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 Przedni panel

1. Przycisk STANDBY / ON

2. Pokrętło VOLUME Data Control

3. Przycisk DEMO

4. Przycisk BANK A / BANK B

5. Przycisk SYNC / RECORD

6. Przycisk INTRO / ENDING / ACCOMP

7. Przycisk FILLIN / TRACK 1

8. Przycisk VARATION / TRACK 2

9. Przycisk START / STOP / PLAY 

19. Przycisk LAYER

20. Przycisk SPLIT

21. Przycisk REVERB

22. Przycisk CHORUS

23. Przycisk DUET 

Tylny panel

24. Złącze pedału

25. Złącze zasilania (DC 12 V)

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18.  

Przycisk CHORD / EQ

Przycisk TEMPO / METRONOME 

Przycisk SETUP

wyświetlacz LCD

Przycisk pokrętła DATA WHEEL 

Przycisk + / YES

Przycisk - / NO

Przycisk VOICE / RHYTHM

Przyciski wyboru VOICE / RHYTHM  

Panel połączeń

26. słuchawki 1/2 

27.MIDI Out

28. złącze USB do hosta

29. Wejście Aux Line

30. Wyjście liniowe

31. Poziom wejścia Aux
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Przygotowanie

Bez wątpienia chcesz grać na swoim nowym instrumencie, ale najpierw upewnij się, że 

wykonałeś następujące kroki konfiguracji:

1) Zobacz instrukcję montażu

2) Gdy pianino jest już bezpiecznie zmontowane, podłącz wtyczkę pedałów do gniazda 

pedału znajdującego się na dolnym panelu tylnym.

3 ) Podłącz drugi koniec kabla zasilającego do gniazdka elektrycznego.

UWAGA

1. Upewnij się, że pianino jest wyłączone przed podłączeniem i  odłączeniem zasilania.

2. Ustaw pokrętło głośności na minimum przed włączeniem zasilania.
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Podstawowa operacje

Uruchomienie

Naciśnij przycisk [STANDBY / ON], aby włączyć instrument, a wyświetlacz LCD zostanie podświetlony.

L
R 1 2

STANDBY / ON   DYSK USB
PIOSENKA

Auto Standby

Pianino wyłączy się automatycznie po 30 minutach bezczynności. W takim przypadku

naciśnij przycisk [STANDBY / ON], aby włączyć zasilanie.

Dezaktywuj funkcję Auto Standby

Aby wyłączyć funkcję Auto Power Standby: przytrzymaj pierwszy biały 
klawisz i pierwszy czarny klawisz od lewej
boku klawiatury w  tym samym czasie, a następnie naciśnij 
przycisk [STANDBY / ON].

Regulacja głośności 
System głośników w Twoim pianinie jest bardzo mocny i może być za głośny w  niektórych pokojach. 

Ustaw pokrętło [VOLUME] na godzinę 12 jako bezpieczny punkt początkowy. Możesz regulować 

głośność  w  dowolnym momencie, nawet podczas gry.

VOLUME

MIN MAX

Teraz graj na instrumencie. Powinieneś  usłyszeć bogate brzmienie domyślnego dźwięku fortepianu.

Peda ły fortepianowe

Podobnie jak zwykły fortepian, Twoje pianino ma 3 pedały:

Pedał tłumika (prawy)

Pedał tłumika pełni tę samą  funkcję, co pedał tłumika w  prawdziwym pianinie

akustycznym, umożliwiając podtrzymanie dźwięku nut 

granych po zwolnieniu palców z klawiszy.
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Pedał  Sostenuto (środek)

Pedał sostenuto również  pozwala na przedłużanie dźwięków, ale działa trochę inaczej niż pedał tłumika. 

Jeśli zagrasz nutę  lub akord na klawiaturze i naciśniesz pedał  sostenuto, gdy nuty są trzymane, nuty te 

będą  przedłużane tak długo, jak pedał będzie trzymany. Wszystkie później grane nuty nie zostaną  

podtrzymane.

SOSTENUTO

Pedał soft (lewy)

Soft pedał pianina akustycznego zmienia charakter dźwięku, czyniąc go bardziej miękkim i 

cichszym. Miękki pedał fortepianu robi dokładnie to samo.

Naciśnij pedał  soft, gdy chcesz zagrać fragmenty wymagające ekstremalnego pianissimo.

SOFT / PIANO 

Odtwarzanie utworów demonstracyjnych

Dostępnych jest 10 utworów demonstracyjnych, które możesz odtwarzać indywidualnie. Oto instrukcja jak wybrać i 

odtworzyć utwory demonstracyjne.

■   Ods łuchanie utworów demonstracyjnych

Naciśnij przycisk [DEMO], aby przejść do trybu Demo.

L
R 1 2

DEMO DYSK USB
PIOSENKA

Wyświetlacz pokaże „ DemoSong, ” po 5 sekundach wtedy utwory demo będą
Rozpocznie odtwarzanie w kolejności. Możesz użyć przycisków [+ / YES] / [- / NO] lub 
pokrętła [DATA WHEEL], aby wybrać utwór, który chcesz odtworzyć.

DEMO
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Naciśnij ponownie przycisk [DEMO], aby zatrzymać odtwarzanie utworu demonstracyjnego.

[+ / YES] i [- / NO]

Te przyciski służą do regulacji lub wyboru parametrów 

określonych funkcji.
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Złącza instrumentu

Słuchawki

To pianino jest wyposażone w  dwa zestawy standardowych stereofonicznych gniazd słuchawkowych,

aby umożliwić prywatną praktykę lub granie późno w  nocy. System głośników wewnętrznych 

jest automatycznie wyłączany po podłączeniu słuchawek do 1. gniazda słuchawkowego.

USB
do hosta

Wyjście MIDI

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) to interfejs komunikacyjny o  światowym standardzie, który 

umożliwia elektronicznym instrumentom muzycznym komunikowanie się  ze sobą poprzez wysyłanie i 

odbieranie zgodnych nut, zmian w programie i  innych typów danych MIDI. Należy podłączyć MIDI 

tylko do innego urządzenia wyposażonego w  wejście MIDI.

