk a bal gombbal egy fájl-ra, majd nyomvatartás közben húzzuk lefelé. Így a
kijelölt fájlok kékre változnak. A jobb gombot a INDEX oszlopban megnyomva,
válasszuk az INDEX fülecskét, és a legördül  listából válasszunk INDEX-et.



Hogyan készítsünk egy új SESSION-t

1. Klikkeljünk a Session gombra

2. Írjuk be az új Session nevét

3. Kattintsunk a „New Session” gombra



4. Kattintsunk az OK gombra

Hogyan töröljünk SESSION-t

1. Klikkeljünk a Session gombra

2. Válasszuk ki a törölni kívánt Session-t

QuickTime  and a
TIFF (LZW) decompressor

are needed to see this picture.



3. Kattintsunk a „Delete Session” gombra

Hogyan váltsunk SESSION-t

1. Klikkeljünk a Session gombra

2. Válasszuk ki a kívánt Session-t



3. Kattintsunk a „Open Session” gombra

Hogyan importáljunk kett  vagy több Session-t

Miután beimportáltunk egy adatbázist,

1. Kattintsunk az „IMPORT” gombra

2. Válasszunk egy ett l különböz  adatbázist egy könyvtárból, amit importálni
szeretnénk

3. Nyomjuk meg az „IMPORT” gombot, így az adatbázis a SESSION-be kerül, most 6
különböz  ablakot láthatunk.



Megjegyzés: az 1-el jelzett ablakok az els  adatbázisból, a 2-vel jelzettek pedig a második
adatbázisból származnak.

Hogy válasszunk prioritást kett  vagy több adatbázis exportálásánál

Az Export gombra kattintás után:

1. Kattintsunk az „ADVANCED” gombra

2. A „Database Priority List” mez ben határozzuk meg a prioritási sorrendet, pl.: 1,2,3



Ez azt jelenti, hogy az 1-es adatbázis a f  adatbázis. Az összes fájl a 2-es és a 3-as
adatbázisból be lesznek másolva az 1-es adatbázisba. Az adatbázisok ugyanolyan név alatt
szerepl  fájljai nem lesznek felülírva.

Hogyan exportálhatjuk csak a dalokat/stílusokat/user program – music
assistantok-at

1. Pipáljuk ki az „Export data” fülecskét a dal/stílus/user program ablakokban attól
függ en, hogy melyiket szeretnénk exportálni

Megjegyzés: Ha egy ablakban az Export data nincs kipipálva, annak az ablaknak a
tartalma törl dik teljes egészében a G-70-b l.

Pl. Ha a STYLE ablakban nincs kipipálva az „Export Data”, akkor exportálás után a G-
70-ben nem lesz USER stílus, törl dik az összes.

Hogyan mentsünk dalt/stílust/user programot

1. Válasszunk egy dalt/stílust/user programot
2. Kattintsunk az egér jobb gombjával
3. Válasszuk az „Extract file(s)” menüpontot



4. Válasszunk könyvtárat, ahova a dalt menteni akarjuk
5. Kattintsunk az OPEN gombra

Hogyan mentsünk egyszerre több dalt/stílust/user programot

1. Kattintsunk a bal gombbal egy fájl-ra, majd nyomvatartás közben    húzzuk lefelé. Így
a kijelölt fájlok kékre változnak. A jobb gombot amegnyomva, válasszuk az
EXTRACT FILES fülecskét.

2. Válasszunk könyvtárat, ahova a dalt menteni akarjuk
3. Kattintsunk az OPEN gombra

Hogyan csináljunk egy új, üres adatbázist

Miután egy új SESSION-t készítettünk

1. Kattintsunk a SESSION menüben a „New Empty Database” pontra….



…..három üres ablakot láthatunk (SONG/STYLE/USER PROGRAM)



Hogyan állítsuk be, hogy a userprogramok az INTERNAL vagy az
EXTERNAL memóriából dolgozzanak

Ez az opció határozza meg, hogy a user programokhoz csatolt stílus vagy dal az internal
memóriából vagy a kártyáról tölt djön be.

1. Az EXPORT ablakban kattintsunk az „Internal link” mez re
2. Ha a kis pipa be van kapcsolva, akkor az adatok az internal (bels ) memóriához

kapcsolódnak, ha nincs bepipálva, akkor az external (küls ) memóriát használják.

Hogyan változtassuk meg az „EXTENDED FILE NAME” (b vített fájl nevét) egy dal-
/stílus-/ user program-nak Text fájl-t használva

1. Készítsünk egy text fájlt (például a jegyzettömb programmal) úgy, hogy a régi és az új
név egy vessz vel van elválasztva, és nincs szóköz. Például:

    All at one time,All at once

    Blue Moonlight,Blue Moon

2. Mentsük el a text fájlt
3. Az egér jobb gombjával kattintva az „Extended File Name”-re kattintva, válasszuk a

„Replace” menüpontot.



4. Töltsük be a text fájlt, amit elmentettünk
5. Kattintsunk a „Replace” gombra

6. Kattintsunk az OK gombra.


