INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za wybór pianina cyfrowego Artesia DP-3 +
Twoje nowe pianino jest wysokiej jakości pianinem cyfrowym z 88klawiszową dynamiczną klawiaturą. Dodatkowo pianino wyposażone
jest w wysoce zaawansowaną technologię samplingu. Te cechy
pianina dostarczą ci bogatych wrażeń z gry. Możesz również
nagrywać swoją grę lub własny akompaniament. Artesia DP-3 to
pianino, które jest świetnym instrumentem, a jego tradycyjny wygląd
wspaniale prezentuje się w domu. Aby jak najlepiej wykorzystać
możliwości pianina, przeczytaj uważnie tę instrukcję i wypróbuj różne
funkcje instrumentu. Dodatkowo, pianino wyposażone jest w wiele
ciekawych funkcji, do których masz dostęp po podłączeniu do
laptopa, smartfona lub tabletu. Twój nowy instrument wykorzystuje
najnowszą technologię i będzie dostarczać ci przyjemności z gry przez
wiele lat. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie twojego nowego pianina,
prosimy o kontakt z nami telefonicznie lub mailowo:

FX-Music Group Filipowicz sp.j.
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 53
22-400 Zamość
tel. 84 639 11 22
email: handlowy@fxmusic.pl
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PANEL STEROWANIA
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PANEL TYLNY

PANEL GNIAZD

Panel przedni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16. Przycisk PLAY/STOP
17. Przycisk LEFT/TRACK 1
18. Przycisk RIGHT/TRACK 2

Przycisk zasilania STANDBY /ON
Regulator głośności VOLUME
Przycisk DEMO
Przycisk METRONOME
Przycisk LAYER
Przycisk SPLIT
Przycisk REVERB
Przycisk CHORUS
Przycisk SETUP
Przycisk +/YES
Przycisk -/NO
Wyświetlacz LCD
Przyciski zmiany brzmienia
Przycisk DUET
Przycisk RECORD

Panel tylny
19. Złącze pedałów
20. Złącze zasilania (12V DC)
Panel gniazd
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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Słuchawki 1 / 2
Wyjście MIDI
Port USB
Gniazdo Aux – wejście liniowe
Wyjście liniowe
Regulacja poziomu wejścia liniowego

URUCHOMIENIE
Zapewne już nie możesz się doczekać gry na twoim nowym pianinie, jednak najpierw prosimy o upewnienie
się, że wykonałeś wszystkie następujące kroki:
1.
2.

Złóż pianino tak jak w instrukcji na stronie 30.
Jeśli pianino jest odpowiednio złożone, podłącz wtyczkę pedałów do gniazda znajdującego się na tylnym
panelu.

3.

Podłącz kabel zasilacza do gniazda zasilania.

UWAGA:
1.
2.

Upewnij się, że pianino jest wyłączone zanim podłączysz lub odłączysz zasilanie.
Przesuń pokrętło regulacji głośności do jego minimalnej wartości zanim podłączysz zasilanie.
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PODSTAWOWA OBSŁUGA
STANDBY /ON
Naciśnij przycisk [STANDBY/ON], aby włączyć pianino, wyświetlacz LCD zacznie świecić.

AUTO STANDBY
Pianino wyłączy się automatycznie po 30 minutach nieaktywności. Aby włączyć pianino ponownie, naciśnij
przycisk [STANDBY/ON].

DEAKTYWACJA FUNKCJI AUTO STANDBY
Aby deaktywować funkcję Auto Standby, przytrzymaj pierwszy biały oraz czarny klawisz z lewej strony
klawiatury jednocześnie, a następnie naciśnij przycisk [STANDBY/ON].

REGULACJA GŁOŚNOŚCI I ROZPOCZĘCIE GRY
Głośniki w twoim pianinie mają dużą moc i w niektórych pomieszczeniach może być to przytłaczające. Ustaw
pokrętło [VOLUME] na godzinę 12, taki poziom głośności będzie bezpiecznym punktem wyjściowym do gry.
Możesz regulować głośność w trakcie gry.

Teraz zagraj. Powinieneś usłyszeć bogaty dźwięk trybu domyślnego Grand Piano.