MIDI IN

WYJŚCIE MIDI

UWAGA

Gniazdo MIDI OUT przesyła dane MIDI do innego urządzenia MIDI.
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Wyjście liniowe

Wyjście liniowe stereo RCA fortepianu może służyć do dostarczania sygnału wyjściowego

pianina do wzmacniacza, systemu dźwięku stereo, miksera lub aktywnych monitorów głośnikowych. 

Wewnętrzny system dźwiękowy pianina pozostanie włączony, chyba że do gniazda # 1 zostaną podłączone 

słuchawki. 

USB
do hosta

Korzystanie z USB-MIDI / USB Audio

Ten produkt umożliwia przesyłanie informacji MIDI przez USB do laptopa, tabletu lub smartfona. Choć  

może się to wydawać  skomplikowane, w  rzeczywistości jest całkiem proste. To pianino jest zgodne z 

klasą USB PlugNPlay; dlatego nie ma potrzeby instalowania

Sterowników umożliwiających współpracę z  komputerem. Po  prostu podłącz go, a system operacyjny komputera zajmie się 

resztą. Pianino będzie współpracować  ze wszystkimi standardowymi programami komputerowymi opartymi na standardzie 

MIDI.

.

USB
do hosta

Aux In

Złącza Aux In stereo RCA umożliwiają odtwarzanie zewnętrznego źródła dźwięku (np Laptop, tablet 

lub smartfon wyjście) przez wbudowane głośniki pianina lub wyjścia słuchawkowe.

USB
do hosta

Poziom sygnału Aux In można regulować za pomocą  pokrętła Input Level.

USB
do hosta

8



 

Brzmienia

Ten instrument ma 137 brzmień. Pełna lista wszystkich brzmień  znajduje się na stronie 31.

Wybór brzmienia

Gdy świeci się górny wskaźnik LED przycisku [VOICE / RHYTHM], można wybrać żądane brzmienie, 

naciskając odpowiedni przycisk VOICE.

DP-10e ma 4 przyciski brzmień do bezpośredniego wyboru.

Po naciśnięciu przycisku brzmienia na wyświetlaczu pojawi się numer przypisanego

brzmienia, a  przycisk zaświeci się.

Brzmienie instrumentu można zmienić, naciskając jeden z przycisków pozostałych brzmień  instrumentu, 

naciskając przycisk [+ / YES] / [- / NO] lub obracając [DATA WHEEL], aby wybrać żądane brzmienie.

Przycisk Layer

W trybie warstwowym mogą  być  odtwarzane jednocześnie dwa brzmienia, każdy z wybraną głośnością. 

Naciśnij przycisk [LAYER], a gdy Wskaźnik LED miga naciśnij przycisk brzmienia, aby wybrać drugie 

brzmienie.

L
R 1 2

DYSK USB
PIOSENKA

LAYER

Jeśli nie wybierzesz głosu warstwy w ciągu 5 sekund po wejściu w  tryb warstwy, 

instrument automatycznie opuści ten wybór menu.

Jeśli dioda LAYER nie miga, naciśnięcie przycisku wyboru głosu spowoduje zmianę podstawowego brzmienia.

Ustaw głośność  g łosu warstwy

Odniesienie: Głośność brzmienia Dual (str.17).

Wyjdź z trybu Layer Voice

Aby wyłączyć tryb warstw: ponownie naciśnij przycisk [LAYER].
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Przycisk Split

Naciśnij przycisk [SPLIT], aby aktywować tryb Split. Twoja klawiatura zostanie podzielona na dwie sekcje, 

które odtwarzają różne brzmienia po lewej i prawej stronie klawiatury. Aby włączyć tryb Split: naciśnij 

przycisk [SPLIT], a  gdy dioda Split zacznie migać, naciśnij przycisk wyboru brzmienia, aby wybrać brzmienie 

dla lewej ręki .

L
R 1 2

DYSK USB
SPLIT PIOSENKA

Jeśli nie wybierzesz brzmienia w  ciągu 5 sekund po wejściu w  tryb Split, instrument automatycznie opuści to 

menu.

Gdy dioda Split nie miga, naciśnięcie przycisku wyboru brzmienia spowoduje zmianę 

ustawienia głównego brzmienia.

Aby wyłączyć tryb podziału: ponownie naciśnij przycisk [SPLIT].

Regulacja głośności brzmienia Split

Odniesienie: Głośność brzmienia Split (str.17 ).

Zmiana punktu podziału

Punkt podziału to miejsce, w  którym lewa i prawa część klawiatury różnią się

brzmieniem. Po wyjściu z trybu podziału, przytrzymaj wciśnięty przycisk [SPLIT], dioda zacznie migać, 

możesz nacisnąć dowolny klawisz, aby ustawić wartość punktu podziału: 1-88. (Domyślnie: 35 klawisz) . 

Reverb

Przycisk [REVERB] wybiera szereg cyfrowych efektów pogłosu, których można używać w celu 

uzyskania dodatkowej głębi i ekspresji.

Naciśnięcie przycisku [REVERB] włącza lub wyłącza efekt pogłosu. Domyślny typ pogłosu

to „ room 3. ”

Gdy tryb pogłosu jest włączony, za pomocą pokrętła lub [DATA 

WHEEL] można wybrać inny rodzaj pogłosu.  
[+ / YES] i [- / NO]

L
R 1 2

DYSK USB
PIOSENKA

REVERB
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Rodzaje pogłosu z poniższej listy można wybrać w celu uzyskania spersonalizowanego efektu g łębi.

00 01 02 03 04 05 06 07 08

Nic Hall1 Hall2 Room 1 Room 2 Room 3 Stage 1 Stage 2 Plate

Aby zmienić poziom głośności pogłosu: patrz strona 15.

