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Przed użyciem

Dziękujemy!

Dziękujemy za zakup naszego pianina cyfrowego! 

Ten produkt zawiera maksymalną polifonię 256 dźwięków i zbiór danych dźwiękowych do 1 Gbit, aby 
zaoferować wysokiej jakości brzmienia.

Dostępny jest dwuścieżkowy system nagrywania przeznaczony do wspomagania procesu uczenia się, złącze USB do odtwarzania 

muzyki z komputera oraz złącza stereo audio do urządzeń audio, takich jak odtwarzacz MP3.

Obsługuje technologię bezprzewodową Bluetooth® i może być używany w połączeniu z urządzeniami mobilnymi lub 

komputerami PC. Instrument ten ma na pokładzie serię etiud pedagogicznych Classical Demo, Beyer, Czerny, Burgmüller i 

wybrane sonaty wielu kompozytorów jako odniesienia do gry.

Aby w pełni wykorzysta ć szeroki zakres funkcji i narzędzi oferowanych przez ten instrument, prosimy o dokładne 
zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji obsługi do wykorzystania w przyszłości.

Dziękujemy.

[Zasady FCC]
Notatka: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z 
ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 
przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej 
ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej. 
To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o 
częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane 
zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w 
komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie 
wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje 
szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co 
można określić wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się 
użytkownika do próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego z 
następujących środków:
- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.

- Zwiększ odległość między sprzętem a odbiornikiem. 

- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do 
którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania 

pomocy.

OSTRZEŻENIE

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone 

przez producenta, mogą unieważni ć prawo użytkownika do obsługi sprzętu.

[Informacje o korzystaniu ze sprzętu bezprzewodowego CE]

- Zezwolenie na użytkowanie na zewnątrz jest ograniczone do kanałów 1~7 

(2,400 ~ 2,454 GHz).

- W przypadku użytkowania na zewnątrz wymagane jest ogólne 
zezwolenie krajowych organów ds. widma.

- Do użytku na zewnątrz wymagana jest autoryzacja 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
- To urządzenie może być eksploatowane we wszystkich krajach

członkowskich Unii Europejskiej oraz Turcji.

- Specyfikacje RF producenta
1) Tryb częstotliwości (pasmo): podwójny tryb Bluetooth 5.0 
(BDR/EDR/BLE) klasa 2
2) Moc wyjściowa RF (EIRP): Maksymalny poziom mocy nie 
przekracza 5,47 dBm
3) Zakres częstotliwo ści (MHz): 2402 MHz do 2480 MHz;

Znak słowny i logo Bluetooth® są
zarejestrowanymi znakami towarowymi będącymi własnością Bluetooth SIG, Inc., 

a każde użycie tych znaków przez Microchip Technology jest objęte licencją. Inne 

znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

[Instrukcja obsługi] 

Specyfikacje i wygląd tego produktu mogą ulec zmianie bez 
wcześniejszego powiadomienia w celu poprawy jakości.
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Składniki produktu

Mocowania płyt pedałów (e) 
(M6 × 25) mm, 4EA

Mocowania płyty tylnej

(f) (M3,5 × 25) mm, 4EA 
(g) (M4×13)mm, 2EA

Wkręty jednostki głównej

(h) (M6 ×15)mm, 4EA

Jednostka główna

Po zakupie produktu należy go dokładnie rozpakować i 
sprawdzić stan wymienionych poniżej pozycji. Jeśli 
czegoś brakuje lub jakiś element jest uszkodzony, 
skontaktuj się z miejscem zakupu. Składniki produktu

Nogi lewe/prawe (a, b) Listwa pedałów Płyta tylna (d)

Zasilacz

☞  Zachowanie oryginalnych materiałów opakowaniowych może być bardzo przydatne w przypadku konieczności 
przepakowania produktu w celu przeniesienia go w odległe miejsce.
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(D) (g)

(F )

1 Umieść płytę tylną (d) między nogami, 
wkładając ją od tyłu.

2 Użyj wkrętów mocowania płyty tylnej (f), 
(g) do zamocowania płyty tylnej.

3 Upewnij się, że płyta utrzymuje 
odpowiedni kąt.

1 Umieść listwę w pedałami (c) pomiędzy nogami 
(a, b) jak na poniższym obrazku i użyj wkrętów 
(e) do montażu.

2 Manipuluj pokrętłem pedału (patrz rysunek) tak, 
aby mocno przylegał do podłogi, na której pianino 
jest postawione. 

montaż

1 Montaż nóg i pedałów 

(C) (b)

(mi)

2 Montaż płyty tylnej
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1 Podłącz kabel pedałów do gniazda pedału pod jednostką główną. Kabel pedału jest przywiązany 
pod listwą pedałów.

1 Ostrożnie umieść jednostkę główną na zmontowanej jednostce dolnej zgodnie z rysunkiem, tak aby jej otwory 
pasowały do wsporników przymocowanych do nóg. Użyj łączników jednostki głównej (e, 4EA), aby zabezpieczyć 
połączenie między jednostką główną i dolną.

3 Montaż jednostki głównej

2 Podnieś pulpit na górze jednostki głównej i użyj wsporników z tyłu, aby utrzymać ją w pozycji stojącej. Pulpit 
można ustawić pod różnym kątem.

4 Podłączanie pedału i kabli zasilających

Pedał i zaciski zasilania
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Elementy konstrukcyjne, podstawy użytkowania

Przycisk zasilania

Przełącznik zasilania (po prawej stronie klawiatury)

Włóż wtyczkę prądu stałego zasilacza sieciowego do pianina, a 
wtyczkę prądu zmiennego do domowego gniazdka elektrycznego i 
naciśnij przycisk POWER, aby włączyć instrument.

☞  Gdy pianino jest włączane po raz pierwszy, początkowym domyślnym brzmieniem jest 

„GrandPiano1(G.P1)” 

☞  Użyj suwaka MASTER VOLUME do regulacji głośności.

Aby wyłączyć zasilanie, naciśnij i przytrzymaj wyłącznik zasilania. 

Wszystkie parametry i ustawienia z wyjątkiem nagrywania są 

inicjowane zawsze, gdy pianino jest wyłączane i ponownie 

uruchamiane.

Automatyczne wyłączanie (APO)

Ten produkt jest wyposażony w system automatycznego zarządzania energią, który automatycznie wyłącza 
instrument, gdy nie jest używany przez 30 minut.

Patrz strona 34, aby zmienić ustawienie APO.

Gniazda słuchawkowe 

Dwa gniazda słuchawkowe znajdują się po lewej stronie pod 

jednostką główną.

☞  Gdy słuchawki są podłączone do pianina, głośniki fortepianu są 
wyciszone.

☞  Istnieją dwa gniazda słuchawkowe, umożliwiaj ące jednoczesne słuchanie 

nawet dwóm osobom.

☞  Produkt posiada jedno gniazdo stereo 6,35 mm (1/4 cala) i jedno gniazdo 

stereo 3,5 mm, dzięki czemu można korzystać z obu typów gniazd.

☞  Słuchawki sprzedawane są osobno.

