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Aby ste ocenili všetky skvelé vlastnosti

týchto inštrukcií.

HP-4 Užívatel'ský manuál

ktoré vám ponúka toto piano, venujte prosím pár minút prečítaniu

Riziko úrazu elektrickým prúdom

Neotvárať
Rlsa{ cl ELEcT*lť §Hocx

Do NcT *PEN

Upozornenie: pre zníženie rizika zasiahnutia el. Prúdom, neotvárajte prosím krytza riadenia, ktorý je urČený

len pre osoby s patričným oprávnením na servisný zásah,

Vysvetlivky k symbolom: výkričník v trojuholníku upozorňuje užívateía, aby pred pouŽitím tejto

operácie prečítal návod.

Blesk v trojuholníku: upozorňuje na nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri nedodrŽaní

bezpečnostných pokynov.

Pri používaní el. zariadení musia byť dodržané základné bezpečnostné zásady:

Servis a modifikácie

Tento produkt móže byť servisovaný a upravovaný len kvalifikovanou servisnou osobou,

Starost|ivosť o nástroj predlžuje jeho životnosť.

umiestnenie

. Nástroj nevystavujte nasledovným vplyvom, aby ste tak zabránili jeho poškodeniu, deformácii,

zafarbeniu atd',

o priamemu slnečnému žiareniu

. vysokým teplotám (umiestneniu v blízkosti vykurovacích telies alebo ponechaniu v zavretom vozidle

počas dňa)

. nadmernej vlhkosti

. špine a prachu

o silným otrasom

Napájanie elektrickým prúdom

. produkt móže byť zapojený len do elektrickej siete podl'a uvedenej špecifikácie

V prípade, že nástroj dlhšie nepoužívate, vypnite ho,

. v prípade, že nástroj dlhodobejšie nepoužívate, vytiahnite sJeťový adaptér zo zástrčky.

o v prípade zlého počasia adaptér tiež vytiahnite zo zásuvky.

. Adaptér nepripájajte k rovnakej zásuvke ako zariadenia s vysokým výkonom (napr. elektrické

ohrievače).

r Taktiež ho nepripájajte kelektrickej rozdvojke, čo bymohlo maťvplyvna kvalitu zvuku, príp. chybné

fun kcie.
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Narábanie a tran5port

o Na tlačidlá a ovládače nástroja nevynakladajte viac sily ako je potrebné.

r Ked'vyťahujete kábel, ťahajte vždy za konektor, nikdy nie za samotný kábe|,

r v prípade, že nástroj premiestňujete, tak predtým ako ho premiestnite, z neho odpojte všetky káble,

. otra5y nástroja alebo umiestnenie ťažkých predmetov na nástroj by mohli viesť k jeho PoŠkodeniu

alebo poškrabaniu.

r Vždy skontrolujte nastavenie hlasitosti nástroja pri zapínaní. Prílišná hlasitosť móŽe sPÓsobiťtrvalé

poškodenie sluchu,

čistenie

Nástroj čistite jemnou suchou handrou.

Na odstránenie váčšej špiny móžete použiť jemne navlhčenú handru,

Nikdy nepoužívajte alkohol a iné rozpúšťadlá,

Nepokladajte na nástroj žiadne predmety z gumy. V opačnom prípade by mohlo dójsť k zafarbeniu

povrchu nástroja.
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lnštalácia

Krok 1: Nainštalujte pedálovú dosku na bočné nohy podl'a obrázku, Pripevnite ju skrutkami č, 1,

Krok 2: nainštalujte zadnú dosku tak, žeju pripevníte podía obrázku skrutkami č,3 a 2,

počet skrutiek v balení

Skrutka M6X20 (8ks)

5krutka 4X].6 (4ks)

Skrutka M415 (2ks)

Skrutka 4x12 (2ks)

Slúchadlový držia (1ks)



Krok 3. pripevnite zmontovaný stojan k samotnému telu piana ako je uvedené na obrázku. PouŽíte skrutky Č. 1

Krok 4, Pripevnite držiak na slúchadlá podl'a obrázku. Použite skrutky č, 4 a držiak č. 5.

