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Dziękujemy za wybór pianina cyfrowego Artesia DP-7 + 

Twoje nowe pianino to wysokiej jakości instrument wyposażony w 88-klawiszową 

klawiaturę dynamiczną, połączoną z najbardziej zaawansowaną technologią 

próbkowania instrumentów Acousta 3D. Posiada wiele funkcji takich jak system 

wspomagania nauki gry na dwie ręce, nagrywanie w czasie rzeczywistym, 

automatyczne wyłączanie, gdy nie jest używane i wiele innych. 

Poniższa lista zawiera tylko niektóre z funkcji pianina: 

 Klawiatura młoteczkowa, zachowująca się jak klawiatura fortepianowa 

 Dynamiczne nagłośnienie z korekcją barwy 

 Duża (4MB) stereofoniczna próbka brzmienia fortepianu  

 Funkcja nauki gry z 58 gotowymi podkładami 

 Funkcja Duet pozwalająca na podział klawiatury na dwie 44-klawiszowe 

 Wbudowany cyfrowy Reverb i Chorus  

 Wbudowany metronom z tempem od 40 do 240 BPM 

 Funkcja Transpose pozwalająca na grę w dowolnej tonacji 

 Złącze USB pozwalające na podłączenie komputera (możliwość aktualizacji 

oprogramowania) 

Aby w pełni cieszyć się nowym pianinem i wykorzystać jego funkcje, prosimy o 

dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji i wypróbowanie opisanych w niej funkcji. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: 

 

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 KONTROLNY 

PANEL GÓRNY 

 
1. Przycisk zasilania (STANDBY/ON) 
2. Regulator głośności VOLUME 
3.  Wyświetlacz LCD 
4. Przycisk REVERB 
5. Przycisk CHORUS 
6. Przycisk TRANSPOSE 
7. Przycisk TOUCH 
8. Przycisk LAYER 
9. Przycisk SPLIT 
10. Przycisk TWIN 
11. Przycisk METRONOME 
 

12. Przycisk TEMPO/TAP 
13. Pokrętło DATA CONTROL 
14. Przyciski VOICE SELECT 
15. FUNKCJA NAGRYWANIA 

Przycisk RECORD  
Przycisk TRACK/LEFT  
Przycisk TRACK/RIGHT 
Przycisk PLAY 

16. Przycisk LEARN 
17. Przycisk DEMO 
18. Wejście sygnału AUX IN 
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PANEL TYLNY 

 

19. Gniazdo pedału 

20. Gniazdo USB 

21. Gniazdo wyjścia sygnału liniowego  

22. Gniazdo zasilania DC 

23. Gniazdo słuchawkowe 1 

24. Gniazdo słuchawkowe 2 
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PODSTAWOWA OBSŁUGA  

WŁĄCZANIE INSTRUMENTU 

Włącz zasilanie, wyświetlacz LCD się zaświeci. 

 

Standby On 

Pianino wyłączy się automatycznie po 30 minutach od zaprzestania jakichkolwiek operacji. W takim 

przypadku, naciśnij przycisk [STANDBY/ON] ponownie aby przywrócić zasilanie. 

Dezaktywacja trybu automatycznego wyłączania zasilania 

Przytrzymaj pierwszy biały i czarny klawisz po lewej stronie pianina jednocześnie i włącz urządzenie 

aby dezaktywować tryb automatycznego wyłączania zasilania. 

 

REGULACJA GŁOŚNOŚCI  

Użyj regulacji [MASTER VOLUME] aby ustawić głośność na odpowiednim poziomie. 

PIOSENKI DEMO 

Instrument posiada 8 domyślnych piosenek 

demo, które możesz odtwarzać. Posłuchaj tych 

piosenek, aby sprawdzić możliwości 

instrumentu. 

Naciśnij przycisk [DEMO] aby odtworzyć piosenki jedna po drugiej. Możesz użyć przycisków z 

liczbami (001-008) aby wybrać, która piosenka ma być odtworzona.  

Naciśnij przycisk DEMO ponownie aby zatrzymać odtwarzanie. 
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POŁĄCZENIA 

SŁUCHAWKI 

Do pianina mogą być podłączone dwie pary słuchawek. Gniazda znajdują się z przodu instrumentu 

po lewej stronie klawiatury i pozwalają na granie nie przeszkadzając nikomu. Głośniki pianina są 

automatycznie wyłączane po podłączeniu słuchawek. 

PEDAŁY 

Podłącz wtyczkę modułu pedałów do gniazda 

pod pianinem. 