Gniazda słuchawkowe 
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Złącza

Zewnętrzne gniazda połączeń (na spodzie pianina)

 Podłączanie do komputera (USB TO HOST)
Pianino posiada terminal USB-to-host, który umożliwia bezpośrednie połączenie z komputerem.
Używając tego gniazda, pianino i komputer mogą wymieniać dane MIDI i dane audio przez USB.

1 Użyj kabla USB (sprzedawany oddzielnie), aby podłączyć pianino do komputera.
2 Aby używać pianina jako urządzenia MIDI, uruchom oprogramowanie MIDI zainstalowane na komputerze i ustaw 
urządzenie wejścia/wyj ścia oprogramowania na urządzenie audio USB.
3 Aby używać pianina jako urządzenia audio, podłącz pianino do komputera przez USB i ustaw urządzenie 
audio komputera na pianino.

☞  Jeśli używasz pianina jako urządzenia audio, dźwięk pianina można nagrać na komputerze.
☞  Złącze USB jest typu USB 2.0 AB. Zaleca się użycie kabla o długości 1,2 m lub mniejszej.
☞  Do użytku w systemie Windows XP lub nowszym oraz Mac OS X.

☞  Nie jest wymagany żaden dodatkowy sterownik, ponieważ wykorzystuje typowy sterownik urządzenia Windows.

☞  Kompatybilny z 4.0 lub nowszymi wersjami iPhone'ów i iPadów.

☞  Kompatybilność z Androidem może być ograniczona w zależności od konkretnego producenta lub wersji urządzenia.

☞  Jeśli urządzenie nie jest rozpoznawane lub urządzenie audio USB nie jest widoczne na liście menu konfiguracji urządzenia, sprawdź kabel USB i upewnij się, 

że połączenie jest prawidłowe.

☞  Po podłączeniu pianina do komputera odczekaj kilka sekund. Używanie pianina w tym czasie może spowodowa ć jego awarię.

☞  Jeśli podłączenie instrumentu do komputera spowoduje awarię komputera lub przestanie działać, nie próbuj ponownie nawiązać połączenia (może to 

spowodować uszkodzenie komputera lub pianina) i natychmiast skontaktuj się z obsługą klienta.

AUX OUT

To gniazdo jest używane, gdy wymagane jest użycie silniejszego zewnętrznego źródła dźwięku 
(wzmacniacze itp.) do odtwarzania wyjścia audio pianina.
Użyj kabla audio (sprzedawany oddzielnie), aby podłączyć WYJŚCIE LINIOWE pianina i gniazdo wejściowego urządzenia

zewnętrznego, aby słyszeć pianino za pośrednictwem urządzenia zewnętrznego. 

AUX IN

Podłączając urządzenia zewnętrzne do tego gniazda, pianino może odtwarzać przez wewnętrzne głośniki ścieżki dźwiękowe dostarczane przez 
zewnętrzne źródła, takie jak urządzenia smart lub urządzenia audio MP3.
Podłącz wyjście liniowe laptopów, urządzeń smart, odtwarzaczy MP3 i Wejście AUX pianina za pomocą kabla audio 
(sprzedawany oddzielnie) w celu odtwarzania danych audio urządzeń przez system głośników pianina.

☞  Podłączając urządzenie zewnętrzne za pomocą złącza AUX IN/OUT, należy zawsze najpierw włączyć urządzenie zewnętrzne przed 
włączeniem zasilania pianina. Rezygnując z używania urządzenia zewnętrznego, należy odwrócić kolejność i wyłączyć pianino przed 
wyłączeniem urządzenia zewnętrznego.

☞  Gniazda połączeniowe audio to złącza stereo 3,5 mm.
9
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Pedały

Pianino składa się z trzech pedałów, które odpowiadają trzem pedałom fortepianu akustycznego. 

Podłączanie kabli pedałów

Wyjmij kabel pedału związany pod listwą pedałów i podłącz go do wejścia pedałów znajdującego się pod korpusem głównym. 

Funkcje pedałów

1 Pedał podtrzymania (prawy pedał)
Ten pedał pełni tę samą funkcję, co pedał podtrzymania w fortepianie akustycznym; granie nut przy 
wciśniętym pedale utrzyma nuty, nawet jeśli klawisze zostały zwolnione. Zapewnia również funkcję Half Pedal, 
która wykrywa i reaguje na delikatną kontrolę, jaką pianiści wykonują na akustycznych fortepianach, 
naciskając pedał tylko do połowy.

☞  Czas trwania przedłużonych nut różni się w zależności od wybranego głosu.
☞  Funkcja półpedału kontroluje czas trwania podtrzymania w zależności od głębokości wciśnięcia pedału.

2 Pedał Sostenuto (środkowy pedał)
Ten pedał pełni tę samą funkcję, co pedał sostenuto, który jest środkowym pedałem fortepianu 
akustycznego. Zachowuje się podobnie do pedału podtrzymania, ale zachowane zostaną tylko 
nuty grane w momencie naciśnięcia pedału sostenuto. Nuty grane po naciśnięciu pedału nie 
zostaną przedłużone, nawet jeśli pedał jest wciśnięty. 

3 Pedał Piano (lewy pedał)
Ten pedał pełni tę samą funkcję, co pedał piano/soft fortepianu akustycznego. Naciśnięcie tego pedału 
powoduje lekkie przytłumienie dźwięku instrumentu i zmiękczenie jego charakteru.

3 Miękki piano

2 Pedał Sostenuto
1 Pedał podtrzymania 
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Podstawowe sterowanie

Regulacja głośności 

Regulacja głośności głównej
Użyj MASTER VOLUME aby dostosować ogólną głośność pianina.

☞  Wp ływa to również na głośność słuchawek.

Wybór brzmienia

Ten produkt to wysokiej klasy pianino cyfrowe, które oferuje wyrafinowany, głęboki dźwięk wysokiej jakości fortepianów 
akustycznych wraz z dźwiękiem innych różnorodnych akustycznych i elektrycznych instrumentów muzycznych.

Rodzaje brzmień
Brzmienia składają się z 34 głosów głównych, 1 zestawu perkusyjnego i 1 zestawu efektów dźwiękowych. 

Pianino jest w stanie interpretować komunikaty MIDI, a po podłączeniu do komputera jest w stanie 
wykorzystać pełen zakres 128 brzmień General MIDI.

Lista brzmień

☞  Patrz strona 38, aby uzyskać szczegółową listę efektów dźwiękowych.

Wybór brzmień
naciskać DATA wybierz żądane brzmienie.
☞  Gdy pianino jest włączone, początkowym domyślnym brzmieniem jest „Grand Piano 1(G.P1)”. 

☞  Wyświetlacz LED wyświetli wybrane brzmienie
 ☞  Przytrzymaj DATA góra lub dół, aby szybko przejść przez brzmienia.
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przycisk FORTEPIAPIANON 

Kiedy przycisk PIANO zostanie naciśnięty, 'Grand Piano1(G.P1)' zostanie wybrane
jako brzmienie główne, a tryb podwójny (dual) zostanie wyłączony.

☞  Kiedy przycisk PIANO jest aktywny, włącza się tryb akustycznego fortepianu.
☞  Nie działa w trybie nagrywania.
☞  Na stronie 13 opisano „tryb podwójny (dual)”, a na stronie 20 „nagrywanie”.