Krok 5. Zapojte kábel pedálu do zásuvky na spodnej strane piana,

Krok 6. Umiestnite piano na miesto, kde ho chcete mať, Zo spodku pedálovej dosky je

pedálovú svorku smerom dole aby

podlahy.

otáčací gombík, Otočte

sa pevne dotkla



Krok 7, napájací kábel a zastrčte ho do zásuvky na spodnej strane piana,

Poznámka: Odpojte piano z elektrickej siete počas búrky alebo

piano do zásuvku spolu so zariadeniami so zvýšenou spotrebou

a pod.

počas dlhšieho nepoužívania, Nepripájajte

el. energie, ako elektrické pece, radiátory

Ovládací panel

qgsgĚ===e--g.p,qep_g.,E,F?pg,q]Er,B-*hť+,g-tilgT-r
Master volume Displav Sono

power Switch (zapínanie): hlavný vypínač je umiestnený na lavej strane piana. StlaČte tlaČidlo

a vypnutie prístroja. Červené kontrolné svetlo signalizuje zapnutie nástoja.

Upozornenie: Ked'vypnete nástroj, nezapínajte ho hned'po vypnutí, počkajte aspoň 5 sekúnd

za pn utie.

Zadný panel: Konektory na zadnom paneli.

pre zapnutie

pre opátovné

voice select

- 
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Konektory na pripojenie slúchadieI sú umiestnené vl'avo vpredu zo spodnej strany.

Pozrite si podrobný popis panelov v kapitote PREPARlNG FOR PLAY (príprava na hranie)

Pedále:

1.

2.

Soft pedál: ak je stlačený lavý pedál, hlasitgsť piana je znížená a zvuk sa jemne zmení,

Sostenuto pedál: Má podobnú funkciu ako Sustain pedál. Pri hraní

tónov ked'stlačíte tento pedál. budú noty znieť dlhšie. Netýka sa to

tónov, ktoré boli zahrané po stlačením pedálu. Umožňuje

kontro|ovať dÍžku 1ednotlivých nót, klávesov. ZakiaI čo sustain pedál

predlžuje dížku všetkých zahraných tónov.
23

3. Sustain pedál: predlžu;e dížku všetkých tónov po zahraných po stlaČení tohto pedálu.

Príprava na hranie

Master Volume (Hlavná hlasitosť)

Tento ovládač slúži na pridávanie alebo uberanie celkovej hlasitosti zvuku. NastaWe potenciometer do stredu

pred zapnutím prístroja.

Pred začiatkom hrania móžu byť použité nasledujúce prvky.

5lúchadlá - piano obsahuje dva výstupy na slúchadlá v l'avej predne časti zo spodnej strany piana. Pri PouŽití

slúchadiel móžete hrať úplne potichu aby ste nerušili svoje okolie. Pri zasunutí slúchadlového konektoru do

konektoru na piane budú externé reproduktory vypnuté.

Line ln (vstupná linka) - slúži na pripojenie externých audio zariadeníako sú napr. mP3 PrehrávaČ, cd

prehrávač a pod,

Line out (výstupná linka) _ cez tento výstup móžete pripojiť piano k externému audio systému ako naPr,

domáce stereo, alebo mixpult, aktívne reproboxy a pod,

MlQl lN/MlDl oUT - tieto konektory slúži na použitie so zariadeniami ktoré dokážu komunikovať

prostredníctvom MlDl rozhrania. Prosím, prečítajte si sekciu o MlDl.

UsB - tento konektor vám umožní spojiť piano priamo s PC cez USB port. Pre viac informácií si preČÍtajte si

sekciu o MlDl v tomto manuáli,

ť\\*l
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DEMO Skladby

Piano má zabudované dva typy demo skladieb.

VOlCE DEMONSTRATION (ukážka zvukov)

Stlačte a podržte stlačené niektorý so zvukov pod nápisom VO|CE (piano, e.piano, harps..,.) a potom stlaČte

tlačidlo DEMo, časť skladby bude prehratá so zvukom ktorý ste si vybrali. Pre zmenu zvuku pouŽite tlaČidlá

vsekcii VolcE.preróznevariáciepoužitetlačidlá Í*.V.ruadispleji sazobrazujeČÍslozvuku.

Pre zastavenie prehrávania stlačte tlačidlo DEMO.

kffi
g §§ffip ffi,p*, C;ry

ORCHESTRAT|ON DEMONSTRATION (ukážka orchestrálnych skladieb)

Nájdete tu 10 demo skladieb. Stlačte tlačidlo DEMO a indikátor sa rozsvieti. Všetky demo skladby budú

prehrávanéodč, lvslučke,Nadispleji sazobrazí "d-,,predčíslomdemoskladby.Stlačte l"V prevýber

demo skladby, Stlačte tlačidlo DFMO pre zastavenie prehrávania.

iJŤ,

VolcE (zVUK}

po zapnutí piana sa na displeji zobrazí číslo zvuku. Základný počiatočný zvuk je 01 Grand Piano.

