CYFROWE PIANINO RINGWAY

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przygotowanie
Dziękujemy za zakup instrumentu. W celu właściwego i bezpiecznego użytkowania,
prosimy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją obsługi.

Instrukcja bezpieczeństwa
Piktogram NA OBUDOWIE z błyskawicą w trójkącie oznacza urządzenie pod
napięciem. Otwieranie obudowy instrumentu bądź też naprawy na własną rękę mogą
skończyć się porażeniem elektrycznym, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia i
zdrowia.
Symbol ten oznacza bardzo ważny element/bardzo ważną informację. Nie należy jej
bagatelizować, i zwrócić szczególną uwagę na informację znajdującą się obok tego
symbolu

Zasady bezpieczeństwa - przeczytaj uważnie!
Najważniejsze zasady bezpieczeństwa
1) Przeczytaj uważnie instrukcje.
2) Zachowaj się do zaleceń instrukcji.
3) Przestudiuj wszystkie ostrzeżenia.
4) Zapoznaj się z całą instrukcją.
5) Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody lub innych cieczy
6) Urządzenie czyść tylko suchą szmatką
7) Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia. Ulokuj urządzenie zgodnie z zaleceniami.
8) Nie umieszczaj instrumentu blisko źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece lub inne urządzenia
generujące ciepło
9) Nie deformuj w żaden sposób wtyczki od zasilacza instrumentu. Wtyczka posiada dwa bolce
oraz otwór na uziemienie. Jeżeli wtyczka w jakiś sposób nie pasuje do gniazdka, skontaktuj się z
elektrykiem aby wymienił gniazdko elektryczne w Twoim domu.
10) Chroń kabel zasilający przed nadepnięciem oraz wyszarpnięciem z wtyczki.
11) Używaj tylko elementów/akcesoriów dedykowanych przez producenta
12) Używaj tylko bezpiecznych statywów, a najlepiej tylko z tego który jest dołączony
bezpośrednio do instrumentu. Bądź ostrożny podczas montażu statywu oraz przenoszeniu
instrumentu, gdyż nieumiejętne zachowanie się w tej kwestii może grozić zranieniem.
13) Odłącz urządzenie od prądu podczas burzy bądź kiedy nie jest używane przez dłuższy czas
14) Do wszelkich napraw upoważniony jest tylko i wyłącznie oficjalny serwis firmy. Nigdy nie
naprawiaj nic na własną rękę, gdyż grozi to poważnym niebezpieczeństwem. Zaleca się, aby
instrument został niezwłocznie poddany operacji serwisowej po takich zdarzeniach jak zalanie,
uszkodzenie obudowy, uszkodzenie zasilacza, upadek z wysokości, kontakt instrumentu z
deszczem, wydobywający się dziwny zapach z instrumentu.

UWAGA!: Aby zminimalizować ryzyko porażenia elektrycznego, nie wystawiaj instrumentu
na kontakt z deszczem lub wiatrem! Instrument nie może być również w żaden sposób
zalany bądź mechanicznie uszkodzony!

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP
Pianino cyfrowe Ringway posiada wysokiej jakości klawiaturę - 88 w pełni
ważonych, dynamicznych klawiszy w stylu fortepianowym, oraz najbardziej
zaawansowany technologicznie silnik brzmieniowy PCM, dzięki któremu usłyszysz
potężne i bogate brzmienia instrumentu, dające niesamowitą radość z gry. Oprócz
tego możesz nagrywać swoje wykonania i grać z innymi utworami wbudowanymi w
instrument. Ten instrument to więcej niż niesamowita technologia - to również
stylowy mebel, który będzie wyglądał znakomicie w dowolnej części domu. Aby w
pełni wykorzystać swój nowy zakup, przeanalizuj dokładnie tą instrukcję obsługi.
Mamy nadzieję, że będziesz zadowolony ze swojego nowego instrumentu firmy
Ringway!

Dystrybutor marki
FX MUSIC GROUP
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Odtwarzanie utworów
Wybór utworu
Odsłuchiwanie utworu
Ćwiczenie prawej ręki w wybranym utworze
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Implementacja MIDI
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GÓRNY PANEL
1. STANDBY/ON
2. POTENCJOMETR GŁOŚNOŚCI
POTENCJOMETR GŁOŚNOŚCI UTWORU
POTENCJOMETR GŁOŚNOŚCI BASS
POTENCJOMETR GŁOŚNOŚCI SOPRAN
3. WYŚWIETLACZ LCD
4 PRZYCISK REVERB
5. PRZYCISK CHORUS
6. PRZYCISK TOUCH
7. PRZYCISK TEMPO/TAP
8. PRZYCISK METRONOME
9. PRZYCISK SPLIT/TWIN
10. PRZYCISK KB.VOL
11. PRZYCISK TUNE
12. PRZYCISK OCTAVE
13. PRZYCISK MIDI
14. PRZYCISK DUAL
15. PRZYCISK DEMO
16. PRZYCISKI TRANSPOSE +/-

17. PRZYCISK FUNCTION
18. PRZYCISK ENTER
19. POKRĘTŁO DATA CONTROL
20.WYBÓR BRZMIEŃ
PRZYCISK BANK
21. PRZYCISK PIANO RESET
22. PRZYCISK USB MEMORY
23. PRZYCISK RECORD TRACK
24. PRZYCISK PLAY TRACK
25. PRZYCISK SAVE TO
26. PRZYCISK RECORD
27. PRZYCISK PLAY
28. PRZYCISK TRACK1/LEFT
29. PRZYCISK TRACK2/RIGHT
30. ZŁĄCZE USB

TYLNY PANEL
31. ZŁĄCZE NA PEDAŁY
32. ZŁĄCZE NA ZASILACZ

PANEL ZŁĄCZ

33. WEJŚCIE SŁUCHAWKOWE 1/2
34. MIDI OUT
35. ZŁĄCZE USB HOST
36. BLUETOOTH

37. WEJŚCIE AUX
38. WYJŚCIE LINIOWE
39. POTENCJOMETR WEJŚCIA
LINIOWEGO

KONFIGURACJA

Nie możesz doczekać się aby zacząć grać na swoim nowym pianinie… musisz jednak
przejść przez kilka kroków, aby podłączyć i skonfigurować instrument.
1) Przeanalizuj wszystkie punkty instrukcji, włącznie z dodatkiem na stronie 57
2) Jeżeli pianino zostało poprawnie złożone, podłącz kabel od listwy z pedałami do
odpowiedniego złącza z tyłu instrumentu

3) Podłącz końcówkę kabla zasilacza do gniazda zasilania.

1. Upewnij się że pianino jest wyłączone podczas podłączania i odłączania
zasilania
2. Ustaw potencjometr głośności na pozycję minimalną podczas
uruchamiania instrumentu.

PODSTAWOWE OPERACJE
URUCHOMIENIE

Naciśnij przycisk [STANDBY/ON] aby uruchomić instrument. Wyświetlacz LCD zostanie
podświetlony.

AUTOMATYCZNIE WYŁ.

Twój instrument zostanie automatycznie wyłączony po 30 minutach braku aktywności
użytkownika. Aby ponownie uruchomić instrument, należy nacisnąć przycisk [STANDBY/
On] jeszcze raz.
DEZAKTYWACJA AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZANIA

Naciśnij pierwszy biały i pierwszy czarny klawisz z lewej
strony klawiatury w tym samym momencie, a następnie
naciśnij przycisk [STANDBY/ON]. Tryb automatycznego
wyłączania zostanie dezaktywowany.