Chorus

Chorus to poszerzający efekt dodawany do wybranego brzmienia instrumentu. Naciśnij 

przycisk [CHORUS], aby włączyć lub wyłączyć efekt Chorus. (Domyślnie: 00) Gdy włączony 

jest tryb Chorus, możesz nacisnąć lub [+ / YES] i [- / NO]

Potencjometrem [DATA WHEEL] wybierz rodzaj efektu Chorus.

CHORUS

Są następujące rodzaje efektu CHORUS:  

guziki

Aby zmienić poziom efektu Chorus, patrz strona 16.

DUET

Wciśnij [ DUET ], aby wybrać tryb duetu. W tym trybie klawiatura będzie

podzielona na dwa oddzielne obszary gry dla

nauczyciela i ucznia.

Po prawej: od C # 3 do C7

Po lewej: od A-1 do C3
DUET 

L
R 1 2

DYSK USB

1 1

00 01 02 03 04 05 06 07 08
NIC Chór 1

Chorus2 Chorus3 Chorus4 Sprzężenie 
zwrotne

Flanger1
ShortDelay ShortDe-layFb

9 10 11 12 13

Flanger2 Flanger3 Celeste1 Celeste 2 Celeste 3



Będzie to bardzo pomocne, gdy instrument będzie używany przez dwóch muzyków w  tym samym 

czasie, ponieważ  będą  oni mogli grać tym samym rejestrem w różnych oktawach.

Naciśnij [ DUET ] ponownie, aby wyjść z trybu DUET.

Metronom

Metronom to wygodna funkcja do ćwiczeń, która zapewnia solidne dźwiękowe wskazówki rytmiczne podczas

nagrywania.

Gdy dolny wskaźnik przycisku [BANK A / BANK B] świeci się, naciśnij przycisk [ METRONOM ], aby 

włączyć lub wyłączyć metronom.

●   Sygnatura czasowa, czyli  Metrum

Przytrzymując [METRONOME ] [użyj przycisków [+ / YES] i [- / NO]

lub [DATA WHEEL], aby zmienić metrum metronomu.

Sygnatury czasowe: 2/2, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 3/8, 6/8, 7/8, 9/8, 12/8 .

BANK A

BANK B 

CHIORD

EQ 

TEMPO

METRONOM  

L
R 1 2

DYSK USB
PIOSENKA

●   Regulacja tempa metronomu

Ta funkcja umożliwia ustawienie tempa rytmu.

Gdy zaświeci się górny wskaźnik przycisku [BANK A / BANK B], naciśnij przycisk [ TEMPO ], aby 

ustawić  wartość  tempa.

Użyj [ + / YES] / [- / NO] lub pokrętła [DATA WHEEL], aby zmienić zakres wartości tempa od 20 do 280 BPM 

(uderzeń na minutę).

+ / YES  - / NO  

CHORD

EQ 

TEMPO

METRONOM   L
R 1 2

DYSK USB
PIOSENKA

Dynamika

Dostosowanie poziomu czułości na dotyk klawiszy fortepianu. 
Zobacz na stronie 18.
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EQ

Gdy dolny wskaźnik przycisku [BANK A / BANK B] świeci się, naciśnij przycisk [ EQ ]

kilkakrotnie, aby wybrać funkcję EQ Bass lub EQ Wysokie tony.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk [CHORD / EQ], aby wybrać EQ Bass, a następnie naciśnij przyciski [+ / YES] 

i [- / NO] lub [DATA WHEEL], aby ustawić wartość: -12 ~ 12. (Domyślnie: 00).

CHORD

L
R 1 2

EQ DYSK USB
PIOSENKA

Naciśnij kilkakrotnie przycisk [CHORD / EQ], aby wybrać tony wysokie EQ   , następnie wciśnij

przyciski [+ / YES] i [- / NO] lub [DATA WHEEL], aby ustawić wartość: -12 ~ 12. (Domyślnie: 00).

CHORD

EQ 

L
R 1 2

DYSK USB
PIOSENKA
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Ustawienia

Naciśnij kilkakrotnie przycisk [SET UP] lub obróć [DATA WHEEL], aby wybrać żądaną funkcję, patrz 

tabela poniżej:

1 4

Funkcja Wyświetlacz LCD Zakres Domyślna

Rodzaj pogłosu REVERB 00-08 05

Typ chorus CHOR 00-13 00

Poziom pogłosu REV LVL 00-63 18

Poziom Chorus CHR LVL 00-63 18

Typ metronomu TYP MET 2 / 2-8 / 12 4/4

Głośność  metronomu MET VOL 00-127 100

Głośność głównego brzmienia MAIN VOL 00-127 115

Głośność brzmienia Split SPLITVOL 00-127 100

Głośność głosu warstwy LAYVOL 00-127 75

AccompanimentVolume ACC VOL 00-31 19

Czułość na dotyk TOUCH 00-06 02

Strój TONE - 64-63 00

Transponować TRANSPOS - 12-12 00

Ocena piosenki GRADING On / Off NA

Lokalny LOCAL On / Off NA

Resetowanie RESET



●  Rodzaj pog łosu

Naciśnij kilkakrotnie przycisk [SETUP] lub obróć [DATA WHEEL] aby wybrać „REVERB”,

następnie naciśnij przycisk [+ / Yes], aby potwierdzić wybór, a następnie użyj przycisków [+ / Yes] i [- / No] 

lub pokrętła [DATA WHEEL], aby wybrać żądany rodzaj pogłosu . Zakres: 00 - 08. (domyślnie: 05)

L
R 1 2

DYSK USB
SETUP + / YES - / NO PIOSENKA

Po wybraniu rodzaju pogłosu 00 efekt pogłosu nie jest generowany. „ ”

●   Typ chorus

Naciśnij kilkakrotnie przycisk [SETUP] lub obróć [DATA WHEEL] aby wybrać „CHORUS”,

następnie naciśnij przycisk [+ / Yes], aby potwierdzić wybór, a następnie użyj przycisków [+ / Yes] i [- / No] lub 

pokrętła [DATA WHEEL], aby wybrać żądany rodzaj efektu Chorus . Zakres: 00-13. (Domyślnie: 00)

L
R 1 2

DYSK USB

SETUP + / YES - / NO PIOSENKA

Po wybraniu rodzaju efektu chorus „00" nie jest wytwarzany efekt chorus.