VÝBER ZVUKU
piano má na výber 15 zvukov označených od 1 po 15. Každé tlačidlo pre výber zvuku odkazuje na kategóriu

zvukov ktoré sú na výber. Stlačte tlačidlo VAR|AT|ON pre výber zvuku v danej kategórii, lndikátor tlaČidla

VAR1ATIoN má dve farby. Ked'sa zmení zvuk v kategórii, farba t|ačidla VAR|AT|ON sa tiež zmení s prísluŠným

číslomzvukunadispleji,použite a.?prevýberzvukuvmódevýberuzvukuapríslušnýindikátorsarozsvieti.

(5q:)ry{:f(:7 ů
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poznárfra: 15 zvukov móže byť z,o|ených pomocou tlačidiel, 128 MlDl zvukov a perkusných sád je

zabudorraných v piane. Sú dostupré pre hranie prostredníctvom MlDl/USB pripojenia.

IJ N0 VolcE MlDlNo.

l-"
01 Grand Piano 0

02 Grand Piano 2 1

03 Hoítky Tonk 3

t; 04 l.Piano 1 4

05 §.?iano 2 §

B6 Vibraphone 11

llARP§lcHoRD

07 |-.larpsichord 6

08 ůlffvinst 7

0s h;lylgn Guitar 24

ORGAN

10 §hurch Orgon 19
,l1 Jaa Organ " 16

12 ftctlt Organ 18

sTRlNGs
13 §trings §*s*mbl* 48

14 §low §tri*gs 49

15 Synth S§irqs 50

Jazz organ: zvukové vibrácie budú pomalšie ked'stlačíte klávesu jemnejšie, pri silnejšom stlaČení bude zvuková

vibrácia znieť ďchlejšie.

úRovnr zVUKoV 1vÝsrn zVUKU)

V móde úrovní (layer mode) móžete zmixovať dva zvuky do jedného, 5tlačte tlačidlo LAYER a jeho indikátor sa

rozsvieti čo signalizuje že táto funkcia je aktivovaná. Na displeji sa zobrazí číslo vrstveného zvuku (základný

vrstvený zvuk je strings). Ak stlačíte LAYER tlačidlo a tlačidlo rni beru zvuku súčasne, funkcia vrstvenia zvuku

bude aktivovaná priamo ale indikátor LAYER začne blikať. V tomto stave použite bud'tlaČidlo pre výber zvuku,

tlačidlo VARlATloN alebo A 
" 
ř tlačidlo pre výber navrstveného zvuku.

\iltl {É
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stlačte ktorékolÝek tlačidlo okrem l,Ť a tlačidla pre výber zvuku, alebo po ukončenívýberu nestláčajte nič

počas 3 sekúnd sa na displeji zobrazí hlavný zvuk a potom sa vráti do módu výberu zvuku,

lndikátor LAYER tlačidla bude stále svietiť,

Stlačte znova tlačidlo LAYER pre opustenie módu Iayer voice. lndikátor zhasne.

Taktiež móže byť nastavená úroveň hlasitostí oboch mixovaných zvukov,

Čitalte o'alej v popise tlačidla FUNcTloN.



t*)t

ť

I

]

l
I

í3ffi
Ť§řt*

Ak je hodnot* TránsPose3 iná ako 0, indikátor bude stále svietiť. Stlačte tlačidlo TRANsposE znova pre vypnutie
tejto funkcíe,

r#-ltl:l
íí i* rrtt l

=..El-

TRA§SPO§E {Transpozícia )

Transpozíeia (zmena 8furovej W§lcrl.

Podžte stlačené tlačidlo TRAN§Po5E, indikátor začne blikať.
Na disPÍejije zobrazená súČasná hodnota transpozície (prednastavená je 0) s prefixom t- pred číslom,
PouŽ-ite- r,{ge nastavenie 1:odnoty transpozície od -6 do 6, napr, t-5. Stlačte ktorékolvek tlačidlo okrem
i, Y , alebo po@t t". st{áčania asi 3 sekundy,.*

',l

KLAVIATÚRoVÉ nnÓoy

Klaviatúra má dva módy pouŽitia. Plný, alebo duálny (klaviatúra je rozdelená na dve časti)

Plný keyboard
Plný keyboard je štandardný mód ako je ukázané na obrázku.