GŁOŚNOŚĆ INSTRUMENTU

Użyj potencjometru [MASTER VOLUME] aby
dostosować głośność instrumentu do własnych potrzeb

PEDAŁY

Tak jak instrument akustyczny, Twoje pianino cyfrowe posiada 3 pedały nożne.

PEDAŁ DAMPER (PRAWY)
Damper (Prawy pedał): Pedał inaczej nazywany jako Damper,
odpowiada za przedłużanie dźwięków zagranych z wciśniętym
pedałem, nawet jeśli puścisz palce z naciśniętych klawiszy.

PEDAŁ SOSTENUTO (ŚRODKOWY)
Pedał działający na bardzo podobnej zasadzie jak Damper, z tym że działa tylko i wyłącznie
na klawisze, które były wciśnięte w momencie naciśnięcia pedału.

PEDAŁ SOFT (LEWY)
Pedał odpowiadający za przytłumienie dźwięku pianina. Naciśnij pedał aby dźwięk
został lekko „ściemniony”.

Funkcja Piano Reset pozwala przywrócić wszystkie parametry pianina do tych fabrycznych.
Jest to również szybki sposób do przejścia instrumentu w tryb klasycznego pianina, po
dokonaniu wszelkich zmian w systemie. Po naciśnięciu przycisku, instrument wybierze
brzmienie PIANO, a pokrętło Data Control będzie przypisane do zmiany barw.

Naciskając przycisk [PIANO RESET], wyświetlacz pokaże następujące okno:

Teraz instrument powrócił do trybu performatywnego ,z wybranym brzmieniem pianina, a
pokrętło Data Control jest gotowe do wyboru innych brzmień. Aby dowiedzieć się więcej,
sprawdź dodatek na końcu instrukcji.

ODTWARZANIE UTWORÓW DEMO

Instrument posiada 116 utworów demonstracyjnych, które można odtwarzać indywidualnie.
Oto jak można zmienić utwór.

Odtwarzanie utworów demonstracyjnych
Naciśnij przycisk [DEMO] aby wejść w tryb demonstracyjny. Przycisk zostanie podświetlony.
W momencie naciśnięcia usłyszysz pierwszy utwór demonstracyjny. Wyświetlacz pokaże
następujące okienko:

Jeżeli pozwolisz odtwarzaczowi zakończyć pierwszy utwór, drugi zostanie odtworzony
automatycznie, po zakończeniu pierwszego. Sekwencja utworów będzie stała - utwory
same będą przechodzić do następnej pozycji, dopóki znowu nie naciśniesz przycisku
[DEMO]. Jeżeli odtwarzanie nie zostanie zatrzymane przyciskiem [DEMO], po wszystkich
116 utworach, odtwarzanie rozpocznie się od początku.

Wybór utworów demonstracyjnych
W trybie demonstracyjnym, możesz użyć pokrętła [DATA CONTROL] aby zmieniać utwory
demo.

Zatrzymanie odtwarzania
Naciśnij przycisk [DEMO] ponownie, aby zakończyć odtwarzanie.

PANEL ZE ZŁĄCZAMI
SŁUCHAWKI

Instrument posiada wbudowane dwa złącza słuchawkowe, które przyjdą z pomocą dla
cichego, prywatnego grania, bądź też grania nocnego. Wbudowany system głośników
automatycznie zostanie wyłączony, po podłączeniu słuchawek do pierwszego złącza
Headphone.

WYJŚCIE MIDI

MIDI (Musical Instrument Data Interface) to światowy standard interfejsu komunikacji
pomiędzy elektronicznymi urządzeniami muzycznymi, który polega na wzajemnym
wysyłaniu i przyjmowaniu komunikatów MIDI, takich jak konkretne nuty, program change
oraz inne parametry MIDI. Możesz podłączyć wyjście MIDI z instrumentu do wejścia innego
urządzenia MIDI.

MIDI OUT transmituje wychodzące komunikaty midi do innego urządzenia MIDI

WYJŚCIE LINE

Instrument posiada wyjściowe złącza RCA, które służą do wysłania sygnału dźwiękowego
do zewnętrznego nagłośnienia, systemu głośników, miksera audio bądź rejestratora.
Wewnętrzny system głośników będzie wciąż działał, dopóki do pierwszego złącza
słuchawkowego nie zostanie podłączony jack.

UŻYWANIE USB MIDI / USB AUDIO

Instrument tem pozwala transferować komunikaty MIDI poprzez złącze USB do
komputera. Jest to najprostsze rozwiązanie, które pomaga wymieniać komunikaty
między urządzeniami. Instrument jest urządzeniem Plug’n’Play, więc nie musisz
instalować żadnych dodatkowych sterowników. Wystarczy podłączyć pianino do
komputera kablem USB
Ponad to instrument posiada interfejs USB AUDIO. Oznacza to, że możesz
transferować również sygnał audio w dwie strony - do komputera i do pianina.
Dzięki temu, odtworzony dźwięk z komputera będziesz słyszał z wbudowanych w
pianino głośników. Możesz również w komputerze nagrywać swoje wykonania
pianistyczne, prosto do pliku WAV w dowolnym programie rejestrującym.

WEJŚCIE AUX

Instrument posiada wejście AUX w złączach RCA. Pozwala to podłączyć do
instrumentu zewnętrze urządzenie Audio, takie jak odtwarzacz CD, odtwarzacz
MP3 lub komputer. Po podłączeniu, dźwięk wydobywający się z zewnętrznego
urządzenia usłyszysz prosto z głośników instrumentu.

Pianino posiada również system BLUETOOTH, z możliwością bezprzewodowego
połączenia.

BRZMIENIA
WYBÓR BRZMIENIA

Twój instrument ma 128 brzmień GM. Możesz użyć przycisków lub pokrętła [DATA
CONTROL] aby wybrać brzmienie.
Aby wybrać brzmienie, wybierz odpowiadający przycisk z podpisem po prawej
stronie panelu instrumentu.

Kiedy przycisk [BANK] nie jest podświetlony, możesz wybierać brzmienia z
pierwszej linijki podpisu pod przyciskiem
Kiedy przycisk [BANK] jest podświetlony, możesz wybrać brzmienia z drugiej linijki
podpisu pod przyciskiem.
Możesz również użyć pokrętła [DATA CONTROL] aby wybrać brzmienie.
Najpierw naciśnij przycisk z brzmieniem, a następnie użyj pokrętła [DATA
CONTROL], aby wybrać brzmienia pochodne.

TRYB DUAL

Naciśnij przycisk [DUAL] aby wybrać tryb Dual. Brzmienie instrumentu będzie inne
po naciśnięciu klawiatury.

Wybór brzmienia Dual
Naciśnij przycisk [DUAL[ a dioda zacznie migać. Użyj pokrętła [DATA CONTROL]
aby wybrać drugie brzmienie, które będzie częścią trybu Dual. Jeśli nie
wybierzesz drugiego brzmienia w ciągu 4 sekund, wyświetlacz powróci do
głównego trybu.

Ustawienie głośności brzmienia Dual
Przeanalizuj „Głośność brzmienia Dual” w funkcji „Głośność Brzmienia/
Klawiatury” (strona 16)

Wyjście z trybu Dual
Naciśnij przycisk [DUAL] ponownie, aby wyjść z tego trybu. Dioda przycisku
zostanie wyłączona.