●  Poziom pog łosu

Ta funkcja umożliwia dostosowanie głębi pogłosu dla sekcji głosowej.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk [SETUP] lub obróć [DATA WHEEL] aby wybrać „REV LVL”,

następnie naciśnij przycisk [+ / Yes], aby potwierdzić wybór, a następnie użyj przycisków [+ / Yes] i [- / No] lub 

pokrętła [DATA WHEEL], aby ustawić wartość. Zasięg : 00 - 63 . (Domyślnie: 18)

L
R 1 2

SETUP  + / YES  - / NO   DYSK USB
PIOSENKA
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●  Poziom chorus

Ta funkcja umożliwia dostosowanie głębi efektu Chorus w  sekcji brzmienia.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk [SETUP] lub obróć [DATA WHEEL]   aby wybrać „CHR LVL”,

następnie naciśnij przycisk [+ / Yes], aby potwierdzić wybór, a następnie użyj przycisków [+ / Yes] i [- / No] lub 

[DATA WHEEL], aby ustawić wartość. Zakres : 00 - 63 . (Domyślnie: 18)

L
R 1 2

DYSK USB

SETUP + / YES - / NO PIOSENKA

●  Typ metronomu

W  tej funkcji możesz ustawić sygnatura czasowa metronomu, czyli metrum.   .

Naciśnij kilkakrotnie przycisk [SETUP] lub obróć [DATA WHEEL], aby wybrać

„ TYP MET ” , a następnie naciśnij przycisk [+ / Yes], aby potwierdzić zaznaczenie, a  następnie użyj 

przycisków [+ / Yes] i [- / No] lub [DATA WHEEL], aby wyregulować wartość. Sygnatury czasowe: 2/2, 1/4, 

2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 3/8, 6/8, 7/8, 9/8, 12/8 .

(Domyślnie: 4/4)

L
R 1 2

DYSK USB

SETUP + / YES - / NO PIOSENKA

●  G łośność  metronomu

W  tej funkcji można ustawić głośność metronomu.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk [SETUP], aby wybrać „ MET VOL ”, następnie naciśnij przycisk [+ / Yes], aby potwierdzić 

zaznaczenie, a następnie użyj przycisków [+ / Yes] i [- / No] lub [DATA WHEEL], aby zwiększyć lub zmniejszyć 

wartość. Zakres: 00-127. (Domyślnie: 100)

L
R 1 2

SETUP  + / YES  - / NO  
DYSK USB
PIOSENKA
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●   G łośność  g łównego brzmienia

W tej funkcji można ustawić głośność brzmienia głównego.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk [SETUP] lub obróć [DATA WHEEL], aby wybrać „ MAIN VOL ” , a następnie naciśnij 

przycisk [+ / Yes], aby potwierdzić zaznaczenie, a  następnie użyj przycisków [+ / Yes] i [- / No] lub [DATA 

WHEEL], aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość.

Zakres: 00-127. (Domyślnie: 115)
Należy pamiętać, że w przypadku zwiększenia poziomu głośności głównej mogą  wystąpić niewielkie 
zniekształcenia.

L
R 1 2

●  

SETUP + / YES

Głośność brzmienia Split  

- / NO   DYSK USB
PIOSENKA

W tej funkcji możesz ustawić głośność brzmienia podziału klawiatury .

Naciśnij kilkakrotnie przycisk [SETUP] lub obróć [DATA WHEEL], aby wybrać

„ SPLIT VOL ” , a następnie naciśnij przycisk [+ / Yes], aby potwierdzić zaznaczenie, a następnie użyj 

przycisków [+ / Yes] i [- / No] lub [DATA WHEEL], aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość. Zakres: 00-127. 

(Domyślnie: 100)

L
R 1 2

●  

SETUP + / YES

Głośność  głosu warstwy  

- / NO   DYSK USB
PIOSENKA

W tej funkcji można ustawić głośność głosu warstwy.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk [SETUP] lub obróć [DATA WHEEL], aby wybrać „ LAY VOL ” , a następnie naciśnij 

przycisk [+ / Yes], aby potwierdzić zaznaczenie, a  następnie użyj przycisków [+ / Yes] i [- / No] lub [DATA 

WHEEL] , aby zwiększy lub zmniejszyć wartość.

Zakres: 00-127. (Domyślnie: 75)

L
R 1 2

DYSK USB
PIOSENKA

SETUP + / YES - / NO
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● Acc.Vol

Ta funkcja umożliwia zwiększanie lub zmniejszanie głośności akompaniamentu fortepianu.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk [SETUP] lub obróć [DATA WHEEL] aby wybrać " ACC

VOL ", następnie naciśnij przycisk [+ / Yes], aby potwierdzić wybór, a następnie użyj [+ / Yes]

i przyciski [- / No] lub [DATA WHEEL], aby ustawić wartość. Zasięg : 00-31. 

(Domyślnie: 19)

L
R 1 2

SETUP  + / YES  - / NO   DYSK USB
PIOSENKA

●  Dynamika

Ta funkcja umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie czułości fortepianu na dotyk.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk [SETUP] lub obróć [DATA WHEEL]   aby wybrać „TOUCH”,

następnie naciśnij przycisk [+ / Yes], aby potwierdzić wybór, a następnie użyj przycisków [+ / Yes] i [- / No] lub 

pokrętła [DATA WHEEL], aby ustawić wartość. 1 TOUCH LO, 2 TOUCH NOR, 3 TOUCH HI, 4 TCH2 LOW, 5 TCH2 

NOR, 6 TCH2 HI . (Domyślnie: 2) .