Pedał Damper (prawy) 

Pedał pełni tę samą funkcję co prawy pedał w 

prawdziwym pianinie, pozwalając na długie 

wybrzmiewanie dźwięków nawet po puszczeniu klawiszy. 

Pedał Sostenuto (środkowy) 

Gdy grasz nutę lub akord na pianinie i wciśniesz pedał Sostenuto w momencie grania nuty, te nuty 

będą przedłużone do momentu puszczenia pedału, ale wszystkie kolejne nuty nie będą 

przedłużone. 

Pedał Soft (lewy) 

Pedał Soft kontroluje głośność. Naciśnij pedał aby zmniejszyć głośność dźwięku. 

WYJŚCIE LINIOWE  

Wyjście liniowe LINE OUT może być użyte aby przesyłać dźwięk pianina do 

wzmacniacza, systemu nagłośnieniowego, miksera lub rejestratora. 

Uwaga: aby uniknąć uszkodzenia głośników, proszę upewnij się, że głośność 

jest ustawiona na minimum przed podłączeniem zasilania i innych urządzeń. 

 

USB MIDI / USB AUDIO 

Pianino umożliwia przesyłanie danych MIDI przez USB do komputera. Nie jest to skomplikowane. 

Twoje pianino należy do urządzeń „USB Class Compliant” więc nie ma potrzeby instalowania 

sterowników aby pracować z OS X, Windowsem XP, Vista lub Windowsem 7. Po prostu podłącz 
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kabel a system operacyjny zajmie się resztą. Pianino będzie działać z każdym standardowym 

oprogramowaniem komputerowym. 

Interfejs USB  AUDIO to cyfrowy interfejs audio. Możesz przesyłać cyfrowo dźwięki audio z 

komputera lub innych urządzeń do tego instrumentu. Dzięki temu można grać do podkładów 

piosenek, które posiadasz na swoich urządzeniach. Możesz także przesyłać dźwięki audio z tego 

instrumentu do komputera lub innego urządzenia aby nagrywać lub edytować swoją grę. 

PODŁĄCZANIE ZASILANIA DC 

1. Upewnij się, że pianino jest wyłączone kiedy podłączasz lub odłączasz zasilanie i ustaw głośność 

na minimum. 

2. Plug the adaptor into the AC wall outlet and the cord into the unit, then turn the power on. 

WEJŚCIE LINIOWE AUX IN 

Wyjście audio innego urządzenia może być podłączone do wejścia AUX IN, dzięki czemu zostanie 

zmiksowane z brzmieniem pianina. To bardzo ułatwia granie do twoich ulubionych piosenek 

odtwarzanych z innego urządzenia. 
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BRZMIENIA 

Pianino posiada 128 brzmień w wewnętrznej bibliotece. Są one ponumerowane od 01 do 128. 

Dostępne brzmienia mogą być używane w trzech różnych trybach: Main Voice, Layer Voice i Split 

Voice. 

WYBÓR BRZMIENIA  

Aby wybrać brzmienie instrumentu możesz użyć przycisku Voice na panelu lub gałki [DATA 

CONTROL]. 

Bezpośredni wybór brzmienia 

Możesz w szybki sposób wybrać jedno z 9 brzmień naciskając jeden z dziewięciu przycisków wyboru 

brzmienia. Wybrany przycisk zaświeci się. 

 

Użycie gałki [DATA CONTROL] 

Aby wybrać brzmienie inne niż jedno z 9 podstawowych, użyj gałki [DATA CONTROL] aż znajdziesz 

numer brzmienia instrumentu, które ci odpowiada. 

PRZYCISK LAYER 

Ta funkcja umożliwia jeszcze głębszą ekspresję twojej gry poprzez umożliwienie gry z 

wykorzystaniem dwóch brzmień instrumentów jednocześnie. Możesz tworzyć nowe kombinacje 

instrumentów. Gdy funkcja Layer jest wyłączona, brzmienie jest oznaczone jako VOICER1. Gdy 

funkcja Layer jest włączona, brzmienie jest oznaczone jako VOICER2. Naciśnij przycisk [LAYER] aby 

włączyć lub wyłączyć funkcję Layer.  
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Wybieranie brzmienia Layer 

Naciśnij przycisk [Layer] aby włączyć tryb Layer. Po naciśnięciu przycisk się zaświeci. 

Numer podwójnego brzmienia wyświetli się na wyświetlaczu. Od teraz możesz grać używając 

dwóch różnych brzmień instrumentów jednocześnie.  

Aby zmienić brzmienia Layer użyj gałki [DATA CONTROL] kiedy przycisk Layer świeci się. 