PEDAŁY PIANINA
Tak jak zwykłe pianino, twoje pianino cyfrowe posiada 3 pedały:
Pedał SUSTAIN (prawy)
Pedał SUSTAIN pełni tę samą funkcję, co pedał prawy w zwykłym pianinie akustycznym: podtrzymuje dźwięki
po podniesieniu palców znad klawiatury.
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Pedał SOSTENUTO (środkowy)
Pedał SOSTENUTO również pozwala podtrzymywać dźwięki, jednakże działa on trochę inaczej niż pedał
SUSTAIN. Gdy zagrasz nutę lub akord i naciśniesz pedał SOSTENUTO w momencie wybrzmiewania dźwięku,
dźwięk ten będzie podtrzymywany tak długo, jak długo naciskasz pedał. Kolejne dźwięki nie będą
podtrzymane.
Pedał SOFT (lewy)
Pedał SOFT w pianinie akustycznym zmienia charakter dźwięku, zmiękczając i wyciszając go. Pedał SOFT w
twoim pianinie działa zupełnie tak samo. Naciśnij pedał SOFT kiedy grasz pasaże, które wymagają wyjątkowo
cichej gry.

ODTWARZANIE PIOSENEK DEMO
Do pianina jest wgranych 8 piosenek demo, możesz odtwarzać je pojedynczo. Oto jak je wybierać i odtwarzać.
Słuchanie piosenek Demo
Naciśnij przycisk [DEMO], aby wejść w Tryb Demo.

Wyświetlacz pokaże “1” a przycisk zacznie migać, następnie piosenki będą odtwarzane kolejno. Aby wybrać
piosenkę naciskaj przyciski [+/YES] lub [-/NO].

W tym trybie możesz również używać przycisku wybierania brzmienia, aby wybrać odpowiadającą ci piosenkę
Demo.

Naciśnij przycisk [DEMO] ponownie, aby zatrzymać odtwarzanie.

[+/YES] I [-/NO]
Przyciski regulujące parametry.
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PANEL GNIAZD
SŁUCHAWKI
Pianino jest zaopatrzone w 2 standardowe gniazda na słuchawki stereo z wtykiem typu jack, aby umożliwić
ciche ćwiczenie lub grę o późnych porach. Wewnętrzne głośniki zostają automatycznie odłączone po wpięciu
słuchawek do gniazda nr 1.

WYJŚCIE MIDI
MIDI (cyfrowy interfejs instrumentu muzycznego) to standardowy interfejs komunikacyjny, który umożliwia
przesyłanie danych takich jak dźwięki, aktualizacje oprogramowania oraz tym podobne dane MIDI między
elektronicznymi instrumentami muzycznymi. Wystarczy podłączyć MIDI do innego urządzenia posiadającego
gniazdo MIDI.

UWAGA:
Za pomocą wyjścia typu MIDI można przekazywać dane wyłącznie do innego urządzenia MIDI.

WYJŚCIE LINIOWE
Przewód stereo RCA może być wykorzystany do przekazywania dźwięku z pianina do innych urządzeń takich
jak wzmacniacze keyboardowe, systemy stereo, konsole mikserskie lub nagrywarki. Wewnętrzne głośniki
pianina będą dalej funkcjonować, chyba że słuchawki są podłączone do gniazda słuchawkowego jack nr 1.

UŻYCIE USB – MIDI/USB
Ten produkt pozwala na transfer danych MIDI przez kabel USB do laptopa, tabletu lub smartfona. Jakby
skomplikowanie to nie brzmiało, tak naprawdę jest to bardzo proste. Pianino jest zgodne ze standardem USB, a
więc nie ma potrzeby instalacji żadnego oprogramowania, aby transfer danych był możliwy. Po prostu podłącz
kabel do komputera a system operacyjny zrobi resztę. Pianino będzie działać z każdym standardowym
oprogramowaniem MIDI.
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Interfejs USB AUDIO jest cyfrowym interfejsem audio. Możesz cyfrowo przesyłać audio z laptopa, tabletu lub
smartfona przez kabel USB na ten instrument, w taki sam sposób możesz przesyłać audio z tego instrumentu
do laptopa, tabletu lub smartfona, aby nagrywać lub edytować muzykę.