Tryb podwójny (dual)

Tryb Dual składa się z Layer, Split i Twin Piano. Wybierz żądany tryb, naciskając 
przycisk DUAL wielokrotnie. Każdorazowe naciśnięcie przycisku DUAL, zmieni tryb 
instrumentu.

Podwójna klawiaturaWarstwa     Podział

☞  Po wyłączeniu trybu podwójnego wyświetlacz LED powraca do poprzedniego ekranu.

Warstwa (Layer)

13

Warstwa pozwala graczowi brzmieć jednocześnie dwoma brzmieniami podczas grania na klawiszu.

 Najpierw wybierz żądane brzmienie główne.
Na stronie 12 znajdziesz informacje na temat wyboru brzmienia.

Naciśnij przycisk DUAL.

Kiedy przycisk DUAL zostanie naciśnięty, tryb warstwy jest wybierany z wyświetleniem 'LAr'.

Po wyświetleniu „LAr”, brzmienie warstwy jest wyświetlane na ekranie.

Warstwa    St2 Syntetyczne smyczki

Wybierz żądane brzmienie warstwy.
naciskać przyciski DATA, wybierz brzmienie warstwy. (Patrz strona 12)

☞  Podczas zmiany głosu w trybie dualnym zmienia się drugie brzmienie.
☞  Balans między dwoma głosami można dostosować, dostosowując głośność głosów głównych i warstw. 

(Patrz strona 30)
Naciśnij przycisk DUAL 3 razy, aby wyłączyć warstwę.
Warstwa(LAr) →  Podzia ł (SPL) →  Podwójny fortepian (tn) →  Wyjście

Przycisk PIA
N

O
 i pokrew
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Podział (Split)

Split dzieli klawiaturę fortepianu na dwie sekcje i pozwala graczowi przypisać różne brzmienia do każdej z nich. 
Na przykład, używając funkcji Split, partia melodii po prawej stronie może być odtwarzana brzminiem fortepianu, 
a akompaniament po lewej stronie może zabrzmieć jak gitara bassowa. 

Najpierw wybierz żądane brzmienie główne.
Głos główny zostanie przypisany do prawej części. Sprawdź na stronie 12 wybór brzmienia.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk DUAL. 

W trybie klasycznym, naciśnięcie DUAL jeden raz ustawi pianino w trybie warstwy ('LAr') i wciśnięcie przycisku DUAL jeszcze raz ustawi 

go jako tryb podziału Split (SPL). Po wyświetleniu „SPL” na ekranie pojawia się głos split.

A.bS Bas akustycznyPodział

Wybierz żądany głos split.
Naciskaj przyciski DATA, aby wybrać dzielony głos. (Patrz strona 12)

☞  Podczas zmiany głosu w trybie split zmienia się drugie brzmienie.
☞  Balans między dwoma głosami można dostosować, dostosowując głośność głosów głównych i warstw.

(Patrz strona 30)

 Naciśnij dwukrotnie przycisk DUAL, aby wyłączyć podział.
Warstwa(LAr) →  Podzia ł (SPL) →  Podwójny fortepian (tn) →  Wyjście 

Zmiana punktu podziału

Punkt podziału odnosi się do punktu podziału klawiatury. Podczas trzymania DUAL naciśnij klawisz, który chcesz 
ustawić jako punkt podziału. Ekran LED wyświetla oktawę i nazwę stroju wybranego klawisza. (np. Gb3, A4)

☞  Domy ślny punkt podziału to G♭ 3 (trzecie G♭  od lewej, 'Gb3' na ekranie)

▼  Punkt podziału (domyślnie G♭ 3)
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Podwójny fortepian (Twin Piano)  ( (TWsd

Twin Piano dzieli klawiaturę fortepianu na dwie równe mniejsze („bliźniacze ”) klawiatury z prawie identycznymi 
rejestrami. Pozwala to dwóm osobom grać na pianinie jednocześnie na tym samym zakresie bez wpadania na siebie.

Wybierz brzmienie.
Na stronie 12 znajdziesz informacje na temat wyboru brzmienia.

Naciśnij kilkakrotnie DUAL.
Nie będąc w trybie podwójnym, naciśnięcie przycisku DUAL jeden raz ustawi pianino w trybie warstw ('LAr') i naciśnięcie DUAL dwa razy 
ustawi go w trybie Twin Piano (tn).
Po wyświetleniu „tn” na ekranie wyświetlany jest głos Twin (główny). Klawiatura zostanie podzielona na dwie części o niemal 
identycznych rejestrach, z E♭ 4 jako punkt podziału.

▼  mi♭ 4

☞  Funkcję pedału podtrzymania można stosowa ć oddzielnie w dwóch częściach.

☞  Part1: miękki pedał piano (lewy pedał) / Part2: pedał podtrzymania (prawy pedał)

Naciśnij ponownie przycisk DUAL, aby zakończyć korzystanie z funkcji Twin Piano. 

Warstwa(LAr) →  Podzia ł (SPL) →  Podwójny fortepian (tn) →  wyjście 
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A
systent fortepianu

Ten produkt ma metronom, który jest niezbędny do nauki rytmu i 
gry na pianinie i może być używany do podniesienia wyczucia 
rytmu. Dostępna jest również funkcja wspomagania fortepianu, 
która pozwala łatwo odtwarzać różne gatunki muzyki.Asysta fortepianu

Metronom

Metronom zapewnia kliknięcia w stałym rytmie, aby pomóc graczowi zachować rytm podczas gry.

Włączanie/wyłączanie metronomu

Naciśnij PIANO SSIST aby zacząć słyszeć uderzenia metronomu i naciśnij go ponownie, aby wyłączyć metronom.

Domyślne tempo

Regulacja tempa
Zakres tempa metronomu wynosi od 40 do 250 bpm (uderzeń na minutę). Można go regulować za 
pomocą przycisków DATA.

☞  Pozostaw przycisk DATA wciśnięty, aby szybko przejrzeć wartości tempa.

☞  Naciśnięcie obu przycisków DATA jednocześnie, przywróci domyślne tempo (120).
☞  Informacje na temat regulacji metrum metronomu i głośności znajdują się na stronie 30.

Tryb wspomagania fortepianu

Funkcja Piano Assist składa się z dwóch trybów: akompaniamentu perkusyjnego i akompaniamentu fortepianowego. Po 
wybraniu akompaniamentu fortepianowego będzie odtwarzany schemat akompaniamentu składający się tylko z fortepianu.

Wybór rytmu

Ten produkt zawiera 40 ekscytujących rytmów różnych gatunków. (Patrz poniższa lista rytmów)
Akompaniament perkusyjny jest oznaczony jako r01 - r20, a akompaniament fortepianowy jako p01 - p20.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk PIANO ASSIST przez 2~3 sekundy.
Następnie na ekranie wyświetla się „r01” i oznacza on ustawienie trybu wyboru rytmów.

Typ rytmu
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systent fortepianu

Wybierz żądany rytm za pomocą przycisków DATA.
☞  Naciśnięcie obu przycisków DATA jednocześnie przywróci wartość domyślną. (r01 lub P01) 
☞  Informacje na temat korzystania z akompaniamentu fortepianowego znajdują się na str. 18.

☞  Przytrzymaj przycisk DATA , aby szybko przejrzeć wartości tempa.
☞  Asystent fortepianu nie jest dostępny do nagrywania.