Duálny keyboard
Klaviatúra je rozdelená na A2-E6 a F2-C6 sekcie. Obe sekcie majú rovnaký zvuk aj rovnakú hlasitosť,
V tomto móde má Pravý pedál funkciu sustain pre pravú časť a l'avý pedál sustain pre lavú časť klaviatúry,

c{ ň§ p6

Riffi §ection

Stredný pedál (Sostenuto) je vypnutý,

10



Stlačte tlačidlo DUET a indikátor sa rozsvieti. Na displeji sa zobrazí číslo zvuku. Základný zvuk je rovnaký ako je

hlavný zvuk. Stlačte tlačidlo DUET znova pre výstup z duálneho módu. lndikátor sa zhasne.

zVUKoVf §FEKry
REVERB

Reverb je efekt ktoni simuluje zvuk priestoru, Vytvára pocit, že hráte vo velkej miestnosti.

Stlačte tlačidlo REVERB, indikátor sa rozsvieti.

AkstlačítetlačidloREVERBaniektoréztlačidiel A"Tsúčasne,reverbsataktiežzapne,aleindikátorbude

blikaťa na displeji sa zobrazíaktuálne nastavenie reverbu s prefixom r pred číslom. Použitetlačidlá l,Ť pre

zmenu nastavení hodnoty reverbu v rozsahu od 0 po 16,

StlačtektorékolVektlačidlookrem 1,7,alebopočkajtebezstláčaniaasi 3sekundy.Nadispleji sazobrazí
ČÍslo základného zvuku a budete vrátený do módu výberu zvuku. Kontrolka REVER bude stále svietiť.

cHoRUs
Chorus dodá zvuku váčšiu hÍbku a priestor. Stlačte tlačidlo CHORU5, indikátor sa rozsvieti,

Ak stlačíte tlačidlo cHoRus a niektoré z tlačidiel .*..'7 súčasne, chorus efekt sa taktiež zapne, ale indikátor
bude blikať a na displeji sa zobrazí aktuálne nastavenie reverbu s prefixom c pred číslom, príkl. c08. Použite

tlačidlá Ů"lil pre zmenu nastavení hodnót chorusu v rozsahu od 0 po 16.

(:: f}
Stlačte ktorékolVektlačidlo okrem A,ř, alebo počkajte bezstláčania asi 3 sekundy. Na displeji sa zobrazí
ČÍslo základného zvuku a budete vrátený do módu výberu zvuku. Kontrolka CHORUSU bude stále svietiť.

Každý zvuk má vlastné nastavenie reverbu a chorusu.

{::
l ? í-t-\t_:t)
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METR§NÓM

Silačte tlačidlo METRONOME, Zabudovaný metronóm sa zapne. Ak stlačíte tlačidlo METRoNoM znova a jedno

ztlačidiel A,Ťsúčasne,metronómsatiežzapneanadispleji sazobrazíaktuálnenastavenýtakt(základnýje

4/4), Použite tlačidlá ^t. V pre zmenu nastavenia taktu medzi 1/2,2/4,3/4, 414,5/4, 6/4,618 a 72/8. Ked'

metronóm znie, indikátor bude blikať pod[a zvoleného taktu.

**§§

ffi
StlačtektorékolVektlačidlookrem A"Ý,alebopočkajtebezstláčaniaasi 3sekundy.Nadispleji sazobrazí
ČÍslo základného zvuku a budete vrátený do módu výberu zvuku, Kontrolka metronómu bude stále svietiť.
Stlačte tlačidlo METRONOM znova pre zastavenie metronómu.
Poznámka: Reverb a chorus sa nedá aplikovať na zvuk metronómu.

TEMPO (Rýchlosť}
Stlačte tlačidlo TEMPO pre vstup do nastavenia rýchlosti metronómu. lndikátor metronómu sa rozbliká. Na

displeji sa zobrazí aktuálna rých|osť (základná je 120), Použite l,T pre zmenu nichlosti v rozsahu od 40

do}4O.Stlačtetlačidlá i,Ťsúčasneprenastaveniezákladnej rýchlosti 12O, Akstlačíteapodržítestlačený

niektorýztlačidiel l"?,rýchlosťsabudeplynulemeniťažkýmnepustítetlačidlo.StlačtektorékolVek

tlačidlo okrem Ů, ? , alebo počkajte 3 sekundy, displej sa vráti do základného stavu a zobrazí číslo hlavného

zvu k

u.

nIOc

ffi

zÁzruRnn

Funkcia záznamu vám umožní zaznamenať si 2 stopy vašej hry na klávesoch a samozrejme aj následné
prehrávanie. Dve stopy znamená, že m6žete zaznamenať dve vrstvy, každú s iným zvukom,
Táto funkcia je užitočná pri cvičení, lebo vám umožní vypočuť si vašu hru z inej perspektívy a týmto odstrániť
prípadné chyby.
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1.

2.

3.

5.