L
R 1 2

●  Strój

Ta funkcja umożliwia podniesienie lub obniżenie stroju fortepianu.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk [SETUP] lub obróć [DATA WHEEL]   aby wybrać „TUNE”,

następnie naciśnij przycisk [+ / Yes], aby potwierdzić wybór, a następnie użyj przycisków [+ / Yes] i [- /

No] lub [DATA WHEEL], aby ustawić wartość. Zasięg : -64 - 63. (Domyślnie: 00)

L
R 1 2

DYSK USB
PIOSENKA
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●  Transpozycja

Funkcja Transpose umożliwia zmianę  stroju fortepianu w  krokach półtonowych, do maksymalnego 

ustawienia 12 półtonów (jedna oktawa).

Naciśnij kilkakrotnie przycisk [SETUP] lub obróć [DATA WHEEL] wybrać

„TRANSPOS”, a  następnie naciśnij przycisk [+ / Yes], aby potwierdzić wybór, a następnie użyj

przycisków [+ / Yes] i [- / No] lub pokrętła [DATA WHEEL], aby ustawić wartość. 

Zasięg : -12 - 12. (Domyślnie: 00)

L
R 1 2

DYSK USB
PIOSENKA

●  Ocena  wykonania piosenki

Ta funkcja jest dostępna w  trybie uczenia się utworu, podczas odtwarzania utworów 

automatycznie wystawia stopień na podstawie Twojego wykonania.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk [SETUP] lub obróć [DATA WHEEL] wybrać

„GRADING”, a następnie naciśnij przycisk [+ / Yes], aby potwierdzić wybór, a następnie użyj

przycisków [+ / Yes] i [- / No] lub pokrętła [DATA WHEEL], aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję. (Domyślnie: wł.)

L
R 1 2

●  Lokalne MIDI <LOCAL>

Korzystając z  tej funkcji, możesz wyłączyć wewnętrzny generator dźwięków klawiatury, 

podczas wysyłania danych MIDI.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk [SETUP] lub obróć [DATA WHEEL] aby wybrać „LOCAL”,

następnie naciśnij przycisk [+ / Yes], aby potwierdzić wybór, a następnie użyj przycisków [+ / Yes] i [- / No] lub 

pokrętła [DATA WHEEL], aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

(Domyślnie: 0n)

L
R 1 2

DYSK USB
PIOSENKA
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Lokalny włączony ------ Normalna praca. Klawiatura i  kontrolery są  wysyłane do 

modułu brzmieniowego. Klawiatura gra normalnie.

Local off ------ Nie będzie słychać dźwięku własnego z modułu brzmieniowego. Funkcja 

MIDI będzie nadal działać jak zwykle.

●  Resetowanie  ustawień

Naciśnij kilkakrotnie przycisk [SETUP] lub obróć [DATA WHEEL] aby wybrać „RESET”, a następnie 

naciśnij przycisk [+ / Yes], aby potwierdzić, a następnie pianino zresetuje się.

Po włączeniu ustawienia instrumentu powrócą  do domyślnych ustawień fabrycznych.

L
R 1 2
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Akompaniament

Pianino ma 100 stylów akompaniamentu, których można użyć do zapewnienia w  pełni 
zaaranżowanego automatycznego akompaniamentu. Gdy  funkcja automatycznego 
akompaniamentu jest włączona, pianino utworzy w  pełni zorkiestrowany akompaniament 
rytmiczny, basowy i akordowy na podstawie akordów granych lewą ręką w  sekcji 
automatycznego akompaniamentu klawiatury (tzn. Wszystkie klawisze po lewej stronie punktu 
podziału). Do  normalnego grania dostępna jest prawa część klawiatury.

Domyś lnym punktem podziału automatycznego

akompaniamentu jest klawisz F # 2. Auto

Sekcja akompaniamentu klawiatury  to 
wszystkie klawisze po lewej stronie.  

Akompaniament automatyczny

Palcowanie lewej ręki 
określa auto
akordy akompaniamentowe.  

Akompaniament automatyczny
Normalna

Prawa ręka gra normalnie

Korzystanie z  automatycznego akompaniamentu (tylko ścieżka rytmu)

Wybierz styl rytmu

Gdy dolny wskaźnik przycisku [VOICE / RHYTHM] świeci, można wybrać żądany rytm, naciskając 

odpowiedni przycisk STYLE.

Pianino cyfrowe ma 4 przyciski stylu bezpośredniego wyboru.

Po naciśnięciu przycisku stylu na wyświetlaczu pojawi się numer przypisanego stylu, a

przycisk zaświeci się.

Styl instrumentu można zmienić, naciskając jeden z przycisków pozostałych rytmów lub obracając [DATA 

WHEEL], aby wybrać żądany styl.

Rozpocznij styl rytmiczny

Gdy zaświeci się górny wskaźnik przycisku [BANK A / BANK B], naciśnij przycisk 

[START / STOP / PLAY], aby rozpocząć styl rytmiczny.

Zatrzymaj Rytm
Gdy zaświeci się górny wskaźnik przycisku [BANK A / BANK B], naciśnij ponownie 

przycisk [START / STOP / PLAY], aby zatrzymać styl rytmiczny.
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Wybierz styl rytmu

Odniesienie: Wybierz styl rytmu. (Str.21) 
Zobacz listę stylów rytmicznych na stronie 32

Włączyć funkcja Chord

Odniesienie: Funkcja „Przycisk akordu” (str. 23 ).

Lewa ręka klawiatury staje się sekcją automatycznego akompaniamentu, a  akordy grane w  tej sekcji są 

automatycznie wykrywane i używane jako podstawa do w  pełni automatycznego akompaniamentu z  

wybranym stylem rytmu.