Lista rytmów

Regulacja tempa

Możesz dostosować tempo rytmu za pomocą przycisków DATA podczas odtwarzania rytmu.

☞  Kiedy używasz przycisków DATA w trybie wyboru rytmu, zmienia się rodzaj rytmu.
☞  Tempo można dostosować tylko wtedy, gdy tempo jest na wyświetlaczu. 

☞  Przytrzymaj przycisk DATA, aby szybko przejrzeć wartości.
☞  Naciśnięcie obu przycisków DATA przywróci domyślne tempo każdego rytmu.17

Lista rytm
ów

 i regulacja 
tem

pa Start i stop

Aby użyć asystenta fortepianu, naciśnij i przytrzymaj Piano Assist. Są dwie metody, aby uruchomić asystenta 
fortepianu

—- Możesz dostosować głośność asystenta fortepianu. Sprawdź na stronie 32.

1. START
Perkusja: naciśnij przycisk ▶ / ■  aby uruchomić  asystenta
Piano: Naciśnij  akord z lewej strony klawiatury (Punkt podzia łu: patrz strona 19)

2. STOP
Naciśnij  ▶ / ■  aby zatrzymać  asystenta pianisty.
Aby wyjść  trybu asystenta pianina, naciśnij  przycisk Piano Assist.  Ekran wróci do poprzedniego menu



A
systent fortepianu

Akord Przykład

C
Durowy

Zagraj nutę, aby wygenerować główną triadę z tą nutą jako 

akord durowy.

Cm
Molowy

Zagraj nutę i jej czarny klawisz po lewej stronie, aby wygenerować 

małą triadę z pierwszą nutą jako akord molowy.

C7

Septymowy
Zagraj nutę i jej biały klawisz po lewej stronie, aby wygenerować 

dominujący akord septymowy z pierwszą nutą jako basem.

C m7
Septymowy Molowy

Zagraj nutę i jej białe i czarne klawisze po lewej stronie, aby wygenerować 

akord molowy septymowy z pierwszą nutą jako basem.

Korzystanie z akompaniamentu fortepianowego 

Aby użyć akompaniamentu fortepianowego, w menu funkcji (F19) wybierz tryb fortepianowy.
Więcej informacji na temat ustawiania funkcji znajduje się na stronie 28.

Naciśnij raz przycisk SETUP.
Kiedy przycisk SETUP zostanie naciśnięty, dioda LED pokaże 'F01'.

Wybierz menu funkcji za pomocą przycisków DATA.
Wybierz menu F19 (tryb wspomagania fortepianu) za pomocą przycisków DATA  i naciśnij ▶ / ■ /ENTER  .

Wybierz opcję „Pno” za pomocą przycisków DATA.

Naciskaj SETUP aby wyjść z trybu konfiguracji. 

Metody wprowadzania akordów

Akompaniament fortepianowy jest odtwarzany tylko wtedy, gdy wybierany jest akord. Istnieją 2 rodzaje metod wprowadzania akordów, 

które są automatycznie rozpoznawane.
☞  Aby korzystać tylko z „trybu palcowego”, zmień opcję w F20 menu funkcji. (Patrz strona 32)

Pojedynczy palec
Akordy mogą być wskazywane w dolnym rejestrze, używając 1~3 palców, zgodnie z poniższymi zasadami.
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Tryb palcowy
Tryb palcowy wykrywa akord tylko wtedy, gdy jest w pełni zagrany w dolnym rejestrze, co umożliwia 
generowanie bardziej zaawansowanych akordów i jest najczęściej stosowaną metodą.

Kierunek: C

Major 7: CM 7

Mniejszy: cm

Rozszerzony: Caug

Dominująca 7: C7

Zmniejszony: Cdim

Minor 7th: Cm7

Zawieszony 4: Csus4

Mniejsza 7♭ 5: Cm7-5 Dominująca Sus4: C7sus4  Dominujący Zmniejszony: C7dim Dominujący Augmented: C7aug

Zawieszony 2: Csus2

Mniejsza szósta: Cm6

Major7thAugmented: CM7sierpień

Dodaj 9: Cadd9

Minor Major 7: CmM7

♭ 5.: C♭ 5

Drobny Dodaj 9.: Cmadd9

Dominująca 7th5: C7-5

6.: C6

Minor Major 7th5: CmM7-5

Zmiana punktu podziału

Split Point określa również obszar klawiatury używany do wskazywania akordów podczas używania akompaniamentu 
w trybie Single Finger lub Fingered. W tych trybach akordy powinny być oznaczane za pomocą klawiszy w lewej części, 
w przeciwnym razie nie zostałyby rozpoznane. Podczas trzymania DUAL , naciśnij klawisz, który chcesz ustawić jako 
punkt podziału. Usłyszysz dźwięk „dzwonka”, co oznacza, że ustawiono nowy punkt podziału. (domyślnie: G♭ 3)

g♭ 3

+
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Pianino posiada funkcję nagrywania, która pozwala na 
nagrywanie gry. Dzięki funkcji nagrywania możesz nagrać 
piosenkę, a ta funkcja sprawia, że nauka jest bardziej 
efektywna.Rejestrator

Nagrywanie

 Naciśnij przycisk REC/DEMO.
Przycisk zostanie podświetlony, a dioda przycisku TRACK1/L zacznie migać. Do nagrywania można 
używać funkcji Dual.

Nagraj na Ścieżce 1.
Zagraj w klawisz lub naciśnij ▶ / ■ /ENTER, aby rozpocząć nagrywanie.

☞  Podczas nagrywania dioda przycisku REC/DEMO miga.

☞  Nagrywanie zakończy się, jeśli na pianinie nie gra się przez dłuższy czas.
☞  Gdy limit pojemności zostanie przekroczony, dioda LED pokaże „FUL” i nagrywanie zostanie zatrzymane.

☞  Jeśli pianino działa nieprawidłowo po przekroczeniu pamięci, wyłącz pianino i włącz je ponownie.

☞  Wszystkie ustawienia są również rejestrowane. Jednak kliknięcia i strojenie metronomu nie są rejestrowane.

☞  Wspomagania pianina nie można używać w trybie nagrywania.

Zakończ nagrywanie Ścieżki 1.

Naciśnij przycisk ▶ / ■ /  ENTER , aby zatrzymać nagrywanie na ścieżce 1. Jeśli chcesz posłuchać tego, co jest nagrane na ścieżce 
1, naciśnij▶ / ■ /ENTER ponownie.

Nagrywaj na Ścieżkę 2.
Naciśnij przycisk TRACK2/R, a następnie dioda przycisku będzie migać. Jeśli chcesz wyciszyć ścieżkę
1 podczas nagrywania na ścieżkę 2, naciśnij przycisk TRACK 1/L, aby ją wyłączyć. Nagrywaj na ścieżce 2 w
taki sam sposób jak na ścieżce 1.
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Odtwarzanie

Wybór utworu
Wybierz żądany utwór. Po nagraniu wybierane są obie ścieżki.

Naciśnij przycisk ▶ / ■ /  ENTER.
☞  Wybranych utworów nie można zmienić podczas odtwarzania.
☞  Podczas odtwarzania dioda przycisku ▶ / ■ /ENTER będzie nadal migać.