TRYB SPLIT

Tryb Split pozwala podzielić klawiaturę na dwie strefy, które będą miały różne
brzmienia. Strefy te dedykowane są dla lewej i prawej ręki.
Głośność każdego ze brzmień Split może być dostosowana. Punkt graniczny
podziału Split na klawiaturze (najwyższa nuta która może być odegrana lewą
ręką), podobnie jak barwa Split mogą zostać zmienione.

Wybór brzmienia Split
Naciśnij przycisk [SPLIT/TWIN]. Dioda zacznie migać - wtedy naciśnij przycisk
brzmienia bądź użyj pokrętła [DATA CONTROL] aby wybrać brzmienie. Jeśli nie
wybierzesz żadnego brzmienia w ciągu 5 sekund, wyświetlacz LCD powróci do
głównego trybu.

Ustawienie głośności brzmienia Split
Przeanalizuj „Głośność brzmienia Splitl” w funkcji „Głośność Brzmienia/
Klawiatury” (strona 16)

Zmiana punktu Split
Naciśnij i przytrzymaj przycisk [SPLIT/TWIN] przez ok. 2 sekundy, a następnie
użyj pokrętła [DATA CONTROL] aby ustawić punkt graniczny split

Wyjście z trybu Split
Ponownie naciśnij przycisk [SPLIT/TWIN], dopóki dioda nie zgaśnie.

PRZYCISK KB.VOL

Możesz dostosować głośność brzmienia głównego instrumentu oraz brzmienia
split/dual, za pomocą przycisku [KB.VOL]. Zakres zmiany to 00 - 127.
Głośność głównego brzmienia: W trybie głównego brzmienia (z wyłączonym split/
dual, naciśnij przycisk [KB.VOL], a następnie użyj pokrętła [DATA CONTROL] aby
dostosować głośność.

Głośność brzmienia Dual: w trybie Dual, kiedy przycisk [DUAL] jest podświetlony,
naciśnij przycisk [KB.VOL], a następnie użyj pokrętła [DATA CONTROL] aby
dostosować głośność brzmienia Dual

Głośność brzmienia Split: w trybie Split, kiedy przycisk [SPLIT/TWIN] jest
podświetlony, naciśnij przycisk [KB.VOL], a następnie użyj pokrętła [DATA
CONTROL] aby dostosować głośność brzmienia Split

Ponownie naciśnij przycisk [SPLIT/TWIN], aby wejść w tryb Twin. Dioda będzie
podświetlona stałym światłem. W tym trybie, klawiatura będzie podzielona na dwie
sekcje, które będą „grały” w tym samym rejestrze
Prawa: od C#3 do C7
Lewa: od A-1 do C3

EFEKTY
Ta funkcja pozwala Ci dodać pogłosu, nadającego naturalny charakter brzmienia.

Naciśnij przycisk [REVERB] aby włączyć lub wyłączyć efekt pogłosu.
Naciśnij przycisk [REVERB] wielokrotnie, a wyświetlacz pokaże „Hall 2”. Użyj wtedy
pokrętła [DATA CONTROL] aby zmienić typ reverbu.
Dostępne są następujące typy efektu Reverb, których nazwy pojawią się na
wyświetlaczu:

Efekt chorus: Naciśnij przycisk [CHORUS] aby włączyć lub wyłączyć efekt
Naciśnij przycisk [CHORUS], a następnie użyj pokrętła [DATA CONTROL] aby
zmienić typ efektu Chorus
Następujące typy efektu chorus mogą zostać wybrane (na następnej stronie)

TRANSPOZYCJA

Funkcja transpozycji pozwala zmienić strój instrumentu w stopniach półtonowych, w
zakresie od minus 12 półtonów do 12 półtonów w górę (oktawa w dół i w górę)
Naciśnij [TRANSPOSE +/-] aby wejść w tryb transpozycji. Następnie użyj przycisków
TRANSPOSE +/-] aby zmienić poziom transpozycji, lub użyj pokrętła [DATA CONTROL],
aby zmienić wartość tego parametru.

Naciśnij przyciski [TRANSPOSE +] i [TRANSPOSE -] jednocześnie, aby
zresetować wartość transpozycji do domyślnej (00).
STRÓJ

Ta funkcja pozwala zmienić strój instrumentu, tak aby dostosować się do innych
instrumentów.
Naciśnij przycisk [TUNE] aby wejść w tryb zmiany stroju. Wyświetlacz LCD pokaże
wartość. Użyj pokrętła [DATA CONTROL], aby dostosować wybraną przez siebie
wartość.

OKTAWA

Możesz zmienić oktawę głównego brzmienia, brzmienia dual oraz brzmienia split,
naciskając przycisk [OCTAVE]. Zakres od -2 do +2,
Oktawa głównego brzmienia: w trybie głównego brzmienia, naciśnij przycisk [OCTAVE],
a następnie użyj pokrętła [DATA CONTROL] aby dostosować oktawę brzmienia.
Oktawa brzmienia Dual: w trybie brzmienia Dual, kiedy przycisk [DUAL] miga, naciśnij
przycisk [OCTAVE], a następnie użyj pokrętła [DATA CONTROL] aby dostosować
głośność brzmienia Dual.
Oktawa brzmienia Split: W trybie Split, kiedy przycisk [SPLIT/TWIN] miga, naciśnij
przycisk [OCTAVE] a następnie użyj pokrętła [DATA CONTROL] aby
dostosować głośność brzmienia Split.

DYNAMIKA

Funkcja dynamiki pozwala zmienić rodzaj czułości klawiatury, tak aby dostosować ją do
różnego stylu grania: normalnego, ciężkiego oraz łagodnego (domyślny: normalny).

Po uruchomieniu instrumentu, ustawiona jest domyślna wartość dynamiki klawiatury, a
dioda przycisku dynamiki jest podświetlona. Możesz użyć przycisku [TOUCH] aby
zmienić czułość lub ją wyłączyć.
Naciskaj wielokrotnie przycisk [TOUCH], dopóki wyświetlacz nie pokaże komunikatu
„FixTouch:100], a dioda zgaśnie. Możesz wtedy użyć pokrętła [DATA CONTROL], aby
ustalić stały zakres dynamiczny od 00 do 127.
Naciskaj wielokrotnie przycisk [TOUCH], dopóki wyświetlacz nie pokaże komunikatu
„Touch:Normal”, a dioda przycisku zostanie podświetlona. Użyj wtedy pokrętła [DATA
CONTROL] aby zmienić pomiędzy trybami dynamiki: Normal, Hard(ciężki),
Soft(Łagodny). Domyślny: Normal.

METRONOM

Metronom to jedno z najważniejszych narzędzi mających ogromne zastosowanie w
procesie nauki gry na pianinie.Oprócz tego jest pomocny podczas nagrywania swoich
wykonań.
Metronom może zostać włączony lub wyłączony poprzez naciśnięcie przycisku
[METRONOME]
Naciśnij i przytrzymaj przycisk [METRONOME], aby wejść w menu wyboru metrum.
Następnie użyj pokrętła [DATA CONTROL], aby zmienić metrum metronomu.
Dostępne 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. Domyślne: 4/4

TEMPO/TAP

Naciśnij przycisk [TEMPO/TAP], a następnie użyj pokrętła [DATA CONTROL] aby
zmienić wartość tempa. Zakres od 20 do 280
Ta funkcja pozwala Ci również „nabić” manualnie tempo, poprzez wielokrotne naciskanie
przycisku [TAP/TEMPO] w konkretnym tempie.
Należy 4 razy nacisnąć przycisk [TEMPO/TAP] w rymie, aby „nabić” konkretne tempo/

FUNKCJE

TYP FUNKCJI

EKRAN

ZAKRES

DOMYŚLNA

TYP FUNKCJI

EKRAN

ZAKRES

DOMYŚLNA

PANORAMA BRZMIENIA

Ta funkcja pozwala Ci ustalić panoramę/balans głównego brzmienia.
Naciśnij przycisk [FUNCTION], a wyświetlacz LCD pokaże „Performance?”,

Naciśnij [ENTER] aby potwierdzić, a następnie wyświetlacz pokaże „Main.Pan?”.