Włącz funkcję Synchro Start

Naciśnij przycisk [SYNC]. Lampka rytmu będzie migać wraz z tempem i nazywa się to 

zsynchronizowanym startem w  gotowości. Akompaniament automatyczny rozpocznie się, gdy 

zagrasz akord lewą  ręką.

Przestań  grać  auto akompaniament

Naciśnij przycisk [START / STOP / PLAY  ] ponownie, aby zatrzymać auto   akompaniament.

Postęp akompaniamentu można natychmiast zatrzymać, naciskając przycisk [START / STOP / PLAY], a także z 

odpowiednim zakończeniem, naciskając przycisk [INTRO / ENDING / ACCOMP].

Zaczynając od intro…

Wszystkie schematy akompaniamentu fortepianu można rozpocząć  od  odpowiedniego 

wprowadzenia, naciskając bezpośrednio przycisk [INTRO / ENDING / ACCOMP].

Jeśli naciśniesz przycisk [SYNC / RECORD], a następnie przycisk [INTRO / ENDING / ACCOMP], 

akompaniament rozpocznie się od wprowadzenia, gdy tylko zostanie wykryty akord w sekcji AUTO 

ACCOMPANIMENT na klawiaturze.

SYNCHR WPROWADZENIE/ WYPEŁNIJ ODMIANA START STOP/

REKORD ACCOMP TOR 1 TRACK2 GRAĆ
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Przejście

Naciśnij przycisk [FILL IN / TRACK 1 ] w  dowolnym momencie, gdy akompaniament jest

odtwarzany, aby dodać rytymiczny wzór wypełnienia.

Jeśli naciśniesz przycisk [SYNC / RECORD], a następnie przycisk [FILL IN / TRACK 1], 

akompaniament rozpocznie się od wypełnienia, gdy tylko zostanie wykryty akord w  sekcji 

akordów na klawiaturze.

Przycisk CHORD

Gdy zaświeci się górny wskaźnik przycisku [BANK A / BANK B], naciśnij przycisk [CHORD / EQ], aby 

włączyć tę funkcję.

Naciśnij przycisk [CHORD / EQ], aby włączyć funkcję akordów. Lewa ręka klawiatury staje się sekcją 

automatycznego akompaniamentu, a  akordy grane w  tej sekcji są  automatycznie wykrywane i używane 

jako podstawa do w  pełni automatycznego akompaniamentu z wybranym stylem rytmu.

AKORD

EQ

Zmiana punktu podziału

Po wyjściu z trybu akordów przytrzymaj przycisk [CHORD], wskaźnik zacznie migać, możesz wtedy 

nacisnąć dowolny klawisz, aby ustawić wartość punktu akordu: 1-88. (Domyślnie: 35) .

Przycisk zmiany

Wszystkie 100 stylów rytmicznych zawiera wariacje tego stylu rytmicznego, które można odtwarzać po 

prostu naciskając przycisk [VARIATION / TRACK 2]. Naciśnij ponownie przycisk [VARIATION / TRACK 2], 

aby wyłączyć i powrócić do głównego schematu.
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Nagrywanie utworów

Funkcja nagrywania umożliwia nagrywanie swoich wykonań  przy użyciu maksymalnie dwóch 

niezależnych ścieżek. Nagrane dane nie zostaną utracone po wyłączeniu pianina.

Rozpocznij nagrywanie

Gdy świeci się dolny wskaźnik przycisku [BANK A / BANK B].

Przytrzymaj przycisk [SYNC / RECORD], a następnie naciśnij przycisk [INTRO / ENDING / ACCOMP], [FILL IN / 

TRACK 1] lub [VARIATION / TRACK 2], aby wejść w tryb nagrywania, wskaźnik przycisku [SYNC / RECORD] zaświeci 

się, a wskaźnik przycisku [INTRO / ENDING / ACCOMP], [FILL IN / TRACK 1] lub [VARIATION / TRACK 2] będzie 

migać. Nagrywanie rozpocznie się, gdy zaczniesz grać na klawiaturze.

Zatrzymaj nagrywanie

Naciśnij ponownie przycisk [SYNC / RECORD], aby zatrzymać nagrywanie.

UWAGA

Jeśli druga ścieżka zawiera nagrane dane, będzie odtwarzana podczas nagrywania. 

Możesz wyciszyć drugą ścieżkę, naciskając jej przycisk ścieżki. Ścieżka [INTRO / ENDING 

/ ACCOMP] może nagrywać styl akompaniamentu automatycznego.

Posłuchaj swojego nagrania
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Aby odtworzyć nagrany utwór od początku, po prostu naciśnij przycisk [START / STOP / PLAY]. Odtwarzanie 

zatrzymuje się po ponownym naciśnięciu przycisku [START / STOP / PLAY].

SYNCHR WPROWADZENIE/ WYPEŁNIJ ODMIANA START STOP/

REKORD ACCOMP TOR 1 TOR 2 GRAĆ

Czyszczenie ścieżki

Gdy świeci się dolny wskaźnik przycisku [BANK A / BANK B]. Przytrzymaj przycisk [SYNC / 

RECORD], a następnie naciśnij przycisk [START / STOP / PLAY], aby usunąć wszystkie zapisane 

dane.

Przytrzymaj odpowiedni przycisk, aby usunąć  nagrane dane śladu.

SYNCHR WPROWADZENIE/ WYPEŁNIJ ODMIANA START STOP/

REKORD ACCOMP TOR 1 TRACK2 GRAĆ

L
R 1 2

DYSK USB
PIOSENKA
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Funkcja uczenia się

Istnieje wiele utworów wbudowanych w  pianino dla przeznaczonych do ćwiczeń. Utwory te mają 

oddzielne partie lewej i prawej ręki, które można w razie potrzeby włączać i wyłączać, aby można było 

ćwiczyć odpowiednią partię na pianinie.

Wybór utworu

Naciśnij przycisk [DEMO], a następnie naciśnij przycisk [+ / YES] / [- / NO] lub [DATA WHEEL], aby 

wybrać Bank. Na wyświetlaczu LCD pojawi się bank utworów.