Naciśnij ponownie przycisk REC/DEMO, aby zakończyć nagrywanie i powrócić do trybu grania.

Kasowanie nagrania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ścieżki TRACK, aż zadzwoni „dzwonek”, co oznacza usunięcie nagrania.

Zapis banku pamięci

Pianino oferuje trzy banki pamięci do nagrywania, co pozwala użytkownikowi zapisać do 3 nagrań z 2 dostępnymi 
ścieżkami na każde nagranie.

Wybierz bank pamięci.
Naciśnij REC/DEMO . Ekran wyświetli 'rE1', co oznacza bank pamięci 1. Użyj przycisków
DATA , aby przejść do innych banków. 

☞  Istnieją łącznie 3 banki (rE1, rE2, rE3), każdy z 3 ścieżkami.
☞  Ścieżka może zarejestrować do 4500 nut, a bank ma pojemność 9000 nut (4500 x 2). Dlatego maksymalna liczba nut, które 

instrument może nagrać na raz, wynosi 27 000.
☞  Nagrane materiały są zachowywane nawet po wyłączeniu pianina lub po wykonaniu funkcji Initialize all.

Wymaż bank pamięci.
Wymazywanie banku pamięci opisane jest w nagłówku KASOWANIE NAGRANIA na tej samej stronie.
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Wyświetlacz CLS Ed1 Ed2 Ed3 Ed4 Ed5 Ed6
Grupa Klasyczny Beyer Czerny30 Czerny40 SonatynaBurgmüller Czerny100 

Ten instrument posiada obszerny bank nagrań demonstracyjnych 50 
utworów, wszystkie wykonane przez profesjonalnych pianistów. 
Zawiera również dedykowany bank danych muzycznych składający 
się z etiud pedagogicznych Beyera (106), Czernego (100/30/40), 
Burgmüllera
(25) oraz wybrane sonaty dla studentów (45).

Demonstracja i edukacja

Odsłuchiwanie utworów

Naciśnij i przytrzymaj przycisk REC/DEMO przez 2~3 sekundy.
Na ekranie pojawi się pierwsza grupa muzyczna „CLS” i przycisk REC/DEMO zostanie podświetlony.

Klasyczny

Wybierz grupę muzyczną.
Jest 1 folder demonstracyjny i 6 folderów z etiudami. Wyszukaj żądany folder za pomocą przycisków DATA i naciśnij
▶ / ■ /ENTER, aby go wybrać. 

☞  Aby przejść do innego folderu, wybierz '---' na pierwszej liście i naciśnij ▶ / ■ /ENTER , aby przejść do głównego folderu.

Wybierz żądany utwór do odtworzenia. (Lista utworów znajduje się na stronach 24~25) Użyj 
przycisków DATA aby przejść do żądanego utworu, a następnie naciśnij ▶ / ■ /  ENTER, aby go odtworzyć.

Odtwarzanie muzyki.
Wszystkie utwory są podzielone na 2 części i mogą być odtwarzane osobno.

☞ Częściowe wyciszenie 

Po rozpoczęciu odtwarzania, przyciski TRACK 1 oraz TRACK2 podświetlą się. Naciśnięcie TRACK 1 wyłącza diodę 
i wycisza partię lewej ręki/akompaniamentu, a następnie naciśnięcie TRACK2 wycisza partięprawej ręki / melodii. 

☞  Zagraj jeden kawałek i wszystkie kawałki

Podczas odtwarzania utworu domyślnie odtwarzane są wszystkie utwory w jednym folderze. Możesz ją odtworzyć tylko raz i zatrzymać lub 
powtórzyć. (Patrz strona 32)

☞  Dostosuj głośność muzyki
Możesz dostosować głośność muzyki. (Patrz strona 33)

☞  Transpozycja muzyki
Możesz zmienić tonację muzyki. (Patrz strona 33)
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Regulacja tempa

Każdy utwór ma swoje własne domyślne tempo. Każde tempo jest regulowane.

Domyślne tempo

Q Podczas grania utworu naciśnij przycisk PIANO ASSIST.
Jeśli naciśniesz PIANO ASSIST, możesz usłyszeć uderzenia metronomu w domyślnym tempie każdego utworu. Ekran 
wyświetla domyślne tempo.

Użyj przycisków DATA, aby dostosować tempo.
Jeśli przestaniesz odtwarzać, a następnie odtworzysz ponownie ten lub inny utwór, tempo zostanie ustawione jako 
domyślne. Naciśnięcie obu przycisków DATA jednocześnie przywróci domyślne Tempo.

Naciśnij ponownie przycisk PIANO ASSIST, aby wyjść z metronomu. 

Ekran powraca do poprzedniego menu.
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Lista utworów demonstracyjnych
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Beyer / Czerny / Etiudy Burgmüllera / Lista Sonat
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Ten produkt ma działanie relaksacyjne dla mózgu, które poprawia 
koncentrację i wypoczynek. Wśród nich dudnienie różnicowe jest 
funkcją indukowania EEG i staje się bardziej skuteczne, gdy jest 
używane ze słuchawkami. Użyj kombinacji dudnienia różnicowego, 
białego szumu i uzdrawiającej muzyki zgodnie z potrzebami.Tryb BrainCare

Tryb relaksu mózgu

Trzymając wciśnięty przycisk SETUP, włącz zasilanie pianina.
Naciskaj przycisk SETUP, aż pianino zostanie w pełni włączone i pianino zostanie ustawione w trybie Brain Care.
Wyświetlacz pokaże „brn” (mózg). Aby powrócić do trybu grania, wyłącz pianino i włącz 
ponownie.
☞  W trybie Brain Care nie można używać klawiatury ani innych funkcji.

+

Rodzaje dźwięków BrainCare

Dźwięki Brain Care dzielą się na trzy kategorie: dudnienie różnicowe, biały szum i muzyka lecznicza. Przyciski 
odtwarzania są przypisane do każdej kategorii i możliwe jest wielokrotne odtwarzanie.

Uruchom i zatrzymaj 

Odtwórz dźwięk za pomocą przycisków poprzedniego i następnego w każdej kategorii.
Możesz użyć przycisków poprzedni i następny w każdej kategorii, aby odtworzyć dźwięk związany z relaksem mózgu. wciśnij 
Poprzedni , aby powrócić do poprzedniego dźwięku, lub Następny przycisk, aby przejść do następnego dźwięku.

Poprzedni

[Dunianie Obuuszne] 

Następny Poprzedni

[Biały szum]
Następny Poprzedni

[Uzdrawiająca muzyka]

Następny

Naciśnij jednocześnie przyciski poprzedni i następny każdej kategorii, aby zatrzymać 
odtwarzanie.
☞  Jeśli naciśniesz przycisk „Dalej” na ostatnim dźwięku, odtwarzanie również zostanie zatrzymane. 
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Lista dźwięków BrainCare

Poniżej znajduje się lista dźwięków Brain Care. Informacje na temat metody odtwarzania można znaleźć na stronie 26.

Kontrola głośności

Użyj przycisku DATA, aby ustawić indywidualn ą głośność.
Głośność każdej kategorii można regulować indywidualnie. Podczas obsługi przyciski DATA regulują głośnoś ć 
ostatnio obsługiwanej kategorii. Aby dostosować głośność innej kategorii, wybierz kategorię za pomocą przycisków 
odpowiadających jako Poprzedni oraz Następny i użyj przycisków DATA.