 

Regulacja głośności brzmienia Layer 

Ta funkcja umożliwia zmianę głośności brzmienia Layer względem głośności brzmienia głównego 

instrumentu. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [LAYER], następnie użyj gałki [DATA CONTROL] aby 

wybrać odpowiedni poziom głośności. Skala głośności dźwięku: 000-127. 

 

Możesz szybko zresetować poziom głośności Layer poprzez naciśnięcie przycisków [GRAND PIANO] i 

[BRIGHT PIANO] jednocześnie. Przywrócony zostanie wtedy poziom domyślny 75. 

Opuszczenie trybu Layer 

Naciśnij przycisk [LAYER] ponownie aby opuścić tryb Layer. Przycisk trybu Layer zgaśnie. 

TRYB SPLIT 

Funkcja Split umożliwia podzielenie klawiatury pianina na dwie sekcje co oznacza, że różne 

brzmienia mogą być grane lewą i prawą ręką w tym samym czasie. 

Wybór brzmienia Split 

Naciśnij przycisk [SPLIT] aby wejść w tryb Split, przycisk [SPLIT] zaświeci się. Teraz możesz zmieniać 

brzmienia Split używając gałki [DATA CONTROL]. 

Zmiana punktu podziału klawiatury 

Aby zmienić punkt podziału brzmień naciśnij i przytrzymaj przycisk [SPLIT], następnie naciśnij 

odpowiedni klawisz pianina aby wybrać nowy punkt podziału. Domyślny klawisz to F# poniżej 

środkowego C. 
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Regulacja głośności brzmienia Split 

Naciśnij i przytrzymaj przycisk [SPLIT], następnie użyj gałki [DATA CONTROL] aby zmienić głośność 

dźwięku Split. Skala: 000-127. 

Aby przywrócić głośność domyślną dla trybu Split, naciśnij przycisk [GRAND PIANO] i [BRIGHT 

PIANO] jednocześnie. Głośność domyślna wynosi 127. 

Opuszczenie trybu Split 

Naciśnij przycisk [SPLIT] ponownie aby opuścić tryb Split. Przycisk trybu Split zgaśnie. 
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EFEKTY 

EFEKTY CYFROWE 

Efekty cyfrowe pozwalają poprawić ogólną jakość i realizm dźwięku. 

Reverb 

Przycisk [REVERB] oferuje wiele efektów pogłosu które możesz wykorzystać do pogłębienia dźwięku 

oraz uzyskania realizmu akustycznego. 

Aby przywrócić domyślne ustawienie Reverb naciśnij przyciski [GRAND PIANO] i [BRIGHT PIANO] 

jednocześnie. Przywróci to domyślny pogłos ROOM3. 

Typy pogłosu widoczne poniżej mogą być wybrane z interfejsu pogłosu. 

01 02 03 04 05 06 07 08 

Hall 1 Hall 2 Room 1 Room 2 Room 3 Stage 1 Stage 2 Plate 

Naciśnij przycisk [REVERB] ponownie aby wyłączyć efekt pogłosu. Wskaźnik pogłosu wtedy zgaśnie. 

Ilość lub poziom Reverbu 

Naciśnij i przytrzymaj przycisk [REVERB] i użyj gałki [DATA CONTROL] aby przypisać poziom pogłosu. 

Skala: 000 - 127. Domyślnie: 036. 

Chorus 

Chorus oferuje specjalny efekt rozszerzenia dźwięku. Naciśnij przycisk [CHORUS] i użyj gałki [DATAC 

CONTROL] aby wybrać typ efektu Chorus. 

Aby przywrócić domyślne ustawienie naciśnij przyciski [GRAND PIANO] i [BRIGHT PIANO] 

jednocześnie. Przywróci to domyślny CHORUS3 

Typy efektu Chorus widoczne poniżej mogą być wybrane z interfejsu efektu Chorus. 

01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 

Choru
s1 

Choru
s2 

Choru
s3 

Choru
s4 

Flang
er1 

Short 
Delay 

Short 
Delay 

Fb 

Flang
er2 

Flang
er3 

Celest
e1 

Celest
e2 

Celest
e3 

Naciśnij przycisk [CHORUS] ponownie aby wyłączyć efekt. 
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Poziom efektu Chorus 

Naciśnij i przytrzymaj przycisk [CHORUS] i użyj gałki [DATA CONTROL] by przypisać poziom efektu. 

Skala: 000 - 127. Domyślnie: 036. 

TOUCH – CZUŁOŚĆ KLAWIATURY  

Funkcja Touch umożliwia wybranie trzech różnych typów czułości klawiatury. Funkcja ta jest 

przydatna, kiedy grasz różne rodzaje muzyki. 

