RITMOS CASIO
1 - Formatando o cartão SD
2 - Como carregar os ritmos para o teclado via cartão SD
3 - Como carregar os ritmos para o teclado via USB

1 – Formatando o cartão SD
Antes de baixar os ritmos para o cartão SD*, é necessário formatá-lo para a sua
utilização .

1. Coloque o cartão no teclado na parte traseira.
2. Aperte o Botão função (FUNCTION) uma vez, desça o cursor até a opção
PLAY/CARD/UTL.
3. Aperte o botão ENTER uma vez.
4. Desça o cursor até aparecer CARD FORMAT.
5. Tecle ENTER uma vez.
6. Tecle o botão YES (+) uma vez.
7. Após formatar o cartão, coloque o cartão no seu computador.
8. Abra a pasta do cartão SD, (do mesmo jeito que se usa um PEN DRIVE).
9. Dentro do cartão terá uma PASTA com o nome MUSICDAT.
10. Copie os ritmos que estão anexados para a pasta MUSICDAT.
11. Pronto! Agora é seguir o procedimento de leitura!

(* CARTÃO SD ou SDHC de no MÍNIMO 2 GB de capacidade, vendido separadamente)

2 - Como carregar os ritmos para o teclado via cartão SD
1. Coloque seu cartão de memória SD na parte traseira do teclado.
2. O cartão já foi previamente formatado. Não o formate novamente, para evitar a
perda dos ritmos acima.
3. Se o teclado estiver no modo “Cartão”, pressione o botão CARD para sair desse
modo.
4. Pressione o botão USER RHYTHMS e escolha o novo o endereço do ritmo de
usuário a ser importado.
5. Para evitar a perda de ritmos já existentes no teclado, selecione sempre um
arquivo vazio, cujo nome deverá aparecer como “No data”, vazio.
6. Segure Pressionado o botão função (FUNCTION), e ao mesmo tempo o botão
(CARD).
7. Use o disco seletor para buscar o arquivo a ser importado.
8. Pressione (ENTER). Na mensagem “SURE” que surgirá na sequência, confirme
com “YES”.
9. Pronto, agora é só desfrutar de seu novo ritmo brasileiro.

Os procedimentos acima precisam ser seguidos para cada ritmo individualmente.
Para mais informações quanto aos procedimentos acima, consulte o Guia de Usuário de seu produto, o qual
também está disponível através do site www.support.casio.com.br/pt/manuals/emi

3- Como carregar os ritmos para o teclado via USB

1. Primeiramente faça o download do software gerenciador da CASIO para a linha
de teclados arranjadores MANAGER 6.1, através do site:
http://support.casio.com/pt/support/download.php?cid=008&pid=69
2. Escolha a versão do sistema operacional no qual você utiliza, Windows ou Mac.
3. Após fazer o download , faça a instalação no seu computador.
A) A versão desse software é específica para computadores. É recomendado não utilizá-la em
Tablets e Smartphones *ANDROID ,WINDOWS MOBILE ou IOS Apple.
B) Não há necessidade de reiniciar o computador, caso aparecer um aviso para reiniciar, siga
conforme a mensagem .

4. Após a instalação do software *Manager 6* CASIO:
A) Será criada uma pasta no computador, na pasta \DOCUMENTOS
B) Abra a pasta CASIO e em seguida a pasta EMI.
C) Acesse a pasta DATA MANAGER 6 e em seguida USER DATA, a qual será o local onde você irá
armazenar todos os ritmos nos formatos AC7 & CKF, além de músicas nos formatos MIDI
(SMF), performances e músicas criadas através do SONG SEQUENCER interno do teclado.

5. Conecte o cabo USB do seu teclado CASIO ao computador.
A) Execute (abra) o MANAGER
B) Após conectado o cabo USB e o software aberto, ao lado surgirá o modelo de teclado em uso
(CTK-6000/6200/6250/7000/7200, WK-6500/6600/7500/7600, sendo todos compatíveis).
C) Ao lado esquerdo do software estão os arquivos do computador e ao lado direito os arquivos
do teclado.

6. Transferindo os ritmos para o teclado
A) Inicialmente, surgirá o TONE (banco de timbres). Em ambos os lados mude para RHYTHM
(Ritmos).
B) Tecle ao lado esquerdo uma vez para que o software faça uma atualização dos arquivos.
C) Do lado direto do teclado você irá designar os ritmos (até 100 novos ritmos). Para fazer a
leitura de um novo ritmo, basta arrastá-lo para o lado esquerdo em um novo endereço.
D) No visor do teclado irá aparecer LOADING. Nesse momento o teclado ficará sem som, e
somente após a leitura voltará o som.
Obs: Caso queira fazer a leitura de mais de um ritmo, segure apertado no teclado do computador o
botão SHIFT e na sequência selecione todos os ritmos que desejar simultaneamente.