WEJŚCIE LINIOWE (AUX IN)
Wejście liniowe stereo RCA pozwala odtwarzać dźwięki z innego źródła (takiego jak laptop, tablet lub
smartfon) na głośnikach wbudowanych w twoje pianino lub na słuchawkach do niego podłączonych.
Głośność dźwięków odtwarzanych przez wejście liniowe może być regulowana pokrętłem Input Level.
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BRZMIENIA/EFEKTY
Pianino ma wbudowane brzmienia ośmiu różnych instrumentów. Każdy z ośmiu instrumentów posiada
ponadto różne wariacje brzmieniowe do wyboru. Na stronie 27 znajduje się lista wszystkich brzmień
dostępnych w pianinie.

WYBÓR BRZMIENIA
Wybierz brzmienie naciskając odpowiedni przycisk z grupy VOICE SELECT.
Pianino posiada 8 przycisków pozwalających na bezpośredni dostęp do brzmień. Aby wybrać odpowiadające ci
brzmienie, naciśnij przycisk. Kiedy to zrobisz, na wyświetlaczu pojawi się numer brzmienia a przycisk się
podświetli. Możesz zmienić brzmienie poprzez wybranie innego.

PRZYCISK LAYER
W trybie LAYER można używać dwóch wybranych brzmień jednocześnie, każde z nich na wybranym poziomie
głośności. Naciśnij przycisk [LAYER] i kiedy lampka na przycisku miga, naciśnij przycisk zmiany brzmienia aby
wybrać drugie brzmienie.
Jeśli nie wybierzesz drugiego brzmienia w ciągu 5 sekund, funkcja LAYER zostanie automatycznie wyłączona i
lampka przestanie migać. Jeśli lampka na przycisku LAYER nie miga, naciśnięcie jednego z przycisków VOICE
SELECT zmieni podstawowe brzmienie.
Aby wyłączyć tryb LAYER, ponownie naciśnij przycisk [LAYER].

PRZYCISK SPLIT
Naciśnij przycisk [SPLIT], aby aktywować tryb podziału klawiatury. Klawiatura będzie rozdzielona na dwie
części, które będą posiadały różne brzmienia po prawej i lewej stronie.
Aby aktywować tryb podziału naciśnij przycisk [SPLIT], następnie kiedy wskaźnik się zaświeci, naciśnij przycisk
wyboru brzmienia, aby wybrać brzmienie lewej strony klawiatury.
Jeśli nie wybrałeś brzmienia lewej strony klawiatury w ciągu 5 sekund po wejściu w tryb podziału, tryb podziału
wyłączy się automatycznie.
Kiedy wskaźnik trybu podziału świeci się, naciskając przycisk wyboru brzmienia zmieni się brzmienie prawej
strony klawiatury.
Aby wyłączyć tryb podziału, ponownie naciśnij przycisk [LAYER].

REVERB
Przycisk [REVERB] służy do włączenia cyfrowego efektu, który można wykorzystać aby dodać swoim
brzmieniom dodatkowej głębi i mocy. Naciśnięcie przycisku [REVERB] włączy lub wyłączy efekt echa. Domyślny
typ echa to „Room 3”.
Kiedy tryb echa jest włączony, możesz użyć przycisków [+/YES] i [-/NO], aby wybrać typ echa. Rodzaje echa
wymienione poniżej mogą być wybrane na wyświetlaczu.
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00

01

02

03

04

05

06

07

08

Wył.

Hall 1

Hall 2

Room 1

Room 2

Room 3

Stage 1

Stage 2

Plate

Aby dowiedzieć się jak zmienić poziom echa, przejdź na stronę 16.

CHORUS
Efekt poszerzający brzmienie wybranego instrumentu. Naciśnij przycisk [CHORUS] aby włączyć lub wyłączyć
efekt. Kiedy jesteś w trybie efektu, naciskaj przyciski [+/YES] lub [-/NO] aby wybrać typ efektu. Rodzaje efektu
wymienione poniżej mogą być wybrane na wyświetlaczu.
00

01

02

03

04

05

06

07

08

Wył.