DEMO

W fortepianie jest 6 banków utworów: Learn (zawiera 55 utworów), Beyer (zawiera

106 utworów), Czerny 100 (zawiera 100 utworów), Czerny 30 (zawiera 30 utworów), Czerny 40 

(zawiera 40 utworów), Sonatine (zawiera 45 utworów).

W trybie utworu naciśnij przyciski [+ / YES] i [- / NO] lub pokrętło [DATA WHEEL], aby wybrać bank 

utworów, po 5 sekundach możesz użyć przycisków [+ / YES] i [- / NO] lub pokrętło [DATA WHEEL], 

aby wybrać żądany utwór. Naciśnij przycisk [START / STOP / PLAY], aby rozpocząć utwór.

Słuchanie całej piosenki

1). Przy włączonym trybie odtwarzania utworu naciśnij przycisk [START / STOP / PLAY], aby usłyszeć obie 

części ręki grające cały utwór.

2). Naciśnij ponownie przycisk [START / STOP / PLAY], aby zatrzymać. W  przeciwnym razie odtwarzanie zatrzyma się 

automatycznie po  zakończeniu utworu.

SYNCHR WPROWADZENIE/ WYPEŁNIJ ODMIANA START STOP/

REKORD ACCOMP TOR 1 TOR 2 GRAĆ
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Ćwiczenie prawej ręki wybranej piosenki

1). Naciśnij przycisk [VARIATION / TRACK2], aby wyciszyć prawą część utworu.

SYNCHR WPROWADZENIE/ WYPEŁNIJ ODMIANA START STOP/

REKORD ACCOMP TOR 1 TOR 2 GRAĆ

2). Naciśnij przycisk [START / STOP / PLAY], aby rozpocząć utwór bez partii prawej ręki.

SYNCHR WPROWADZENIE/ WYPEŁNIJ ODMIANA START STOP/

REKORD ACCOMP TOR 1 TOR 2 GRAĆ

3). Odtwórz część wybranego utworu, a  jednocześnie usłyszysz tylko lewą  rękę. 

4). Naciśnij ponownie przycisk [START / STOP / PLAY], aby zatrzymać. W  przeciwnym razie odtwarzanie zatrzyma się 

automatycznie po  zakończeniu utworu.

Ćwiczenie lewej ręki wybranej piosenki

Wykonaj opisane powyżej kroki 1-4, zastępując [FILL IN / TRACK1] 

Przyciskiem [VARIATION / TRACK2]. Wyciszysz prawą rękę wybranego utworu. 

Wyłącz funkcję uczenia się

Naciśnij ponownie przycisk [DEMO], aby wyłączyć tryb uczenia.

DEMO

UWAGA

Jeśli ocena utworu jest włączona, po  zakończeniu nauki jednego utworu fortepian może 
automatycznie uzyskać wynik od 0 do 100 punktów za wykonanie.
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Funkcja MIDI

Jeśli jesteś zaawansowanym użytkownikiem MIDI, ta sekcja pomoże Ci uzyskać dostęp do 

możliwości kontrolera MIDI pianina. Jeśli już wiesz, że potrzebujesz tej wyspecjalizowanej 

funkcjonalności, ta sekcja jest dla Ciebie. Jednak ta informacja nie jest konieczna, aby cieszyć się 

grą  na pianinie.

MIDI, czyli cyfrowy interfejs instrumentów muzycznych, to sposób, w  jaki większość klawiatur 

elektronicznych komunikuje się z komputerami i między sobą. Poprzez serię komunikatów MIDI 

komputer lub klawiatura może powiedzieć instrumentowi, jaką  nutę zagrać, jak głośno ją zagrać, kiedy 

przestać grać, a także wiele innych informacji.

Pianino może wysyłać informacje MIDI do komputera lub innego instrumentu obsługującego MIDI przez 

swoje wyjście MIDI lub USB. Dzięki temu pianino może działać jako klawiatura kontrolera dla innego 

instrumentu, sekwencera MIDI lub programu Digital Audio Workstation z obsługą MIDI.

Lokalne włączanie /  wyłączanie

Wyłączenie funkcji Local On / Off spowoduje odłączenie klawiatury od wewnętrznego silnika 

brzmieniowego fortepianu. Oznacza to, że pianina można używać  jako kontrolera MIDI do 

sterowania innymi urządzeniami MIDI (lub oprogramowaniem wirtualnego instrumentu 

działającym na komputerze) bez odtwarzania wewnętrznych dźwięków pianina.

Możesz również znaleźć inne sytuacje (na przykład podczas korzystania z  oprogramowania do 

sekwencjonowania MIDI na komputerze), w  których warto wyłączyć opcję Local.

Włącz / wyłącz opcję Local On / Off

Proszę zapoznać się z funkcją [SETUP], patrz strona 19.
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Przywrócenie ustawień fabrycznych

Naciśnij kilkakrotnie przycisk [SETUP] lub obróć [DATA WHEEL] aby wybrać „RESET”,

następnie naciśnij przycisk [+ / Yes], aby potwierdzić, a następnie pianino zresetuje się.

L
R 1 2

SETUP  + / YES  - / NO   DYSK USB
PIOSENKA

Przytrzymaj wciśnięte przyciski [+ / YES] i [- / NO] i naciśnij przycisk [STANDBY / ON], aby włączyć 

pianino, a następnie przywrócone zostaną  ustawienia fabryczne.

YES NO

STANDBY / ON
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Schemat implementacji MIDI
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Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów

Gdy instrument jest włączany lub wyłączany, 
przez chwilę słychać trzaski.

Podczas korzystania z telefonu komórkowego słychać 
hałas. Używanie telefonu komórkowego w  pobliżu 
instrumentu może powodować  zakłócenia.

Wydaje się, że nie wszystkie głosy brzmią lub 
dźwięk jest ucięty.  

Jest to normalne i wskazuje, że przyrząd jest zasilany 
elektrycznie.