Záznam

Príprava: nastavte si zvuk, rýchlosť metronómu, úroveň reverbu, alebo iných parametrov ktoré

potrebujete.

Výber stopy: Dostupné sú dve stopy pre záznam. Stopu si vyberáte tlačidlami TRACK 1 a TRACK 2.

Stlačte a podržte stlačené tlačidlo REC, potom stlačte tlačidlo stopy, do ktorej chcete ulažitzáznam,
Indikátor príslušnej stopy sa rozbliká a 4 svetie|ka indikátoru rýchlosti budú bIkať v nastavenom

tempe čo značí,že záznam je v móde standby,

řťi**§

t5ffir'-lffi
*lňY J *Ť0, Ýtrůt I tll4l l

Poznámka 1: Obsah stopy bude zmazaný vtedy, ked'si vyberiete túto stopu pre záznam,
Poznámka 2: Ak už máte niečo zaznamenané v niektorej stope, indikátor stopy bude svietiť

a zaznamenaná hudba bude slúžiť ako podklad pre nahrávanie do d'alšej stopy. Ak si neprajete aby

záznam ktorý ste urobili predtým bol prehrávaný počas nového nahrávania, stlačte tlačidlo príslušnej

stopy aby ste ju vypli, Kontrolka stopy zhasne.

nE cORD

.!, .l. *l, .t.
Ť.-fi-rytr
li

ít,*ů q

ffi
*áfi

METRONÓM: Stlačte tlačidlo metronómu pre jeho zapnutie ak si želáte použiť ho počas vášho

záznamu.lndikátor4 krát zabliká, znie bez úderového patternu, len udáva rýchlosť. Móžete si nastaviť

úderovú vzorku alebo rýchlosť pred začatím záznamu, Avšak počas záznamu sa už tieto parametre

meniť nedajú.
poznámka 1: zvuk metronómu sa nedá zaznamenať.

Poznámka 2: Pokial'už ste jednu stopu nahrali a idete nahrávať d'alšiu, rýchlosť tempa bude rovnaká,

ako v prvej nahratej stope. Ak ale zmeníte rýchlosť tempa teraz, zmení sa nichlosť aj pre prvú stopu.

Nedá sa ale zmeniť beat pattern (typ metronómu).

zÁzNAM: Ak je TRACK ]. alebo TRACK 2 vybratý a tlačidlo bliká, začne sa záznam hned'ked'začnete
hrať na k|aviatúre alebo stlačíte t|ačidlo PLAY/STOP, Počas nahrávania indikátor nahrávanej stopy

bliká a REC indikátor svieti.

Zastavenie záznamu: Pre zastavenie záznamu stlačte PLAY/STOP tlačidlo alebo tlačidlo nahrávanej
stopy TRACK1 alebo TRACK2. lndikátor REC prestane svietiť a tlačidlo nahrávanej stopy bude svietiť
plným svetlom, čo signalizuje, že stopa obsahuje záznam,

Poznómka: keď je pamriť pre záznam plná, zóznam sa vypne _qutomaticky a na displejí sa zobrazí nápis
FUL.

t5
P!"*Y i §TúP TlR a§ § ,: Tfi},flŘ *
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PREHRAVANlť

lndikátor TRACK ]. alebo TRACK 2 bude signalizovať, že stopa obsahuje nejaké dáta, Ak si neželáte
počuť daný track, stlačte tlačidlo príslušného tracku pre jeho vypnutie. Svetielko TRACKU sa zhasne,

Stlačte tlačidlo PLAY/sToP pre vypočutie si záznamu z daného tracku. Play indikátor svieti a beat

indikátor bude blikať v danom tempe,

§EeBi!

il---l tTl ral
nÉ 6,Tmt§ť , TRilrfr'ffi fr

Móžete zmeniť rýchlosť tempa zaznamenaných skladieb stlačením tlačidla TEMPO počas prehrávania

záznamu.

Móžete tiež doprevádzať na klávesoch zaznamenané skadby počas ich prehrávania,

3. Stlačte tlačidlo PLAY/STOP pre zastavenie prehrávania. Prehrávanie sa zastaví automaticky, ked'

záznam príde na koniec.

ZMAZANlE STOPY

Pre vymazanie záznamu v stope

1. Stlačte a podržte tlačidlo REC.

2. Stlačte tlačidlo stopy ktorú sa chystáte zmazať za stáleho držania tlačidla REC. Takto zmažete všetky

dáta z vybranej stopy,

3, Pustite tlačidlo REC (indikátor tracku a REC indikátor blikajú)

4, Stlačte tlačidlo tracku opáť (indikátor zhasne)

5. Zopakujte krok 1 až po 4 pokial'všetky stopy nebudú zmazané.

pí,AY ,/ sToF
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3.