Naciśnij [ENTER] aby potwierdzić, a następnie użyj pokrętła [DATA CONTROL] aby
ustalić wartość panoramy od -64 do 53

PANORAMA SPLIT

Ta funkcja pozwala Ci ustalić panoramę/balans brzmienia Split.
Naciśnij przycisk [FUNCTION] wielokrotnie, a wyświetlacz LCD pokaże „Performance?”,

Naciśnij [ENTER] aby potwierdzić, a następnie użyj pokrętła [DATA CONTROL] aby
wybrać pozycję „Split.Pan:?”

Naciśnij [ENTER] aby potwierdzić, a następnie użyj pokrętła [DATA CONTROL] aby
ustalić wartość panoramy od -64 do 53

PANORAMA DUAL

Ta funkcja pozwala Ci ustalić panoramę/balans brzmienia Dual.
Naciśnij przycisk [FUNCTION] wielokrotnie, a wyświetlacz LCD pokaże „Performance?”,

Naciśnij [ENTER] aby potwierdzić, a następnie użyj pokrętła [DATA CONTROL] aby
wybrać pozycję „Dual.Pan?”

Naciśnij [ENTER] aby potwierdzić, a następnie użyj pokrętła [DATA CONTROL] aby
ustalić wartość panoramy od -64 do 53

Naciśnij przycisk [FUNCTION] wielokrotnie, a wyświetlacz LCD pokaże „Performance?”,

Naciśnij [ENTER] aby potwierdzić, a następnie użyj pokrętła [DATA CONTROL] aby
wybrać pozycję „Arpeggio?”

Naciśnij [ENTER] aby potwierdzić, a następnie użyj pokrętła [DATA CONTROL] aby
wybrać pozycję „OFF”, „01”, „02”

01 ———— Naciśnij i przytrzymaj kilka klawiszy, a usłyszysz pasaż grający od
najniższej do najwyższej nuty.
02 ———— Naciśnij i przytrzymaj kilka klawiszy, a usłyszysz pasaż grający od
najwyższej do najniższej nuty.
OFF ———— Funkcja Arpeggio jest wyłączona.

TYP EFEKTU REVERB

Naciśnij przycisk [FUNCTION] wielokrotnie, aż wyświetlacz LCD pokaże „Effect?”,

Naciśnij [ENTER] aby potwierdzić, a wyświetlacz pokaże „Rev. Type”.

Naciśnij [ENTER] aby potwierdzić, a następnie użyj pokrętła [DATA CONTROL] aby
wybrać jeden z 10 typów efektu: Hall1, Hall2, Room1, Room2, Room3, Stage1, Stage2,
Plate, Delay, Echo.

POZIOM REVERB GŁÓWNEGO BRZMIENIA

Naciśnij przycisk [FUNCTION] wielokrotnie, aż wyświetlacz LCD pokaże „Effect?”,

Naciśnij [ENTER] aby potwierdzić, a następnie użyj pokrętła [DATA CONTROL] aby
wybrać pozycję „M.RevVol?”

Naciśnij [ENTER] aby potwierdzić, a następnie użyj pokrętła [DATA CONTROL] aby
ustalić wartość efektu od 00 do 127

POZIOM REVERB BRZMIENIA SPLIT

Naciśnij przycisk [FUNCTION] wielokrotnie, aż wyświetlacz LCD pokaże „Effect?”,

Naciśnij [ENTER] aby potwierdzić, a następnie użyj pokrętła [DATA CONTROL] aby
wybrać pozycję „S.RevVol?”

Naciśnij [ENTER] aby potwierdzić, a następnie użyj pokrętła [DATA CONTROL] aby
ustalić wartość efektu od 00 do 127

POZIOM REVERB BRZMIENIA DUAL

Naciśnij przycisk [FUNCTION] wielokrotnie, aż wyświetlacz LCD pokaże „Effect?”,

Naciśnij [ENTER] aby potwierdzić, a następnie użyj pokrętła [DATA CONTROL] aby
wybrać pozycję „D.RevVol?”

Naciśnij [ENTER] aby potwierdzić, a następnie użyj pokrętła [DATA CONTROL] aby
ustalić wartość efektu od 00 do 127

TYP EFEKTU CHORUS

Naciśnij przycisk [FUNCTION] wielokrotnie, aż wyświetlacz LCD pokaże „Effect?”,

Naciśnij [ENTER] aby potwierdzić, a następnie wyświetlacz wskaże „Chr.Type”

Naciśnij [ENTER] aby potwierdzić, a następnie użyj pokrętła [DATA CONTROL] aby
wybrać jeden z 13 typów efektu: Chorus1, Chorus2, Chorus3, Chorus4, Feedback,
Flanger1, ShrtDely, ShrtDlFb, Flanger2, Flanger3, Celeste1, Celeste2, Celeste3

POZIOM EFEKTU CHORUS GŁ. BRZMIENIA

Naciśnij przycisk [FUNCTION] wielokrotnie, aż wyświetlacz LCD pokaże „Effect?”,

Naciśnij [ENTER] aby potwierdzić, a następnie użyj pokrętła [DATA CONTROL] aby
wybrać pozycję „M.ChrVoll?”

Naciśnij [ENTER] aby potwierdzić, a następnie użyj pokrętła [DATA CONTROL] aby
ustalić wartość efektu od 00 do 127

POZIOM CHORUS BRZMIENIA SPLIT

Naciśnij przycisk [FUNCTION] wielokrotnie, aż wyświetlacz LCD pokaże „Effect?”,

Naciśnij [ENTER] aby potwierdzić, a następnie użyj pokrętła [DATA CONTROL] aby
wybrać pozycję „S.ChrVoll?”

Naciśnij [ENTER] aby potwierdzić, a następnie użyj pokrętła [DATA CONTROL] aby
ustalić wartość efektu od 00 do 127

POZIOM CHORUS BRZMIENIA DUAL

Naciśnij przycisk [FUNCTION] wielokrotnie, aż wyświetlacz LCD pokaże „Effect?”,

Naciśnij [ENTER] aby potwierdzić, a następnie użyj pokrętła [DATA CONTROL] aby
wybrać pozycję „D.ChrVoll?”

Naciśnij [ENTER] aby potwierdzić, a następnie użyj pokrętła [DATA CONTROL] aby
ustalić wartość efektu od 00 do 127

FUNKCJE PEDAŁU 1

Naciśnij przycisk [FUNCTION] wielokrotnie, aż wyświetlacz LCD pokaże „Pedal Asgin?”,

Naciśnij [ENTER] aby potwierdzić, a następnie wyświetlacz wskaże „Pedal 1?”