Aby temu zapobiec, wyłącz telefon komórkowy lub 
używaj go dalej od instrumentu.

Instrument jest polifoniczny do maksymalnie 128 nut - w tym 
brzmienie Dual, brzmienie Split, akompaniament 
automatyczny, utwór i metronom. Nuty przekraczające ten 
limit nie zabrzmią.

Akompaniament automatyczny nie brzmi
poprawnie.  

Upewnij się, że funkcja Auto Accomp Volume jest 
ustawiona na odpowiednim poziomie.
Czy punkt podziału jest ustawiony na odpowiednim 
klawiszu dla granych akordów? Ustaw punkt podziału w  
odpowiedniej pozycji na klawiaturze.
Czy wskaźnik akordów jest widoczny na wyświetlaczu 
LCD? Jeśli się nie wyświetla, naciśnij przycisk AKORD, aby 
wyświetlał się prawidłowo.

Klawiatura nie wydaje dźwięku, ale działają diody i 
ekran.  

Sprawdź, czy główna regulacja głośności nie jest ustawiona
na minimum.
Sprawdź, czy nic nie jest podłączone do 
gniazda słuchawkowego.

Dźwięk głosu zmienia się z nuty na nutę.   To normalne. Cyfrowe generowanie tonów wykorzystuje 
wielokrotne nagrania (próbki) instrumentu w  całym 
zakresie klawiatury; Rzeczywisty dźwięk głosu może się 
nieznacznie różnić w zależności od nuty.

Głośność jest zbyt niska. 
Jakość dźwięku jest słaba.
Rytm nieoczekiwanie zatrzymuje się lub nie gra. 

Nagrane dane utworu itp. Nie są  odtwarzane 
prawidłowo.
Wyświetlacz LCD nagle gaśnie, a wszystkie ustawienia 

panelu zostają zresetowane.  

Sprawdź zasilacz sieciowy.
W przypadku zgubienia lub uszkodzenia zasilacza sieciowego należy 
skontaktować się z najbliższym sklepem w  celu uzyskania 
prawidłowego zasilacza zamiennego.
Niewłaściwy zasilacz sieciowy AC, który nie ma wystarczających parametrów 

znamionowych, może  spowodować  nieprawidłowe działanie lub 

uszkodzenie.

Aby całkowicie przywrócić wszystkie ustawienia zgodnie z  ustawieniami 

fabrycznymi  
Wykonaj reset do ustawień fabrycznych. Zapoznaj się z treścią 
niniejszej instrukcji obsługi. Wszystkie ustawienia użytkownika 
zostaną  usunięte, a  do instrumentu zostaną  zastosowane domyślne 
ustawienia fabryczne.

Zasilanie nagle i nieoczekiwanie wyłącza się po 
okresie nie dotykania klawiszy.  

Jest to normalne i mogła zostać aktywowana funkcja 
automatycznego wyłączania. Jeśli chcesz wyłączyć 
funkcję automatycznego wyłączania, zapoznaj się z 
instrukcją obsługi.

Wydaje się, że pedał sustain daje odwrotny efekt. 
Przykład naciśnięcia przełącznika nożnego wyłącza 
przedłużanie, a  zwolnienie przełącznika nożnego 
włącza przedłużanie.  

Należy prawidłowo wykryć biegunowość przełącznika 
nożnego. Upewnij się, że przełącznik nożny jest 
prawidłowo podłączony. Włącz
pianino, nie dotykając pedału.
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Specyfikacje

Klawiatura: 88 ważonych, dynamicznych klawiszy

Pokaz: Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD

Polifonia: 128

Brzmienia:

Pedał:  

137

Sustain, Sostenuto, Soft

EQ: Niskie [-12, + 12] dB, Wysokie [-12, + 12]

Efekt:

sStyle:  

Reverb (8 typów), Reverb Level, 

Chorus (13 typów), Chorus Level

100

funkcja stylu:

Sterowanie klawiaturą  

Syschro start, Intro, Ending, Fillin, Variation, Chord, Acc Volume, 

Metronome

Split, Layer, Duet, Tune, Transpose, 6 Touch Sensitivity

Demo

Funkcja uczenia się  

10 demo + 376 piosenek do nauki Nauka 

lewa / prawa ręka

Nagrywanie utworów   Dwie ścieżki melodyczne i jedna ścieżka akompaniamentu nagrana w 

pamięci lokalnej

Inne Automatyczne wyłączanie, sterowanie lokalne, USB MIDI / USB AUDIO

złącza  
Zasilanie prądem stałym, słuchawki, wyjście liniowe, wejście liniowe, mikrofon, host USB, 

wyjście Midi

Wymiary (szer. X gł. X wys.): 53,5 X 15,1 X 30,5 cali, 1270 mm x 270 mm x 180 mm

Waga: 92,6 funtów lub 42 kg

3 4



Gwarancja

OŚWIADCZENIE FCC

1. To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Eksploatacja podlega 

następującym dwóm warunkom:

(1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.

(2) To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą  

powodować  niepożądane działanie.

2. Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za  

zgodność, mogą  unieważnić prawo użytkownika do korzystania z  urządzenia.

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i  uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń 

cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Te ograniczenia są zaprojektowane 

zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w  instalacjach mieszkalnych. To 

urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a  jeśli nie 

zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować  szkodliwe 

zakłócenia w  komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w przypadku określonej instalacji 

zakłócenia nie wystąpią. Jeśli ten sprzęt powoduje szkodliwe zakłócenia w  odbiorze radia lub telewizji, 

co można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby 

usunięcia zakłóceń za pomocą  jednego lub kilku z następujących środków:

Zmień  orientację lub przenieś antenę odbiorczą.

Zwiększ odległość między sprzętem a odbiornikiem.

Podłączenie urządzenia do gniazdka w  obwodzie innym niż ten, do którego

podłączony jest odbiornik.

Skonsultowanie się  ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy.
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