PR§HRAVANlE SKLADlE§
Piano obsahuje 58 vstavaných skladieb ktoré sú navrhnuté tak, aby ste si mohli vybrať ktorú ruku chcete
precvičovať, takže si móžete vypínať a zapínať pre l'avú aIebo pravú ruku.

Výber skladby
Stlačte tlačidlo SONG. Song indikátor sa rozsvieti a číslo skladby sa zobrazí na displeji. lndikátor Left aj Right sú

vypnuté. Použite tlačidlá Ů, U pre výber skladby,

{5(5m {]t:)Ýů

Ak chcete hrať pomalšie alebo rýchlejšie, použite tlačidlo TEMPO a pomocou tlačidiel t,? pre nastavenie
koeficientu želanej rýchlosti od 50% do t5O% originálneho tempa skladby, Pre zresetovanie rýchlosti na

póvodnú úroveň stlačte naraz tlačidlá Á,!F . Po 3 sekundách sa na displeji zobrazíčíslo skladby.

Vypočutie celej skladby

L. Stlačte tlačidlo PLAY/STOP pre vypočutie si celej skladby ,

2. Pre zastavenie prehrávania stlačte znova tlačidlo PLAY/STOP,

inak sa prehrávanie zastaví automaticky na konci skladby.

PRECV|ČOVANlE PRAVEJ RUKY

1, Stlačte tlačidlo RlGHT (pravá) pre vypnutie partu pre pravú ruku. Indikátor R|GHT sa zhasne.

**-*-
(;) (5 O

Stlačte tlačidlo DEMO ak si chcete vypočuť len part pre pravú ruku pred cvičením, Pre zastavenie
stlačte znova tlačidlo DEMO,

Stlačte tlačidlo PLAY/STOP. lndikátor sa rozsvieti a začne hrať metronóm, Budete počuť part pre l'avú

ruku.

Základný stav metronómu je ,,zapnutý". Stlačte tlačidlo METRONoM pokial'chcete zakázať metronóm
v móde pre pravú/l'avú ruku. Ale v móde pre obe ruky nemóže byť metronóm vypnutý.
Hrajte part pre pravú ruku vo vami vybranej skladbe počas prehrávania partu pre l'avú ruku,
Stlačte tlačidlo PLAY/STOP znova pre zastavenie prehrávania, lnak sa prehrávanie zastaví ked'skladba
dosiahne koniec.

4,

5,

6.
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PREcVlčoVANlE ťAVE RUKY

Postupujte podl'a bodov 1 až 5 uvedených vyššie, len si slovo Right nahrad'te slovom Left

*qfrp

m(n(3
ur a§N&, llM6a

Budete počuť part pre pravú ruku vami vybranej skladby. Hrajte part pre l'avú ruku počas prehrávania partu pre

pravú ruku,

PRECV|ČOVANlE OBOCH RtJK VAMl VYBRATEJ SKLADBY

1. Stlačte tlačidlá RIGHT a LEFT súčasne. Oba indikátory sa zapnú.

milE

O{=O
llFt

2. Stlačte tlačidlo PLAY/STOP. lndikátor sa rozsvieti a vy budete počuť metronóm.
3, Hrajte party pre l'avú aj pravú ruku vašej vybranej skladby. Metronóm vás bude d'alej sprevádzať

vašim hraním,

4. Stlačte tlačidlo PLAY/STOP opáť pre zastavenie prehrávania. lnak sa prehrávanie zastaví automaticky

na konci skladby.

nnÓn FUNKctE

Mód FUNCT|ON vám poskytuje prístup do d'alším nastavení vášho piana.

StlaČte tlačidlo SETUP pre vstup do menu, Stlačte opakovane tlačidlo SETUP pre ZmenU nastavení na položke,

Za pomoci tlačidiel Ů.T sa móžete presúvať po jednotliuich položkách a nastavovať nové hodnoty. Ak sa
presuniete na d'alšiu položku pomocou tlačidla SETUP, nastavenie poslednej položky sa zapíše do památe.

stlačenímktoréhokolvektlač|dlaokrem anT asETupvyjdetezmóduFunkciíspáťdozákladnéhomenu.

Položky ktoré móžete meniť v SETUP menu

Nastavenie citlivosti stláčania kláves

Piano má klaviatúru citlivú na silu akou udierate do kláves. V závislosti na údere potom mení hlasitosť.