Naciśnij [ENTER] aby potwierdzić, a następnie użyj pokrętła [DATA CONTROL] aby
wybrać jeden z typów pedału: Pd1-Null, Pd1-Soft, Pd1-sost, Pd1-Tap, Pd1-MemoryUp,
Pd1-Play

Pd1-Null —— Ten tryb nie kontroluje żadnej funkcji
Pd1-Soft —— Ten tryb oznacza tą samą funkcję co pedał Soft(pedał stłumienia) w
akustycznym instrumencie. Brzmienie zostanie przyciemnione.
Pd1-Sost —— Kiedy naciśniesz klawisze lub akord, i w tym samym czasie naciśniesz
pedał, dźwięki zostaną przedłużone … ale tylko te, które zostały naciśnięte w momencie
wciśnięcia pedału
Pd1- Tap —— Wybierając tą funkcję, pedał będzie służył jako przycisk [TEMPO/TAP]
Pd1-MemoryUp —— Wybierając tą funkcję, pedał będzie
ładował kolejną następną zapisaną pamięc registracyjną
Pd1-Play —— USB MIDI Play

FUNKCJE PEDAŁU 2

Naciśnij przycisk [FUNCTION] wielokrotnie, aż wyświetlacz LCD pokaże „Pedal Asgin?”,

Naciśnij [ENTER] aby potwierdzić, a następnie użyj pokrętła [DATA CONTROL], aż
wyświetlacz wskaże „Pedal 2?”

Naciśnij [ENTER] aby potwierdzić, a następnie użyj pokrętła [DATA CONTROL] aby
wybrać jeden z typów pedału: Pd2-Null, Pd2-Soft, Pd2-sost, Pd2-Tap, Pd2-MemoryUp,
2d1-Play

Pd2-Null —— Ten tryb nie kontroluje żadnej funkcji
Pd2-Soft —— Ten tryb oznacza tą samą funkcję co pedał Soft(pedał stłumienia) w
akustycznym instrumencie. Brzmienie zostanie przyciemnione.
Pd2-Sost —— Kiedy naciśniesz klawisze lub akord, i w tym samym czasie naciśniesz
pedał, dźwięki zostaną przedłużone … ale tylko te, które zostały naciśnięte w momencie
wciśnięcia pedału
Pd2- Tap —— Wybierając tą funkcję, pedał będzie służył jako przycisk [TEMPO/TAP]
Pd2-MemoryUp —— Wybierając tą funkcję, pedał będzie
ładował kolejną następną zapisaną pamięc registracyjną
Pd2-Play —— USB MIDI Play

PRĘDKOŚĆ USB

Naciśnij przycisk [FUNCTION] wielokrotnie, aż wyświetlacz LCD pokaże „USB
Function?”,

Naciśnij [ENTER] aby potwierdzić, a następnie wyświetlacz wskaże „USBSpeed?”

Naciśnij [ENTER] aby potwierdzić, a następnie użyj pokrętła [DATA CONTROL] aby
ustalić wartość prędkości USB od 50% do 200%

TRYB ODTWARZANIA

Naciśnij przycisk [FUNCTION] wielokrotnie, aż wyświetlacz LCD pokaże „USB
Function?”,

Naciśnij [ENTER] aby potwierdzić, a następnie użyj pokrętła [DATA CONTROL], aż
wyświetlacz wskaże „PlayMode?”

Naciśnij [ENTER] aby potwierdzić, a następnie użyj pokrętła [DATA CONTROL] aby
wybrać tryb odtwarzania: Single, Chain, Random

Single - pojedyncze odtworzenia
Chain - Kolejne odtworzenie
Random - Losowe odtworzenie

OCENIANIE

Ta funkcja jest w trybie nauki utworów. Ukazuje wynik Twojego wykonania. Kiedy utwór
jest grany, automatycznie uzyskasz wynik swojego wykonania: 00-100
Naciśnij przycisk [FUNCTION] wielokrotnie, aż wyświetlacz LCD pokaże „Learn?”,

Naciśnij [ENTER] aby potwierdzić, a następnie użyj pokrętła [DATA CONTROL], aby
wybrać ON lub OFF

On ———— Włączony system oceniania w trybie lekcji
Off ———— Wyłączony system oceniania w trybie lekcji

Naciśnij przycisk [FUNCTION] wielokrotnie, aż wyświetlacz LCD pokaże „Memory?”,

Naciśnij [ENTER] aby potwierdzić, a następnie wyświetlacz wskaże „Reg.Bank?”

Naciśnij [ENTER] aby potwierdzić, a następnie wyświetlacz wskaże „Mem.Bank:01?”

Użyj pokrętła [DATA CONTROL] aby wybrać konkretny bank „Mem.Bank:01-Mem.Bank:
04”

ZAPIS

Naciśnij przycisk [FUNCTION] wielokrotnie, aż wyświetlacz LCD pokaże „Memory?”,

Naciśnij [ENTER] aby potwierdzić, a następnie użyj pokrętła [DATA CONTROL], aż
wyświetlacz wskaże „Reg.SaveMem?”

Naciśnij [ENTER] aby potwierdzić, a następnie użyj pokrętła [DATA CONTROL] aby
wybrać zakres „Mem.Save:01-Mem.Save:06”

Naciśnij [ENTER] aby potwierdzić.

ŁADOWANIE

Naciśnij przycisk [FUNCTION] wielokrotnie, aż wyświetlacz LCD pokaże „Memory?”,

Naciśnij [ENTER] aby potwierdzić, a następnie użyj pokrętła [DATA CONTROL], aż
wyświetlacz wskaże „Reg.LoadMem?”

Naciśnij [ENTER] aby potwierdzić, a następnie użyj pokrętła [DATA CONTROL] aby
wybrać zakres „Reg.LoadMem:01 - Reg.LoadMem:06”

Naciśnij [ENTER] aby potwierdzić.

Naciśnij przycisk [FUNCTION] wielokrotnie, aż wyświetlacz LCD pokaże „Other Func?”,

Naciśnij [ENTER] aby potwierdzić, a następnie wyświetlacz wskaże „BlueTooth?”

Naciśnij [ENTER] aby potwierdzić, a następnie użyj pokrętła [DATA CONTROL], aby
wybrać ON lub OFF

On ———— Włączony system bezprzewodowy Bluetooth
Off ———— Wyłączony system bezprzewodowy Bluetooth

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

Naciśnij przycisk [FUNCTION] wielokrotnie, aż wyświetlacz LCD pokaże „Other Func?”,

Naciśnij [ENTER] aby potwierdzić, a następnie użyj pokrętła [DATA CONTROL], aż
wyświetlacz wskaże „Auto Power Off?”

Naciśnij [ENTER] aby potwierdzić, a następnie użyj pokrętła [DATA CONTROL] aby
wybrać czas automatycznego wyłączenia: 20Min,30Min,40Min,50Min,60Min, Off
(wyłaczone)

RESET PAMIĘCI

Naciśnij przycisk [FUNCTION] wielokrotnie, aż wyświetlacz LCD pokaże „Other Func?”,

Naciśnij [ENTER] aby potwierdzić, a następnie użyj pokrętła [DATA CONTROL], aż
wyświetlacz wskaże „Resetmem?”

Naciśnij [ENTER] aby potwierdzić, a następnie użyj pokrętła [DATA CONTROL] aby
przywrócić fabrycznie ustawienia programów.

PAMIĘĆ REGISTRACYJNA
Twój instrument posiada pamięć registracyjną, w której można ustawić 24 programy (6
programów na 4 banki), w których zapisana zostanie cała konfiguracja instrumentu.
Szczegółowy opis przywoływania registracji na stronie 35.
ZAPIS

Przeanalizuj menu [FUNCTION] instrumentu, zobacz na stronie 35
ŁADOWANIE

Przeanalizuj menu [FUNCTION] instrumentu, zobacz na stronie 36
ZAPIS PAMIĘCI REGISTRACYJNEJ NA NOŚNIK USB

Włóż nośnik USB do slotu w instrumencie.
Naciśnij przycisk [SAVE TO] wielokrotnie, aby wybrać pozycję „Save REG To USB”.
Następnie naciśnij przycisk [TRANSPOSE +], a wyświetlacz pokaże komunikat „SAVE
OK!” Pojawi się wiadomość xxx: Reg xxx (xxx oznacza numer pliku sekwencji registracji
na pamięci USB), co oznacza, że plik zawierający wszystkie ustawienia registracji został
zapisany na pamięci USB, i w tym jednym pliku zawarte są 24 presety użytkownika.