Chorus 1

Chorus 2

Chorus 3

Feedback

Flanger1

Short
Delay

Short
Delay Fb

Flanger2

Aby dowiedzieć się, jak zmienić poziom głośności efektu, przejdź na stronę 17.

DUET
Naciśnij przycisk [DUET] aby przejść w tryb duetu. W trybie duetu klawiatura podzieli się na dwa obszary:
Prawy od C#3 do C7
Lewy od A1 do C3
Tryb ten jest bardzo przydatny, kiedy dwie osoby grają na pianinie jednocześnie. Umożliwia on zagranie obu
osobom tego samego dźwięku w tej samej oktawie na własnej części klawiatury.
Naciśnij przycisk [DUET] ponownie aby wyjść z trybu duetu.
Kiedy jesteś w trybie duetu, pedały automatycznie zmienią swoje ustawienia. Zamiast 3 pedałów działać będą
2 pedały w trybie SUSTAIN: jeden dla lewej a drugi dla prawej strony klawiatury.

METRONOM
Metronom jest przydatną funkcją do ćwiczenia gry jak również nagrywania.
Naciśnij przycisk [METRONOME] aby włączyć lub wyłączyć metronom.
Metrum
Przytrzymując przycisk [METRONOME] naciśnij przycisk [+/YES] lub [-/NO] aby zmienić metrum.
Dostępne ustawienia metrum: 2/2, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 3/8, 6/8, 7/8, 9/8, 12/8.
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Regulacja tempa metronomu
Używaj przycisków [+/YES] lub [-/NO] aby zmieniać tempo metronomu, możesz ustawić tempo od 20 do 280
BPM (uderzeń na minutę).

TOUCH – CZUŁOŚĆ KLAWIATURY
Funkcja TOUCH pozwala na zmianę czułości klawiatury na sześciu poziomach. Wypróbuj je aby sprawdzić, który
z nich najbardziej odpowiada twojemu stylowi gry: S-Low, S-Normal, S-High, L-Low, L-Normal, L-High.
(Domyślna czułość to 02 S-Normal).
Czułość klawiatury zmienia się przyciskami [TOUCH] lub [+/YES] oraz [-/NO]. Poziomy czułości: 00-06.
(domyślnie 02).
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USTAWIENIA
Naciskaj przycisk [SET UP] aby wybierać kolejne funkcje pianina:
Wyświetlacz
LCD

Zakres

Wartość
domyślna

Głośność głównego brzmienia

F01

00 - 127

127

Głośność w trybie podziału

F02

00 - 127

127

Głośność drugiego brzmienia w trybie LAYER

F03

00 - 127

65

Głośność metronomu

F04

00 - 127

100

Typ efektu Reverb

F05

00 - 08

05

Poziom efektu Reverb

F06

00 - 63

18

Typ efektu Chorus

F07

00 - 08

00

Poziom efektu Chorus

F08

00 - 63

18

Tonacja

F09

-64 - 63

00

Transpozycja

F10

-12 - 12

00

Funkcja Local

F11

Wł. / Wył.

Wł.

Korekcja tonów niskich

F12

-06 - 06

00

Korekcja tonów wysokich

F13

-06 - 06

00

Tryb oceny znajomości piosenki

F14

Wł. / Wył.

Wł.