Ak vstúpite do tohto módu stlačením tlačidla SETUP, na displeji 5a zobrazí ,,tch".

bm#-l
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Máte na výber zo 4 typov citlivosti na dotyk.

Standard - štandardné nastaveníe velmi podobné správaniu akustického piana,

Soft - hrá hlasnejšie pri jemnejšom dotyku, zobrazenie na LCD ako ,,SFt"
Hard - vyžaduje silnejšie údery na klaviatúru, zobrazenie na LCD ako ,,Hrd"
Fixed - citlivosť na dotykje vypnutá. Nastavenie ako pri orgáne, zobrazenie na LCD ako ,,no"

použite tlačidlá l. ? pre výber želaného nastavenia,

f,:
Ť

[f
*

§bd §Ft

zÁruoruÉ LADENlE (MASTER TUNlNG)

Táto funkcia vám umožňuje posunúť celkové ladenie piana aby ste sa mohli zladiť napr. s kapelou alebo s iným
nástrojom. Ladenie sa dá nastavovať v rozsahu -64 do 64,

PovstupedomódustlačenímtlačidlaSETUPsanadispleji objaví,,tun".Použitetlačidlá l-ř prenastavenie

želanej hodnoty. Ked'stlačíte tlačidlá l,? súčasne, vrátite ladenie na póvodnú hodnotu,,0"

0ffi m .;qr
oKTÁVA

Táto funkcia vám umožní posunúť ladenie celého piana o jednu oktávu hore alebo jednu oktávu dole oproti
základnému ladeniu.

Stlačte tlačidlo SETUP, nalistujte si funkciu ,,Oct", použite tlačidlá t, V pre nastavenie želanej oktávy
v rozsahu -2 do 2. Základné nastavenie je 0.

17



VYVÁŽENlE HLAslTosTl

Táto funkcía vám umožní nastaviť pomer hlasitostí medzi hlavným zvukom a druhým zvukom v dual voice

móde str.9. Vstúpte do menu cez tlačidlo SETUP, nalistujte položku ,,bLn". Poradie nastaveníje: Hlasitosť 2,

zvuku - Hlasitosť 1, zvuku. Každý parameter je v rozmedzí od 1 po 9. 1 Je minimum 9 je maximum. Základné

nastavenie je 5-5. Pre zmenu parametrov použite tlačidlá A.7 . Pre základné nastavenie stlačte obe tlačidlá

1,3 súčasne,

imru ffii ffi c],=
tocAl oFF

.le špeciálny mód piana ked'je pripojené k inému MlDl zariadeniu alebo k PC. Ak je LOCAL zapnuté, bude zvuk
vychádzaťzo zabudovaných reproduktorov piana, ale dáta budú tiež posielané von cez MlDl OUT, Pokial'je

LOCALvypnuté, zvuk bude počas hrania v piane vypnutý, ale dáta budú taktiež posielané von cez MlDl OUT.

Táto funkcia je užitočná v prípade ak chcete použiť iný zvukový modul alebo iné MlDl zariadenie.

PovstupedomenuceztlačidloSETUPsi nalistujtefunkciu,,Loc".Použitetlačidlá Ů,t prezmenunastavenia.

Poznámkd: Ked' je LOCAL vypnuté, metronóm bude znieť normólne.

STORE (Zapamátanie nastavení)

Štandardne ked'vypnete piano, všetky nastavenia sa vrátia na póvodné, Pokial'ale funkcia,,STORE" bude
aktivovaná, tak pri vypnutí piana sa posledné nastavenia uložia. Takže pri opátovnom zapnutí budú znova
vyvolané z památe, U|oŽia sa nasledovné parametre; layer a duálny zvuk, úroveň hlasitostí, citlivosť stlačenia
kláves, číslo skladby, zvukové efekty atd',

PovstupedomenuceztlačidloSETUPsi nalistujtefunkciu,,Sto".Potompomocoutlačidiel Ů"?zmeňtena
želanú hodnotu, Zák|adná hodnota je Off (vypnuté),

# ffiffi;P ffi L],-

rR
*3*,ř

í:::.,_:- :š,t { resí-". -:-=l
ll č !] 

-\ 

ll li

[Egj L---"}il--qúi tD
Poznámka: Nahrané skladby sa vždy uložio.
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BRlGHTNE5 (Charakter zvuku)

Táto funkcia vám umožní nastaviť charakter zvuku.

Povstupedonastavení cez tlačidloSETUPnalistujtepoložku,,brt".Použitetlačidlá *-Ť prenastavenie

želanej hodnoty úrovne BRIGHTNES v rozsahu od 1 po 16. Stlačením .Ír,ř súčasne vyvoláte póvodné

nastavenie. Východzia hodnota je 04.