Naciśnij przycisk [TOUCH] a jego wskaźnik się zaświeci. Użyj gałki [DATA CONTROL] aby wybrać typ 

czułości. Skala czułości pianina to S.Low, S.Normal, S.High, L.Low, L.Normal i L.High. Domyślna 

czułość klawiatury to S.Normal. 

Kiedy funkcja [TOUCH] jest wyłączona, wskaźnik będzie zgaszony co oznacza że nieważne jak mocno 

naciśniesz klawisz pianina, pianino zagra na tylko jednym poziomie głośności. Jeśli chcesz zmienić 

poziom głośności pianina kiedy czułość jest wyłączona przytrzymaj przycisk [TOUCH] tak długo aż 

„Touchfix:100” wyświetli się na interfejsie, następnie użyj gałki [DATA CONTTROL] aby ustawić 

poziom głośności. Skala: 000-127. Domyślnie: 100. 

TRANSPOZYCJA 

Funkcja transpozycji pozwala na zmianę wysokości dźwięku co pół tonu, do maksymalnej wartości 

12 półtonów (maksymalnie jedna oktawa w górę lub w dół). 

Naciśnij przycisk [TRANSPOSE], pojawi się Transp000. Następnie użyj gałki [DATA CONTROL aby 

zmienić wartość transpozycji. Skala: -12 do 012. Domyślnie: 000. 

TWIN 

Naciśnij przycisk [TWIN] aby wejść w tryb Twin. W tym trybie klawiatura zostanie podzielona na 

dwie oddzielne strefy gry.  

Prawa: od C#3 do C7  

Lewa: od A-1 do C3 

Ten tryb będzie pomocy kiedy dwie osoby używają instrumentu w tym samym czasie (np. nauczyciel 

i uczeń). Będą oni mogli grać ten sam dźwięk w tej samej oktawie.  

Kiedy tryb Twin jest wybrany, użyj wyboru 3 pedałów a pedały automatycznie zmienią konfigurację 

w której są 2 pedały Sustain (przedłużające dźwięk), 1 dla lewej strony klawiatury i drugi dla prawej 

strony klawiatury. 
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METRONOM 

Metronom jest przydatną funkcją do nauki gry, oraz może posłużyć jako solidny wskaźnik rytmu 

podczas nagrywania. 

Metronom jest włączany i wyłączany poprzez naciśnięcie przycisku [METRONOME] 

Metrum 

Naciśnij przycisk [METRONOME], a na interfejsie pianina pojawi się metrum. Użyj gałki [DATA 

CONTROL] aby wybrać. 

Dostępne metra:  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 

 

TEMPO / TAP   

Ta funkcja pozwala ustawić tempo rytmu poprzez naciśnięcie przycisku [TEMPO/TAP]. Naciśnij 

przycisk dwukrotnie podczas gdy Metronom jest aktywny a tempo rytmu dostosuje się do prędkości 

w której naciskałeś przycisk. 

KOREKCJA BRZMIENIA 

Ta funkcja pozwala ci na regulację głośności. 

EQ Bass – korekcja tonów niskich 

Przytrzymaj przycisk [REVERB] i [CHORUS] aby wejść w tryb EQ BASS, użyj gałki [DATA CONTROL] 

aby przypisać wartość EQ Bass. Skala: -12 - 012. Domyślnie: 000. 

EQ Treble – korekcja tonów wysokich 

Przytrzymaj przycisk [TRANSPOSE] I [TOUCH] aby wejść w tryb EQ TREBLE. Użyj gałki [DATA 

CONTROL] aby przypisać wartość EQ Treble. Skala: -12 - 012. Domyślnie: 000. 
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FUNKCJA NAGRYWANIA 

Funkcja nagrywania umożliwia ci nagrywanie swojej gry gdy używasz maksymalnie dwóch 

niezależnych ścieżek dźwiękowych. Nagrane dane nie będą utracone po wyłączeniu zasilania. 

ROZPOCZĘCIE NAGRYWANIA 

Przytrzymaj przycisk [RECORD] a następnie naciśnij przycisk [TRACK1/LEFT] lub [TRACK2/ RIGHT] 

aby wejść w tryb Nagrywania. Przycisk [RECORD] i wskaźnik ścieżki dźwiękowej będą migać. Naciśnij 

klawisz aby rozpocząć nagrywanie. 

Uwaga: Jeśli inna ścieżka dźwiękowa ma nagrane dane, zostaną one odtworzone po aktywowaniu 

funkcji nagrywania. Możesz ją wyciszyć naciskając przycisk ścieżki dźwiękowej. 