Reset

F15

Funkcja
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Głośność głównego brzmienia
Ta funkcja pozwala na regulację głośności głównego brzmienia.
Wybierz F01 naciskając przycisk [SETUP], następnie naciśnij przycisk [+/YES] aby potwierdzić swój wybór,
następnie używaj przycisków [+/YES] i [-/NO] aby zwiększać lub zmniejszać głośność. Zakres 00 – 127.
(Domyślnie 127)
Głośność w trybie podziału
Ta funkcja pozwala na regulację głośności trybu podziału.
Wybierz F02 naciskając przycisk [SETUP], następnie naciśnij przycisk [+/YES] aby potwierdzić swój wybór,
następnie używaj przycisków [+/YES] i [-/NO] aby zwiększać lub zmniejszać głośność. Zakres 00 – 127.
(Domyślnie 127)
Głośność drugiego brzmienia w trybie LAYER
Ta funkcja pozwala na regulację głośności używając dwóch brzmień jednocześnie.
Wybierz F03 naciskając przycisk [SETUP], następnie naciśnij przycisk [+/YES] aby potwierdzić swój wybór,
następnie używaj przycisków [+/YES] i [-/NO] aby zwiększać lub zmniejszać głośność. Zakres 00 – 127.
(Domyślnie 65)
Głośność metronomu
Ta funkcja pozwala na regulację głośności metronomu
Wybierz F04 naciskając przycisk [SETUP], następnie naciśnij przycisk [+/YES] aby potwierdzić swój wybór,
następnie używaj przycisków [+/YES] i [-/NO] aby zwiększać lub zmniejszać głośność. Zakres 00 – 127.
(Domyślnie 100)
Typ efektu Reverb
Wybierz F05 naciskając przycisk [SETUP], następnie naciśnij przycisk [+/YES] aby potwierdzić swój wybór,
następnie używaj przycisków [+/YES] i [-/NO] aby zmienić typ efektu. Zakres 00 – 08. (Domyślnie: 05)
Wybór typu „00” całkowicie wyłącza efekt Reverb.
Poziom efektu Reverb
Ta funkcja pozwala regulować poziom efektu Reverb.
Wybierz F06 naciskając przycisk [SETUP], następnie naciśnij przycisk [+/YES] aby potwierdzić swój wybór,
następnie używaj przycisków [+/YES] i [-/NO] aby zwiększać lub zmniejszać poziom efektu. Zakres 00 – 63.
(Domyślnie 18)
Typ efektu Chorus
Wybierz F07 naciskając przycisk [SETUP], następnie naciśnij przycisk [+/YES] aby potwierdzić swój wybór,
następnie używaj przycisków [+/YES] i [-/NO] aby zmienić typ efektu. Zakres 00 – 08. (Domyślnie 00)
Wybór typu „00” całkowicie wyłącza efekt Chorus.
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Poziom efektu Chorus
Ta funkcja pozwala regulować poziom efektu.
Wybierz F08 naciskając przycisk [SETUP], następnie naciśnij przycisk [+/YES] aby potwierdzić swój wybór,
następnie używaj przycisków [+/YES] i [-/NO] aby regulować poziom efektu. Zakres 00 – 63. (Domyślnie 18)
Tonacja
Ta funkcja pozwala podwyższyć lub obniżyć wysokości dźwięków pianina.
Wybierz F09 naciskając przycisk [SETUP], następnie naciśnij przycisk [+/YES] aby potwierdzić swój wybór,
następnie używaj przycisków [+/YES] i [-/NO] aby wybrać odpowiednią wartość. Zakres -64 – 63 (Domyślnie 00)
Transpozycja
Funkcja transpozycji pozwala na zmianę wysokości dźwięków pianina co pół tonu. Maksymalna wartość to 12
półtonów (jedna oktawa).
Wybierz F10 naciskając przycisk [SETUP], następnie naciśnij przycisk [+/YES] aby potwierdzić swój wybór,
następnie używaj przycisków [+/YES] i [-/NO] aby wybrać odpowiednią wartość. Zakres -12 – 12 (Domyślnie 00)
Funkcja Local
Funkcja ta pozwala wyłączyć wewnętrzne brzmienia pianina, podczas gdy dane MIDI są nadal wysyłane.
Wybierz F11 naciskając przycisk [SETUP], następnie naciśnij przycisk [+/YES] aby potwierdzić swój wybór,
następnie używaj przycisków [+/YES] i [-/NO] aby włączyć lub wyłączyć funkcję. Zakres: włączone/wyłączone.
(Domyślnie wyłączone)

Funkcja Local włączona --- standardowe użycie. Pianino będzie odtwarzać dźwięki z wewnętrznych głośników.
Local wyłączony --- Pianino nie będzie odtwarzać dźwięków. Funkcja MIDI będzie działać normalnie.