UŻYWANIE REGISTRACJI Z NOŚNIKA USB

Włóż nośnik USB do slotu w instrumencie. Użyj pokrętła [DATA CONTROL] do wybrania
pliku REG, a następnie naciśnij przycisk [PLAY]. Wyświetlacz powinien wyświetlić
komunikat „Load OK!”

24 registracje zostaną załadowane do wewnętrznej pamięci instrumentu. Możesz je
przywoływać w trybie funkcji, naciskając przycisk [FUNCTION]. Aby dowiedzieć się jak
to zrobić, przejdź na stronę 36.

USUWANIE PLIKU REG Z PAMIĘCI USB

Włóż nośnik USB do złącza USB w komputerze. Użyj pokrętła [DATA CONTROL] aby
wybrać plik REG który chcesz usunąć, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk
[PLAY], i trzymając ten przycisk naciśnij [RECORD]. Wyświetlacz pokaże:

Naciśnij przycisk [TRANSPOSE +] aby usunąć plik.

REJESTRATOR
To pianino cyfrowe oferuje funkcje nagrywania twoich wykonań, oraz zapisania ich na
pamięci USB. Każdy utwór może mieć zapisane 16 niezależnych ścieżek.
Pozwala to na dwa sposoby używania rejestratora: Nagrywanie USB oraz wewnętrzne
nagrywanie ścieżek. Wewnętrzne nagrywanie pozwala zapisać Twoje nagrania w
lokalnej pamięci instrumentu. Dwie ścieżki mogą być. zapisane w pamięci USB jako plik
MIDI, oraz plik MIDI z pamięci USB może być wczytany do pamięci instrumentu.

SZYBKIE NAGRYWANIE

1.1 Włóż nośnik USB do złącza w instrumencie
1.2. Rozpocznij nagrywanie
Naciśnij przycisk [RECORD] a dioda zacznie migać, wtedy możesz rozpocząć
nagrywanie (pierwsze takty dotyczą wyłącznie tempa).

1.3 Zatrzymaj nagrywanie
Naciśnij przycisk [RECORD] ponownie, aby zatrzymać nagrywanie. Nagranie zostanie
zapisane jako utwór. Nazwa zostanie wygenerowana automatycznie jako xxxSONGxx
(numery XXX oznaczają sekwencję numerów w pamięci USB. Numery XX oznaczają
numer pliku nagrania). Możesz edytować ten utwór w komputerze, wykorzystując
oprogramowanie do edycji MIDI.

Naciskaj przycisk [Record Track] wielokrotnie, szybkie nagrywanie automatycznie
utworzy następujące ścieżki:
Ścieżka 1 —— Główne brzmienie
Ścieżka 2 —— Brzmienie Split
Ścieżka 3 —— Brzmienie Dual

NAGRYWANIE WIELOŚLADOWE

Z nagrywania wielośladowego można skorzystać w dwojaki sposób:
A. Używając automatycznego przypisania tracków (ścieżek)
B. Wybierając ścieżki manualnie

2.1 Nagrywanie z wykorzystaniem automatycznego przypisania ścieżek
2.1.1 Włóż nośnik pamięci USB do slotu w instrumencie
2.1.2 Naciśnij przycisk [RECORD] aby rozpocząć nagrywanie (Pierwsze takty dotyczą
tempa)

2.1.3 Naciśnij [RECORD] ponownie aby zatrzymać nagrywanie. Rejestrator zakończy
pracę a Twoje wykonanie zostanie zapisane jako piosenka. Nazwa zostanie
wygenerowana automatycznie jako xxx:SONG xx (xxx oznacza numer piosenki, SONG
xx oznacza nazwę)
2.1.4 Naciśnij i przytrzymaj przycisk [USB MEMORY], a następnie naciśnij przycisk
[RECORD] aby rozpocząć nagrywanie. Kiedy nagrywanie zostanie zakończone, pliki
nagrań będą zapisane jako nowe o nazwie 001:SONG02.

2.1.5 Użyj tych samych operacji aż do kroku 4 aby nagrać więcej ścieżek. Nazwa
nowego pliku będzie zapisana w sekwencji.

2.2 Nagrywanie z manualnym przypisaniem ścieżek
2.2.1 - Włóż nośnik USB do slotu w instrumencie
2.2.2 - Naciśnij przycisk [RECORD] aby rozpocząć nagrywanie (pierwsze takty dotyczą
tempa)

2.2.3 - Naciśnij [RECORD] ponownie aby zatrzymać nagrywanie. Rejestrator zakończy
pracę a Twoje wykonanie zostanie zapisane jako piosenka. Nazwa zostanie
wygenerowana automatycznie jako xxx:SONG xx (xxx oznacza numer piosenki, SONG
xx oznacza nazwę)

2.2.4 - Wybierz ścieżkę nagrywania
Naciskanie [RECORD TRACK] wielokrotnie może wybrać 3 tryby brzmienia, możesz
również użyć pokrętła [DATA CONTROL] aby wybrać ścieżki (01-16,off) w każdym trybie.
Jeżeli nagrywasz tylko główne brzmienie, wyłącz ścieżki Split i Dual
2.2.5 - Trzymając przycisk [USB MEMORY], naciśnij przycisk [RECORD], kiedy
nagrywanie zostanie zakończone, plik będzie zapisany jako nowy pod nazwą
„001:SONG02”

2.2.6 Użyj tych samych operacji aż do podpunktu 4 i 5 aby nagrać więcej ścieżek. Nazwy
nowych plików będą nadawane w sekwencji.

WYCISZANIE ŚCIEŻEK

Używając tej funkcji, możesz wyłączyć lub wyłączyć dowolną ścieżkę zanim
rozpoczniesz odtwarzanie lub nagrywanie.
Wielokrotnie naciśnij przycisk [PLAY TRACK] aby wybrać od 01 do 16. Użyj pokrętła
[DATA CONTROL] aby wybrać ON lub OFF

NAGRYWANIE ŚCIEŻKI MELODII

3.1 Nagranie melodii ścieżki 1
Naciśnij i przytrzymaj przycisk [RECORD], a następnie naciśnij [TRACK1/LEFT]. Diody
przycisków [RECORD] i [TRACK1/LEFT] zaczną migać oznaczając że są gotowe do
nagrywania. Aby rozpocząć nagrywanie, wystarczy że zaczniesz grać na klawiaturze.

Naciśnij przycisk [RECORD] ponownie aby zakończyć nagrywanie, a melodia zostanie
zapisana w pamięci instrumentu na ścieżce 1.

Jeżeli ścieżka 2 ma już nagraną melodię, dioda będzie podświetlona i ścieżka
będzie również odtwarzana. Możesz po prostu nacisnąć przycisk [TRACK 2/
Right] aby wyciszyć tą ścieżkę. Dioda zgaśnie.