Mákký reset

Pre nastavenie hodn6t celého piana na póvodné móžete docieliťsúčasným stlačením tlačidiel rl ,Ť pri

zapínaníprístroja.

Upozornenie: Všetky nahroné skaldby budú tiež zmazané.

MlDl
MlDl (Musical lnstrument Digital lnterface) predstavuje medzinárodný štandard, ktorý umožňuje róznym
hudobným nástrojom medzi sebou komunikovať. MlDl prenáša a prijíma prostredníctvom MlDl kábla dáta
MlDl, l]ubovol'né elektronické nástroje si tak móžu prostredníctvom MlDl navzájom vymieňať dáta,

MlDl lN: prijíma dáta z externého MlDl zariadenia.
MlDl OUT: posiela dáta do iného externého MlDl zariadenia. Prenášané dáta obsahujú informáciu o dížke
zahranej noty, úroveň sily stlačen|a klávesy a tiež zmenu zvuku.

MlDl systém obsahuje 16 kanálov očíslovaných od 0 po 15. Každý z nich je zodpovedný za zvuk nástroja. Ked'
piano prijíma dáta z externého zariadenia, aktívny kanál je rozpoznaný MlDl nastavením piana alebo
kontrolnou správou.

USB * USB konektor umožňuje pripojiť piano priamo k PC cez USB port, Cez tento port sa dajú posielať rovnako
dáta ako cez MlDl, ale obojsmerne, USB pripojenie je kompatibilné s Windows XP/Vista a MAC.

o tffil -}{, i@i ffi{p+

l*|.§D1_1

ffim
fr,l fiJT

19



Tabulka midi

řurďiort Trffi§nniltil§d lecnonimmd Rffiftffťk
fifist friwfild 1CH 1-1§f,M
*]+a*w|§f:ww€d - 1ff ůř"| * * 1**b{
§*ťel:i* rc*S* X ,J
ld$* ntmMltr, í,t * *"t& *,l?Ť
Veloniť,y ll-{st**rl

|tŇrŤp ňtr
§tV,V=§*lfiT
8rtV.Vx&*1tř

fitY,V*0*'í*ř
&rVV*í}*ťST

pitf,lr wffififl,f;r X ť

§§lí*lfrřtgn§e

-l X .l fidgd,ulqtion

§ X ť p§í§mĚrltfi \úfillue

7 X
iť v§Iiťrue

(., X ť ree
11 x ť Em*wígn
M, ld ''j §ustain",
;6 ť ,l §ostenutn
lT ť rl i§oft §edel

§§ X ť FertantentCI lirř§lltc

ffi .! ť R*lerb &r§líaín
B1l -.jŤ "jš €*§tJ§ nrwr§n

§l1 \i { Ftfv*l:lJ gend lelel
[|,,; ť chůru§ s€ffid l*vel

til8 X d NRPí.ll-
,ffi X ť §lfiPNH

,|§§ X X *PNL
"§*1 X X *Pt{H
-i ř'l ,l
lLl X ť Reset a'l #]ntrů$§*§

tžfi ť It édl r#*s úřf
Prúfií&iTl ťfianoe n-127- il_127
Svster,n pfi§|L!§ive X X
§V§. fróílxilm§n: §onq §e|e(il X X
s§nq pffi§ltlsn X X
§Y§t*lfi:ffilmcfi H x
fie§i:§§lĚ: C§]T§!§ffil§ x t{
Mod*,l: * **d§ř §H, řé*Fjfr

$dode S; ů§fi§| ůFF, PffiI-Y *jlode 4; ffih{F,llůFF, hfrflr,{ů

20



sPEclFlKAclA

Klávesy 88, kladivková mechanika
Zvukv 15 zvukov, 5 tlačidiel + variačné tlačidlo
Módv zvukov HornÝ. vrstva. duet
Zvukové efekty Reverb a chorus
ovládacie tlačidlá Transpose, Tempo, Setup, Metronom, Demo +/-

Nastavenia Tunins, oktáva, odozva dotvku, úroveň hlasitostí
Demo 10 orchestrálnvch skladIeb, každý zvuk obsahuie časť demo skladbv
Záznam 2 stopV
VÝučba 58 výučbových skladieb, pravá/l'avá ruka
Disolei 3x7znakovÝdisolei
Aux jacky Slúchadlové jacky x 2, Linka von, Linka dnu, MlDl ln/Out, USB
Pedá|e 5ustain, Sostenuto, Soft
zosilňovač 10Wx2
Rozmerv !377mmx5lOmmx862mm
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