☞  Zakres: 000 ~ 100 (domyślnie: 060)

Ustawienie timera

Możesz ustawić timer odtwarzania. Użyj przycisków SETUP, PIANO ASSIST , aby ustawić żądany czas timera. 
Ustawienie domyślne to Timer nieaktywny (000). Pierwsza liczba wyświetlana po naciśnięciu przycisku timera to 
aktualny pozostały czas. (Jednostka: minuty) Po ponownym naciśnięciu przycisku wyświetlana jest wartość ustawienia 
timera.

W dół W górę

☞  Zakres: 000(Nieaktywny), 030, 060, 120, 180, 240min. (Domyślnie: 000)
☞  Timer działa natychmiast, a zasilanie pianina jest wyłączane o ustawionej godzinie. 
☞  Gdy timer nie jest ustawiony, aktualny czas jest wyświetlany jako „000”.
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Funkcje

Wyświetlacz Zasięg Domyślny UwagiNazwa funkcji
F01 415 ~ 465 440Strój instrumentu

F02 - 12 ~ 00 ~ 12 00Transpozycja

F03 WYŁ/1~9 5Dynamika

F04 020 ~ 127 080Stała wartość dynamiki VELOCITY

F05 0, 2 ~ 12 0Metrum metronomu

F06 020 ~ 100 080Głośność metronomu 

F07 000 ~ 100 100Głośność głosu głównego

F08 000 ~ 100 070Głośność głosu warstwy

F09 000 ~ 100 100Głośność podziału klawiatury

F10 C2 ~ C7 Gb3Punkt podziału

F11 WYŁ/p-1/2/3/4/5/6/7/8/9 r-3Rodzaj pogłosu

F12 000 ~ 100 065Głośność pogłosu

F13 OFF/Chr/PhS/trE/rot WYŁĄCZONYRodzaj efektu

F14 000 ~ 100 080 Tylko głos głównyGłośność efektu

F15 000 ~ 100 060 Tylko brzmienie fortepianuRezonans strun
F 16 000 ~ 100 080 Tylko brzmienie fortepianuRezonans tłumika
F17 WŁ/WYŁ NA Tylko brzmienie fortepianuRezonans obudowy
F18 WŁ/WYŁ NAPółpedał
F19 ry/Pno rhyPiano Assist - wybór, czy rytm, czy podkład pianistyczny

F20 WŁ/WYŁ NAGłośność Piano Assist

F21 000 ~ 100 070Tryb MultiFinger dla PianoAssist

F22 WSZYSTKO/POWT/WY Ł WSZYSTKOTryb odtwarzania muzyki

F23 000 ~ 100 085Głośność muzyki

F24 - 05 ~ 00 ~ 06 00Transpozycja muzyki

F25 WŁ/WYŁ NABluetooth
F26 000 ~ 020 010Głośność Bluetooth 

F27 000 ~ 020 010Głośność wejścia AUX

F28 WŁ/WYŁ NASterowanie lokalne MIDI

F29 WYŁ/030/120/240 030Automatyczny wyłącznik

rSt Wejść -

To pianino oferuje rozbudowane narzędzia zaprojektowane tak, 
aby umożliwić dostosowanie pianina do osobistych preferencji 
użytkownika lub danego występu

Funkcje
Korzystanie z USTAWIEŃ

Używając przycisku SETUP, można ustawić wiele różnych parametrów pianina.

Naciśnij SETUP raz, dioda zacznie migać, a LED pokaże „F01”. Poruszaj się po parametrach (F01, F02, ..., 
rSt) używając przycisków  DATA, A następnie▶ / ■ /ENTER, aby wprowadzić parametr i dostosować jego 
wartość za pomocą przycisków DATA. Naciśnij SETUP ponownie aby wyjść z trybu konfiguracji i powrócić do 
trybu grania.

Menu funkcji

☞  Dioda LED pokaże aktualną wartość.
☞  Naci śnięcie obu przycisków DATA jednocześnie przywróci wartość domyślną.
☞  Gdyby przyciski DATA nie są używane przez około 10 sekund, tryb konfiguracji zostanie automatycznie zakończony. 

☞  Twoje ostatnie konfiguracje zostaną zachowane do momentu wyłączenia pianina.

Resetowanie
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Ustawienie Opis krótki Opis
1
2
3

Soft 1

Soft 2

Soft 3

Soft pozwala graczowi na generowanie głośniejszego dźwięku bez konieczności używania
dużych sił i tryb ten jest zaprojektowany tak, aby pasował do graczy o mniejszej niż zwykle sile palców.

4
5
6

Normal 1

Normal 2

Normal 3

Normal to standardowe ustawienie reprezentuje reakcję zwykłych pianin akustycznych. 

Domyślnie: 5(Normal2) 

7
8
9

Hard 1

Hard 2

Hard 3

Hard to ustawienie, które wymaga od gracza dość mocnego grania, aby wydobyć głośne dźwięki, i 
odpowiada graczom z dużą siłą palców lub bardziej delikatną kontrolą miękkich melodii.

WYŁĄCZ
ONY

FIXED

W tym wyjątkowym ustawieniu wszystkie nuty są wygrywane jednakowo, niezależnie od siły nacisku 
palców gracza.

Funkcje

F01 strój instrumentu

F01 umożliwia precyzyjne dostrojenie pianina w jednostkach centów, co jest przydatne, gdy na pianinie ma być grane obok innych 
instrumentów akustycznych, które są wrażliwe na tonacje.

☞  Zakres: 415 ~ 465 Hz (Domyślnie: 440)
☞  Instrukcje wyboru tej funkcji znajdziesz w Informacjach na temat używania przycisku SETUP.

Transpozycja klawiatury F02

Ten instrument może być transponowany w górę lub w dół o jednostki półtonów. Można to zrobić, aby uniknąć konieczności 
zmiany palcowania w celu dostosowania do gry z wokalistą lub innymi instrumentami

☞  Zakres: -12 ~ 00 ~ 12 (domyślnie: 00)
☞  Instrukcje wyboru tej funkcji znajdziesz w Informacjach na temat używania przycisku SETUP.

F03 Touch

Parametr Touch określa, jak głośność nuty reaguje na szybkość naciśnięcia klawisza przez gracza. Pianino 
oferuje 10 różnych ustawień dotykowych dostosowanych do różnych typów graczy.

☞  Instrukcje wyboru tej funkcji znajdziesz w Informacjach na temat używania przycisku SETUP.

F04 Stała velocity

Gdy parametr Touch jest ustawiony na „OFF”, wszystkie grane nuty będą miały tę samą głośność, niezależnie od tego, jak są grane. 
Możesz także ustawić stały poziom głośności, którego chcesz używać podczas korzystania z Fixed Velocity.

☞  Zakres: 020 ~ 127 (Domyślnie: 080)
☞  Instrukcje wyboru tej funkcji znajdziesz w Informacjach na temat używania przycisku SETUP.
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Funkcje

F05 Metrum metronomu 

Metronom można ustawić tak, aby podkreślał takt danego metrum.
☞  Zakres: 0, 2 ~ 12 (Domyślnie: 0=brak miernika)

☞  Instrukcje wyboru tej funkcji znajdziesz w Informacjach na temat używania przycisku SETUP.
☞  Informacje na temat korzystania z metronomu znajdują się na stronie 16.