3.2 Nagranie melodii ścieżki 2
Naciśnij i przytrzymaj przycisk [RECORD], a następnie naciśnij [TRACK2/RIGHT]. Diody
przycisków [RECORD] i [TRACK2/RIGHT] zaczną migać oznaczając że są gotowe do
nagrywania. Aby rozpocząć nagrywanie, wystarczy że zaczniesz grać na klawiaturze.
Naciśnij przycisk [RECORD] ponownie aby zakończyć nagrywanie, a melodia zostanie
zapisana w pamięci wewnętrznej na ścieżce 2.

Jeżeli ścieżka 1 ma już nagraną melodię, dioda będzie podświetlona i ścieżka
będzie również odtwarzana. Możesz po prostu nacisnąć przycisk [TRACK 1/
LEFT] aby wyciszyć tą ścieżkę. Dioda zgaśnie.

3.3 Odtwarzanie nagrań z pamięci instrumentu.
Naciśnij przycisk [PLAY] aby odtworzyć stworzone przez siebie nagranie. Podczas
odtwarzania, możesz wybrać którą ścieżkę chcesz usłyszeć, poprzez naciskanie
przycisków [TRACK1/LEFT] lub [TRACK2/RIGHT].
3.4 Usuwanie ścieżki
Jeśli Ścieżka 1 ma nagraną melodię, naciśnij i przytrzymaj przycisk [TRACK1/LEFT]
przez 3 sekundy, a wyświetlacz pokaże komunikat :Clear Track1
Jeśli Ścieżka 2 ma nagraną melodię, naciśnij i przytrzymaj przycisk [TRACK2/RIGHT]
przez 3 sekundy, a wyświetlacz pokaże komunikat :Clear Track2

ZAPISYWANIE NAGRAŃ NA PAMIĘĆ USB

Włóż pamięć przenośną USB do slotu w instrumencie.
Naciśnij wielokrotnie przycisk [SAVE TO], aby wybrać Save TCK To USB, następnie
naciśnij przycisk [TRANSPOSE +], a wyświetlacz pokaże Save OK!

ŁADOWANIE PLIKU MIDI DO ŚCIEŻKI

Włóż pamięć przenośną USB do slotu w instrumencie.
Naciśnij wielokrotnie przycisk [SAVE TO], aby wybrać Load MIDI File, następnie naciśnij
[TRANSPOSE +], a wyświetlacz pokaże Load OK!

USUWANIE PIOSENKI

Włóż pamięć przenośną USB do slotu w instrumencie. Użyj pokrętła [DATA CONTROL]
aby wybrać plik xxxSONGxxx który chcesz usunąć, naciśnij i przytrzymaj przycisk
[PLAY] a następnie naciśnij przycisk [RECORD].

Naciśnij [TRANSPOSE +] aby usunąć plik

PRZYCISK USB MEMORY

Używając tego przycisku, możesz szybko przełączyć się w tryb USB podczas gdy
instrument może działać w każdym innym trybie.
Włóż pamięć USB do złącza w instrumencie, naciśnij przycisk [USB MEMORY] - jeśli
twój dysk jest zablokowany bądź nie ma na nim kompatybilnych plików, wyświetlacz
pokaże: Not ready.

DOSTOSOWANIE GŁOŚNOŚCI UTWORU ODTWARZANEGO Z USB

Użyj potencjometru [SONG VOLUME] aby dostosować głośność utworu odtwarzanego z
USB

ODTWARZANIE UTWORÓW
W instrument jest wbudowanych 55 utworów. Te utwory mogą być rozdzielone na partię
lewej i prawej ręki, co pozwala na efektowne ćwiczenie każdej partii utworu.

WYBÓR UTWORU

Włącz tryb Song naciskając jednocześnie przyciski [TRACK1/LEFT] i [TRACK2/RIGHT].
Numer utworu zostanie wyświetlony na wyświetlaczu. Obydwie diody przycisków
zostaną podświetlony.

Użyj pokrętła [DATA CONTROL] aby wybrać utwór, a następnie naciśnij przycisk [PLAY]
aby odtworzyć nagranie.

ODTWARZANIE UTWORU

1) Jeżeli utwór został wybrany, naciśnij przycisk [PLAY] aby usłyszeć partię obu rąk
2) Naciśnij przycisk [PLAY] ponownie aby zatrzymać. Jednocześnie odtwarzanie
zostanie zakończone automatycznie po całkowicie odtworzonym utworze.

ĆWICZENIE PRAWEJ RĘKI WYBRANEGO UTWORU

1) W trybie odtwarzania utworów, naciśnij przycisk [TRACK2/RIGHT] aby wyciszyć
partię prawej ręki. Dioda prawego przycisku zgaśnie.

2) Naciśnij przycisk [PLAY], a usłyszysz partię lewej ręki.
3) Graj partię prawej ręki w danym utworze, a lewa ręka będzie grać automatycznie.
4) Naciśnij ponownie przycisk [PLAY] aby zatrzymać. Odtwarzanie zostanie zakończone
automatycznie na koniec utworu.

ĆWICZENIE LEWEJ RĘKI WYBRANEGO UTWORU

Wykonaj powyższe kroki od 1-4, wybierając przycisk z partią lewej ręki, aby ją wyciszyć.
W ten sposób możesz usłyszeć partię prawej ręki, a samemu odtwarzać na klawiaturze
utwór grając lewą ręką.

ŁĄCZNOŚĆ BLUETOOTH

Podłącz to małe urządzenie do odpowiedniego slotu aby przesyłać wysokiej jakości
dźwięk Audio poprzez system Bluetooth, prosto z takich urządzeń jak smartphone, tablet
lub komputer. Teraz możesz odtwarzać swoje ulubione pliki muzyczne bezprzewodowo,
bezpośrednio z głośników swojego instrumentu
SPECYFIKACJA
Kompatybilne z Bluetooth 2.1+EDR maksymalna moc wyjściowa 4dBm
Operuje w 2.402-2.480 GHz ISM, czułość odbiornika 80dBm

Dołączony odbiornik Bluetooth zmienia Twoje pianino w domowe centrum rozrywki, w
którym możesz odtwarzać swoje ulubione utwory, a także grać razem z nimi!
1) Upewnij się, że pianino jest wyłączone. Jeśli nie jest, naciśnij przycisk [STANDBY/ON]
aby to zrobić. Włóż odbiornik bluetooth do odpowiedniego slotu zlokalizowanego na
panelu złącz po lewej stronie instrumentu pod klawiaturą.

2) Naciśnij przycisk [STANDBY/ON] aby włączyć pianino. Niebieska dioda na odbiorniku
powinna migać.
3) Naciśnij przycisk [FUNCTION] a wyświetlacz powinien wskazywać „Other Func?”.

Naciśnij przycisk [ENTER] aby potwierdzić a wyświetlacz LCD wskaże napis
„BlueTooth?”

Naciśnij przycisk [ENTER] aby potwierdzić a następnie użyj pokrętła [DATA CONTROL]
aby wybrać On lub Off

On —— Włącz funkcję Bluetooth
Off —— wyłącz funkcję Bluetooth

4) Znajdziesz ten odbiornik w ustawieniach swojego urządzenia. Musisz go wybrać, aby
połączyć się.w systemie bluetooth. Jeżeli połączenie zakończy się sukcesem, dioda na
odbiorniku o tym powiadomi.
Używaj systemu Bluetooth aby przesyłać dźwięk, który ma zostać odtworzony w
instrumencie. Graj razem ze swoimi ulubionymi wykonawcami!
5) Użyj menu funkcyjnego Bluetooth aby wyłączyć tą funkcję.