Korekcja tonów niskich - Bass
Ta funkcja pozwala na regulację tonów niskich brzmienia.
Wybierz F12 naciskając przycisk [SETUP], następnie naciśnij przycisk [+/YES] aby potwierdzić swój wybór,
następnie używaj przycisków [+/YES] i [-/NO] aby regulować poziom niskich tonów. Zakres: -06 – 06.
(Domyślnie: 00)
Korekcja tonów wysokich - Treble
Ta funkcja pozwala na regulację tonów wysokich brzmienia.
Wybierz F13 naciskając przycisk [SETUP], następnie naciśnij przycisk [+/YES] aby potwierdzić swój wybór,
następnie używaj przycisków [+/YES] i [-/NO] aby regulować poziom wysokich tonów. Zakres: -06 – 06.
(Domyślnie: 00)
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Tryb oceny znajomości piosenki
Ta funkcja dostępna jest w trybie nauki, jej celem jest ocena twoich postępów w nauce.
Wybierz F14 naciskając przycisk [SETUP], następnie naciśnij przycisk [+/YES] aby potwierdzić swój wybór,
następnie używaj przycisków [+/YES] i [-/NO] aby włączyć lub wyłączyć funkcję. Zakres: włączone/wyłączone.
(Domyślnie włączone)
Reset
Wybierz F15 naciskając przycisk [SETUP], następnie naciśnij przycisk [+/YES] aby potwierdzić zresetowanie
ustawień pianina.
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NAGRYWANIE MUZYKI
Funkcja nagrywania muzyki pozwala ci nagrywać grę używając dwóch niezależnych ścieżek dźwiękowych. Po
wyłączeniu pianina nie utracisz swoich nagrań.

ROZPOCZĘCIE NAGRYWANIA
Przytrzymaj przycisk [RECORD], następnie naciśnij przycisk [TRACK-1] lub [TRACK-2] aby wejść w tryb
nagrywania, dioda przycisku [RECORD] zaświeci się a dioda przycisku [TRACK-1] lub [TRACK-2] zacznie migać.
Nagrywanie rozpocznie się w momencie kiedy zaczniesz grać.

ZATRZYMANIE NAGRYWANIA

UWAGA:
Jeśli ścieżka dźwiękowa ma nagrane dane, będą one odtwarzane podczas nagrywania. Możesz wyciszyć
odtwarzanie naciskając przycisk [TRACK]

Naciśnij przycisk [RECORD] ponownie aby zatrzymać nagrywanie

ODSŁUCH NAGRAŃ
Aby odtworzyć twoje nagrania od początku, po prostu naciśnij przycisk [PLAY/STOP].
Odtwarzanie zostanie przerwane po ponownym naciśnięciu przycisku [PLAY/STOP].

USUWANIE NAGRAŃ
Przytrzymaj przycisk [RECORD] a następnie naciśnij przycisk [PLAY/STOP] aby usunąć nagrane dane.
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TRYB NAUKI
Pianino posiada 55 wbudowanych piosenek. Piosenki te mają oddzielne partie dla lewej i prawej ręki, które
można włączać i wyłączać w celu nauki gry.

WYBÓR PIOSENKI
Włącz tryb piosenek poprzez naciśnięcie przycisków [LEFT] i [RIGHT] jednocześnie. Przycisk [PLAY/STOP]
zacznie migać. Numer piosenki zobaczysz na wyświetlaczu LCD.
Używaj przycisków [-/NO] i [+/YES] aby wybrać piosenkę. Naciskaj przycisk [PLAY/STOP] aby odtworzyć
piosenkę.

ODSŁUCH CAŁEJ PIOSENKI
1.
2.

W trybie odsłuchu całej piosenki, naciśnij przycisk [PLAY/STOP] aby odtworzyć obie partie całej piosenki.
Naciśnij przycisk [PLAY/STOP] ponownie, aby zatrzymać odtwarzanie. Jeśli nie zatrzymasz odtwarzania,
zatrzyma się ono automatycznie po odsłuchaniu piosenki.

ĆWICZENIE PARTII PRAWEJ RĘKI
1.
2.
3.
4.

Naciśnij przycisk [RIGHT] aby wyciszyć partię prawej ręki.
Naciśnij przycisk [PLAY/STOP] aby rozpocząć odtwarzanie piosenki bez prawej partii.
Graj prawą partię wybranej piosenki, jednocześnie usłyszysz grę partii lewej ręki.
Naciśnij przycisk [PLAY/STOP] ponownie, aby zatrzymać odtwarzanie. Jeśli nie zatrzymasz odtwarzania,
zakończy się ono automatycznie pod koniec utworu.