F06 Głośność metronomu

Głośność metronomu można regulować.
☞  Zakres: 020 ~ 100 (Domyślnie: 080)
☞  Instrukcje wyboru tej funkcji znajdziesz w Informacjach na temat używania przycisku SETUP.

F07 Głośność głosu głównego

Dostosowując główną głośność, można balansować równowagę między głośnością różnych trybów brzmień

☞  Zakres: 000 ~ 100 (Domyślnie: 100)
☞  Instrukcje wyboru tej funkcji znajdziesz w Informacjach na temat używania przycisku SETUP.

F08 Głośność głosu warstwy

Dostosowując głośność głosu warstwy, można dostosować balans między głośnością różnych
brzmień.
☞  Zakres: 000 ~ 100 (domyślnie: 070)
☞  Instrukcje wyboru tej funkcji znajdziesz w Informacjach na temat używania przycisku SETUP.
☞  Więcej informacji na temat korzystania z warstwy znajduje się na stronie 13.

F09 Głośność trybu podziału klawiatury

Regulując głośność podziału klawiatury, można dostosować balans między głośnością różnych
barw.
☞  Zakres: 000 ~ 100 (Domyślnie: 100)
☞  Instrukcje wyboru tej funkcji znajdziesz w Informacjach na temat używania przycisku SETUP.
☞  Więcej informacji na temat korzystania z funkcji Split znajduje się na stronie 14.

Punkt podziału F10

Split Point określa punkt podziału klawiatury podczas korzystania z funkcji Split. Dioda LED wyświetla 
oktawę i nazwę stroju wybranego klawisza.

☞  Zakres: C2 ~ C7 (domyślnie: G♭ 3)
☞  Instrukcje wyboru tej funkcji znajdziesz w Informacjach na temat używania przycisku SETUP.
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Ekran OFF R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

Rodza
j

Wyłączony Room 1 Room 2 Room 3 Hall 1 Hall 2 Hall 3 Stage 1 Stage 2 Stage 3

Wyświetl
acz

OFF CHR PHS TRE ROT

Rodzaj Wyłączony CHORUS PHASER Tremolo ROTARY

Funkcje

Rodzaj pogłosu F11

Możesz wybierać spośród 9 dostępnych typów pogłosu.

☞  Instrukcje wyboru tej funkcji znajdziesz w Informacjach na temat używania przycisku SETUP.

F12 Głośność pogłosu

Głośność pogłosu można regulować.
☞  Zakres: 000 ~ 100 (domyślnie: 065)

☞  Instrukcje wyboru tej funkcji znajdziesz w Informacjach na temat używania przycisku SETUP.

F13 Rodzaj efektu

Możesz wybrać spośród 4 dostępnych rodzajów efektów.

☞  Efekt dotyczy tylko głosu głównego.
☞  Instrukcje wyboru tej funkcji znajdziesz w Informacjach na temat używania przycisku SETUP (STRONA 28).

F14 Głośność efektu

Głośność Efektu można regulować.
☞  Zakres: 000 ~ 100 (Domyślnie: 080)
☞  Instrukcje wyboru tej funkcji znajdziesz w Informacjach na temat używania przycisku SETUP (STRONA 28).

F15 Natężenie rezonansu strun

W pianinach akustycznych podczas grania dochodzi do subtelnych interferencji między strunami, co jest zjawiskiem 
powszechnie określanym jako rezonans strun. Dźwięk tego instrumentu zawiera próbki rezonansu strun dla 
zaawansowanego realizmu. Ten parametr określa siłę takiego efektu.

☞  Zakres: 000~100 (Domyślnie: 060)
☞  Instrukcje wyboru tej funkcji znajdziesz w Informacjach na temat używania przycisku SETUP (STRONA 28).
☞  Ta funkcja jest stosowana, gdy główne brzmienie jest ustawione na fortepian (G.P1 do G.P4).

F16 Głośność rezonansowa tłumika

Podczas gry na pianinie akustycznym z wciśniętym pedałem podtrzymania, otwarte struny, które nie są grane, 
również wibrują, ponieważ tłumiki są podniesione. Ten instrument oferuje wiarygodne próbki tego efektu - wszystkich 
otwartych strun wibrujących, gdy klawisz jest grany z wciśniętym pedałem sustain. Ten parametr określa głośność 
tego efektu.
☞  Zakres: 000 ~ 100 (Domyślnie: 080)
☞  Instrukcje wyboru tej funkcji znajdziesz w Informacjach na temat używania przycisku SETUP (STRONA 28).
☞  Ta funkcja jest stosowana, gdy główne brzmienie jest ustawione na fortepian (G.P1 do G.P4).
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Funkcje

Rezonans obudowy F17
W pianinie akustycznym z obudowy pianina wydobywa się dźwięk rezonansowy, który można 
wykorzystać do ustawienia dźwięku rezonansowego obudowy.
☞  Zakres: WŁ/WYŁ (Domyślnie: WŁ)
☞  Instrukcje wyboru tej funkcji znajdziesz w Informacjach na temat używania przycisku SETUP (STRONA 28).
☞  Dźwięk rezonansowy obudowy wyraża dźwięk rezonansowy wysokich dźwięków (G6 ~ C8) bez tłumika oraz dźwięk 

rezonansowy przenoszony z ramy fortepianu.
☞  Podczas korzystania z funkcji pogłosu, dźwięk rezonansowy obudowy nie występuje. Innymi słowy, aby skorzystać z tej 

funkcji, należy wyłączyć efekt pogłosu.
☞  Ta funkcja jest stosowana, gdy główne brzmienie jest ustawione na fortepian (G.P1 do G.P4).

F18 Półpedał

Funkcja Linear Damper, powszechnie nazywana również półpedałem, dostosowuje czas trwania podtrzymania w 
zależności od głębokości wciśnięcia pedału podtrzymania.

☞  Zakres: WŁ/WYŁ (Domyślnie: WŁ)
☞  Informacje na temat korzystania z pedałów znajdują się na stronie 10.

☞  Instrukcje wyboru tej funkcji znajdziesz w Informacjach na temat używania przycisku SETUP (STRONA 28).

Tryb wspomagania fortepianu F19

Można wybrać instrument akompaniamentu dla funkcji Piano Assist. Istnieją dwa rodzaje: Drum i Piano.

☞  Zakres: rhy/Pno (domyślnie: rhy=rytm perkusyjny) 

☞  Instrukcje wyboru tej funkcji znajdziesz w Informacjach na temat używania przycisku SETUP (STRONA 28).
☞  Informacje na temat korzystania z funkcji Piano Assist znajdują się na str. 16.

F20 Tryb Wielopalcowy

Możesz wybrać, czy chcesz używać funkcji Multi-finger w funkcji Piano Assist. Tryb wielu palców obejmuje zarówno tryb 
jednego palca, jak i tryb naturalnego palcowania . Gdy funkcja Multi-finger jest wyłączona, zmienia się w tryb Fingered.