Urządzenia BLUETOOTH powinny znajdować się blisko siebie,
najlepiej w zasięgu w którym nie ma żadnych obiektów pomiędzy
nadajnikiem a odbiornikiem. Proszę upewnij się, że głośność
potencjometru pianina i głośność ustawiona w urządzeniu
nadającym (np w smartfonie) nie jest ustawiona na mininum.
Jeżeli nie możesz połączyć się z urządzeniem, upewnij się że
wcześniej podłączone urządzenia zostały rozłączone z
odbiornikiem. Jeżeli wciąż nie możesz połączyć się z
urządzeniem, wyłącz funkcję bluetooth i włącz ją ponownie. Aby
zmienić urządzenie nadające do odbiornika, konieczne jest
wcześniejsze rozłączenie poprzedniego urządzenia, aby móc
wprowadzić nowe. Należy zwrócić uwagę również na to, że
niektóre urządzenia mogą być niekompatybilne z odbiornikiem.
Jeżeli jedno urządzenie nie chce się połączyć, sprawdź inne.

Rozwiązywanie problemów
Upewnij się że pianino i urządzenie nadające jest podgłoszone. Jeśli nie możesz
połączyć się z urządzeniem, upewnij się że inne urządzenie nie jest połączone z
odbiornikiem, a jeśli tak to je odłącz. Jeżeli funkcja wciąż nie działa, wyłącz w pianinie
funkcję Bluetooth i ponownie ją włącz.

FUNKCJE MIDI
Jeśli jesteś zaawansowanym użytkownikiem technologii MIDI, ta sekcja pomoże Ci
dostać się do konkretnych kontrolerów funkcyjnych tego systemu. Jeżeli znasz
zasadę działania tego systemu, ta sekcja instrukcji obsługi jest dla Ciebie. Jednakże, te
informacje nie są niezbędne do cieszenia się z gry dna pianinie. Dobra rada: Jeżeli nie
wiesz do czego służy opisana funkcja MIDI, to znaczy że prawdopodobnie ta sekcja
instrukcji nie jest Ci potrzebna.
MIDI, lub Musical Instrument Digital Interface to najpopularniejszy system komunikacji
elektronicznych instrumentów klawiszowych z komputerami oraz z innymi modułami/
instrumentami. Dzięki temu systemowi, komputer jest w stanie wysłać komunikat do
instrumentu którą nutę ma zagrać, jak głośno ma ją zagrać, kiedy skończyć grać etc.
To pianino może wysyłać komunikaty MIDI do komputera lub innego urządzenia, poprzez
złącze MIDI lub USB

TRACK WEJŚCIA MIDI

Naciśnij przycisk [MIDI] wielokrotnie aby wybrać: MidiInrk01-MidiInrk16. Użyj
potencjometru [DATA CONTROL] aby włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF).

GŁÓWNY TRACK MIDI

Naciśnij przycisk [MIDI] wielokrotnie aby wybrać: MidiMainTrk:01, następnie użyj pokrętła
[DATA CONTROL] aby wybrać ścieżkę od 01 do 16

Naciśnij przycisk [MIDI] wielokrotnie aby wybrać: MidiSplitTrk:02, następnie użyj pokrętła
[DATA CONTROL] aby wybrać ścieżkę od 01 do 16

Naciśnij przycisk [MIDI] wielokrotnie aby wybrać: MidiDualTrk:03, następnie użyj pokrętła
[DATA CONTROL] aby wybrać ścieżkę od 01 do 16

Naciśnij przycisk [MIDI] wielokrotnie aby wybrać: Midi Out:ON, następnie użyj pokrętła
[DATA CONTROL] aby wybrać ON lub OFF

Naciśnij przycisk [MIDI] wielokrotnie aby wybrać: Local:ON, następnie użyj pokrętła
[DATA CONTROL] aby wybrać ON lub OFF

USTAWIENIA FABRYCZNE
1. Wyłącz instrument

2. Naciśnij i trzymaj przyciski [TRANSPOSE +] i [TRANSPOSE -], a następnie uruchom
instrument. To przywróci wszystkie ustawienia do fabrycznych.

DODATEK

IMPLEMENTACJA MIDI

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Podczas uruchomiania i wyłączania instrumentu, słychać
delikatny dźwiek „pop”

To normalne. Instrument działa na prąd elektryczny dlatego
wytwarzany jest taki efekt.

Kiedy używany jest telefon komórkowy, wytwarzany jest
dźwięk, zwłaszcza w bliskiej odległości od instrumentu

Aby temu zapobiec, wyłącz telefony znajdujące się w
pobliżu instrumentu

Nie wszystkie dźwięki wydają się być słyszalne, a część
sprawia wrażenie uciętych.

Instrument ma ograniczoną polifonię do 64 nut, włączając
w to tryb dual, split, akompaniament oraz odtwarzacz
midi. Mógł zostać osiągnięty limit.

Automatyczny akompaniament nie gra poprawnie.

Żaden dźwięk nie wydobywa się z instrumentu,
pomimo tego iż jest włączony

Dźwięk zmienia się z nuty na nutę.

- Głośność jest zbyt niska
- Jakość dźwięku jest niska
- Sekcja rytmiczna nie działa poprawnie
- Nagrany utwór nie jest odtwarzany prawidłowo
- Wyświetlacz LCD sam się ściemnia, a wszystkie
ustawienia panelowe resetują się.

Upewnij się że potencjometr głośności akompaniamentu
jest na właściwym poziomie. Czy punkt podziału split
jest właściwy? Być może grasz akordy w złej strefie
klawiatury. Ustaw punkt split wedle własnych potrzeb.

Sprawdź poziom ustawienia potencjometru głośności,
i upewnij się czy nie jest on na pozycji minimalnej.
Sprawdź również czy do gniazda słuchawkowego
nie jest nic podłączone.

To normalne. Nowoczesne cyfrowe instrumenty mają
zsamplowane naturalne brzmienia akustycznych
instrumentów w różnych zakresach głośności i klawiatury.
Dźwięk może być zupełnie inny z nuty na nutę.

Jeśli zgubiłeś lub uszkodziłeś zasilacz, skontaktuj się
ze sklepem w którym zakupiłeś instrument, aby zakupić
nowy. Zły zasilacz może doprowadzić do opisanych
problemów.

Powrót do wszelkich ustawień fabrycznych

W tej instrukcji obsługi opisany jest sposób przywrócenia
wszelkich ustawień fabrycznych instrumentu.

Pianino wyłącza się pomimo nie naciśnięcia żadnych
przycisków.

To normalne, ponieważ instrument posiada funkcję
automatycznego wyłączania. Aby wyłączyć tą funkcję,
przeanalizuj tą instrukcję obsługi.

Pedały wydają się działać na odwrót, czyli aktywne są
przy nienaciśniętym pedale, a nieaktywne przy naciśniętym

Polaryzacja pedałów musi zostać zmieniona. Upewnij się
że kabel został włożony poprawnie. Uruchom instrument nie
trzymając przy tym żadnego pedału.

SPECYFIKACJA

INSTRUKCJA MONTAŻU

DOSTOSUJ GWINTOWANY WSPORNIK POD LISTWĄ Z PEDAŁAMI TAK ABY DOTYKAŁ PODŁOŻA

Zanim przesuniesz instrument w inne
miejsce, pamiętaj aby zwolnić opornik
pod listwą z pedałami, tak aby nie
dotykał on podłoża. Kiedy ustawisz
pianino na miejscu, ponowie
obniż opornik, aby stanowił wsparcie o
podłoże dla konstrukcji pianina.