ĆWICZENIE PARTII LEWEJ RĘKI
Postępuj według kroków 1-4 wymienionych powyżej zastępując przycisk [RIGHT] przyciskiem [LEFT]. Usłyszysz
prawą partię wybranej piosenki. Graj lewą partię utworu podczas gdy odtwarzana jest prawa.

WYŁĄCZANIE TRYBU NAUKI
Naciśnij jednocześnie przyciski [LEFT] i [RIGHT] aby wyjść z trybu nauki.

UWAGA:
Jeśli jesteś w trybie oceny gry, po zakończeniu nauki utworu zostaniesz automatycznie oceniony w skali od
0 do 100.
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FUNKCJA MIDI
Jeśli jesteś zaawansowanym użytkownikiem urządzeń MIDI, ten rozdział pomoże ci wykorzystać pianino jako
klawiaturę sterującą. Jeśli będziesz używał tej funkcji, to ten rozdział jest dla ciebie. Jednakże ta wiedza nie jest
potrzebna do gry na pianinie.
MIDI, czyli cyfrowy interfejs instrumentu muzycznego, jest wykorzystywany do przesyłania danych między
keyboardami a komputerami. Dzięki szeregowo przesyłanym komunikatom MIDI komputer lub klawiatura
sterująca wysyła informacje do instrumentu o tym jaką nutę ma odtworzyć, jak głośno ją odtworzyć, kiedy
przestać odtwarzać itp.
Pianino może wysyłać dane MIDI do komputera lub innego urządzenia obsługującego MIDI przez wyjście MIDI
lub USB. Dzięki temu pianina można używać jako klawiatury sterującej innym instrumentem, sekwencerem
MIDI, lub programem typu DAW.

FUNKCJA LOCAL ON/OFF
Włączając lub wyłączając funkcję LOCAL odłączasz klawiaturę pianina od jego wewnętrznego silnika
dźwiękowego. Oznacza to, że możesz sterować innym urządzeniem MIDI (lub wirtualnym instrumentem
działającym jako oprogramowanie na twoim komputerze) bez odtwarzania wbudowanych dźwięków pianina.
Włączanie/wyłączanie funkcji LOCAL
Zobacz rozdział Ustawienia.
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ANEKS
TABELA USTAWIEŃ MIDI

Mode1: OMNI ON, POLY
Mode3: OMNI OFF, POLY

Mode2: OMNI ON, MONO
Mode4: OMNI OFF, MONO
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O: tak
X: nie

LISTA BRZMIEŃ

Numer

Nazwa brzmienia

01

PIANO

02

E. PIANO

03

HARPSICHORD

04

VIBES

05

N. GUITAR

06

ORGAN

07

STRINGS

08

BASS

RESET I PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH
Wybierz F15 naciskając przycisk [SETUP], następnie naciśnij przycisk [+/YES] aby potwierdzić swój wybór.
Pianino zostanie zresetowane.

Naciśnij jednocześnie przyciski [+/YES] i [-/NO] i przytrzymaj przycisk [STANDBY/ON] aby włączyć pianino.
Ustawienia fabryczne zostaną przywrócone.
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SPECYFIKACJA
Klawiatura:

Piosenki Demo:

88 klawiszy, ważona, młoteczkowa

8

Wyświetlacz:

Midi:

Typu LED

Transmisja, odbiór funkcja Local

Brzmienia:

USB MIDI

8

Złącza:

Polifonia:

MIDI Out, Pedal, Aux In, Line Out, Phones1,
Phones2, USB to Host, Input Level

64

Głośnik:

Opcje brzmień:

YD166-5-6F80C-R

Layer, Split, Touch, Duet, Transpose, Tune

Wymiary (szer. x dł. x wys.)

Pedały:

136 x 38 x 77 cm (53.5 x 15.1 x 30.5)

Soft, Sostenuto, Sustain
Waga:

Efekty:

43,6kg (92.6 lbs)

Reverb, Chorus
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INSTRUKCJA MONTAŻU
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