☞  Zakres: WŁ/WYŁ (Domyślnie: WŁ)
☞  Instrukcje wyboru tej funkcji znajdziesz w Informacjach na temat używania przycisku SETUP (STRONA 28).

F21 Głośność Piano Assist

Głośność Piano Assist można regulować.

☞  Zakres: 000 ~ 100 (domyślnie: 070)
☞  Instrukcje wyboru tej funkcji znajdziesz w Informacjach na temat używania przycisku SETUP (STRONA 28).

Tryb odtwarzania muzyki F22

Możesz odtwarzać muzykę demonstracyjną po kolei (ALL), powtarzać odtwarzanie jednego utworu (reP) lub anulować ustawienie 

powtarzania. Gdy wyłączysz powtarzanie (OFF), tylko wybrana muzyka będzie odtwarzana, a następnie zatrzymana.

☞  Zakres: ALL/rEP/OFF (domyślnie: ALL)
☞  Instrukcje wyboru tej funkcji znajdziesz w Informacjach na temat używania przycisku SETUP (STRONA 28).
☞  Informacje na temat odtwarzania muzyki demonstracyjnej znajdują się na stronie 22.
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Funkcje

F23 Głośność muzyki

Głośność muzyki demonstracyjnej można regulować.

☞  Zakres: 000 ~ 100 (domyślnie: 085)
☞  Instrukcje wyboru tej funkcji znajdziesz w Informacjach na temat używania przycisku SETUP (STRONA 28)..

Transpozycja muzyczna F24

Music Transpose przesuwa ton muzyki demonstracyjnej w krokach półtonowych. Użyj tego, gdy zmiana tonacji tych plików 
jest wymagana ze względu na problemy z rejestrem wokalisty lub innych instrumentów.

☞  Zakres: -05 ~ 00 ~ 06 (Domyślnie: 00)
☞  Instrukcje wyboru tej funkcji znajdziesz w Informacjach na temat używania przycisku SETUP (STRONA 28).

F25 Bluetooth®

Pianino można połączyć z urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth. To pianino obsługuje zarówno audio Bluetooth, jak i 
Bluetooth MIDI.

☞  Zakres: WŁ/WYŁ (Domyślnie: WŁ)
☞  Instrukcje wyboru tej funkcji znajdziesz w Informacjach na temat używania przycisku SETUP (STRONA 28).
☞  Funkcje Bluetooth mogą nie być dostępne w zależności od Twojej lokalizacji.

 Połączenie (audio Bluetooth)
Domyślne ustawienie Bluetooth to Wł., więc urządzenie jest gotowe do sparowania. Włącz Bluetooth w urządzeniu, z którym chcesz 
się połączyć. Wybierz nazwę produktu wyświetlaną na liście urządzeń, które można podłączy ć. Po nawiązaniu połączenia możesz 
usłyszeć dźwięk odtwarzany na pianinie.

Połączenie (Bluetooth MIDI)
Możesz łączyć się z aplikacjami obsługującymi Bluetooth MIDI. Włącz funkcję Bluetooth pianina. Wyszukaj w aplikacji 
urządzenia, które można podłączyć i wybierz „nazwa produktu-BLE”.

☞  Upewnij się, że Twoja aplikacja obsługuje Bluetooth MIDI.
☞  Wydajno ść Bluetooth może się różnić w zależności od typu urządzenia i wersji systemu operacyjnego. 

☞  Je śli nazwa produktu nie jest dobrze wyświetlana podczas łączenia, usuń ją z listy podłączonych urządzeń i podłącz ponownie.
☞  Urządzenie Bluetooth MIDI jest automatycznie łączone z ostatnio podłączonym urządzeniem, gdy pianino jest włączone. Aby 

połączyć się z innym urządzeniem, odłącz je od podłączonego urządzenia. 

Problem z połączeniem
* Upewnij się, że Bluetooth urządzenia działa prawidłowo.
* Audio: Jeśli pianino nie zostanie wykryte w podłączanym urządzeniu, wyłącz Bluetooth i włącz go ponownie.
* MIDI: Jeśli nie możesz znaleźć pianina na podłączanym urządzeniu, wyłącz ustawienie Bluetooth i włącz je ponownie lub 
sprawdź, czy jest automatycznie połączone z innym urządzeniem.

F26 Głośność Bluetooth

Głośność dźwięku Bluetooth można regulować. 

☞  Zakres: 000 ~ 020 (Domyślnie: 010)
☞  Instrukcje wyboru tej funkcji znajdziesz w Informacjach na temat używania przycisku SETUP (STRONA 28).33



Funkcje

F27 AUX - głośność 

Głośność AUX można regulować.
☞  Zakres: 000 ~ 020 (Domyślnie: 010)
☞  Instrukcje wyboru tej funkcji znajdziesz w Informacjach na temat używania przycisku SETUP (STRONA 28).

F28 Sterowanie lokalne MIDI

Przeznaczone dla użytkowników MIDI, to ustawienie jest używane głównie podczas podłączania pianina do urządzeń
zewnętrznych, takich jak komputery, aby używać pianina jako urządzenia wejściowego MIDI. Ustawienie Local Control na Off 
zapobiega wysyłaniu danych wejściowych klawiatury do wewnętrznego systemu głośników pianina, tym samym wyciszając go, gdy 
dane są wysyłane jako sygnały MIDI do dowolnych urządzeń zewnętrznych podłączonych do pianina.

☞  Zakres: WŁ/WYŁ (Domyślnie: WŁ)
☞  Instrukcje wyboru tej funkcji znajdziesz w Informacjach na temat używania przycisku SETUP (STRONA 28).

F29 Automatyczne wyłączanie

Pianino można ustawić tak, aby samo się wyłączało, jeśli nie jest używane przez określony czas, aby oszczędzać energię i 
zapewnić bezpieczeństwo. 

☞  Zakres: WYŁ/030/120/240 (Domyślnie: 030)
☞  Ostatnia ustawiona wartość będzie się utrzymywać nawet po wyłączeniu pianina.

☞  Więcej informacji na temat APO znajduje się na stronie 8.

☞  Instrukcje wyboru tej funkcji znajdziesz w Informacjach na temat używania przycisku SETUP (STRONA 28).

rSt Reset

Inicjuje WSZYSTKIE ustawienia i parametry do ich wartości domyślnych. Kiedy wejdziesz na pozycje rSt, Ent (Enter) 
wyświetla się na ekranie. Jeśli chcesz zainicjowa ć, naciśnij▶ /  ■ /
ENTER. Instrument restartuje ustawienia natychmiast i powraca do ekranu początkowego. Jeśli nie chcesz 
resetować ustawień , naciśnij przycisk SETUP ponownie, aby wyjść z ustawień.

Wejść

☞  Nagrywanie danych nie zostanie zainicjowane. 

☞  Instrukcje wyboru tej funkcji znajdziesz w Informacjach na temat używania przycisku SETUP (STRONA 28).
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Wykres MIDI

Schemat implementacji MIDI
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Brzmienia i instrumenty perkusyjne GM

Brzmienia GM (po podłączeniu do MIDI)
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Perkusja
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Perkusja



 

Rozwiązywanie problemów

Jeśli podczas korzystania z tego produktu wystąpi problem,

sprawdź punkty wymienione poniżej przed skontaktowaniem się z obsługą klienta.
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