ZATRZYMANIE NAGRYWANIA 

Naciśnij przycisk [RECORD] ponownie aby zatrzymać nagrywanie. Wskaźnik nagrywania zgaśnie. 

ODTWARZANIE NAGRANIA 

Naciśnij przycisk [TRACK1/LEFT] lub [TRACK2/RIGHT], wskaźnik się zaświeci. Następnie naciśnij 

przycisk [PLAY] aby odtworzyć nagranie. 

Naciśnij przycisk [PLAY] ponownie aby zatrzymać odtwarzanie. 

USUWANIE NAGRANIA 

Przytrzymaj przycisk [TRACK1/LEFT] lub [TRACK2/RIGHT] aby usunąć nagranie odpowiedniej ścieżki 

dźwiękowej. 
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FUNKCJA NAUKI GRY 

Twój instrument posiada 3 zbiory utworów do nauki. Zbiór CZERNY zawiera 70 utworów, zbiór 

BEYER 106 utworów i zbiór School 124 utwory. 

ODTWARZANIE UTWORU 

Naciskaj przycisk [LEARN] aby wybrać jeden z 3 zbiorów, ich wskaźnik się zaświeci. Następnie użyj 

gałki [DATA CONTROL] aby wybrać 3 utwory ze zbioru. 

Naciśnij przycisk [PLAY] aby odtworzyć utwór, przycisk [Learn] będzie migać. 

Dopasuj tempo piosenki 

Naciśnij przycisk [TEMPO/TAP] aby dopasować tempo piosenki. Skala: 20-280. 

ĆWICZENIE GRY PARTII  LEWEJ RĘKI 

W Trybie Nauki, naciśnij przycisk [LEFT] aby wyciszyć część graną przez lewą rękę. Wskaźnik Left 

zaświeci się. Usłyszysz wtedy część graną prawą ręką. Przycisk [LEARN] zaświeci się. Naciśnij przycisk 

[PLAY] aby odtworzyć piosenkę. 

ĆWICZENIE GRY PARTII  PRAWEJ RĘKI 

W Trybie Nauki, naciśnij przycisk [RIGHT] aby wyciszyć część graną przez prawą ręką. Wskaźnik 

Right zaświeci się. Usłyszysz wtedy część graną lewą ręką. Przycisk [LEARN] zaświeci się. Naciśnij 

przycisk [PLAY] aby odtworzyć piosenkę. 

WYJŚCIE Z TRYBU NAUKI 

Naciśnij przycisk [LEARN] ponownie aby opuścić tryb nauki. Wskaźnik trybu nauki zgaśnie. 

 

PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH – RESET 

1. Wyłącz zasilanie. 

2. Przytrzymaj przycisk [GRAND PIANO] i [BRIGHT PIANO] jednocześnie podczas włączania 

zasilania. Przywróci to wszystkie wewnętrzne ustawienia fabryczne. 
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ANEKS 

LISTA BRZMIEŃ 
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LISTA BRZMIEŃ INSTRUMENTÓW PERKUSYJNYCH  
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TABELA USTAWIEŃ I PARAMETRÓW MIDI 

 

Mode1: OMNI ON, POLY  Mode2: OMNI ON, MONO   O: tak 

Mode3: OMNI OFF, POLY  Mode4: OMNI OFF, MONO   X: nie 

*1: Registered parameter number: 

#0: Czułość strojenia (Pitch sensivity) 

#1: Strojenie dokładne w centach (Fine tuning cents) 

#2: Strojenie zgrubne w półtonach (Coarse tuning in half-tones) 
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SPECYFIKACJA INSTRUMENTU 

 

Klawiatura: 88 pełnowymiarowych klawiszy młoteczkowych (A1 – C7) z dynamiką 

Wyświetlacz: LCD 

Polifonia: Maksymalnie 64 głosy 

Brzmienia: 128 

Kontrola brzmienia: Transpozycja, Touch (dynamika) 

Efekty: Reverb (8), Chorus (13) 

Kontrola klawiatury: Dual, 6 poziomów dynamiki oraz wybór stałej dynamiki, Split (podział 
klawiatury), Chord (akordy), Twin 

Demo: 8 piosenek 

Nagrywanie: Nagrywanie (dwa ślady) i odtwarzanie w czasie rzeczywistym. 

Funkcja nauki: Beyer 106 utworów 
Czerny 70 utworów 
School 124 utwory 

Inne: Metronom 

Interfejs: Pedały, USB to Host, wejście liniowe AUX IN, Wyjście liniowe LINE OUT, 
zasilanie DC, słuchawki 

Głośniki: 2x 15W/4 Omy 

Waga: 115 lbs / 52 kg 

 


