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Zasady ostrożności

Instrukcje
Bezpieczeństwa

Dziękujemy za zakup cyfrowego pianina Ringway Rp-35. Dla Twojej wygody oraz Twojego 
bezpieczeństwa, prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi instrumentu.

Piktogram 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.

Piktogram z wykrzyknikiem w trójkącie oznacza niezwykle ważne informacje. Może 
występować w tej instrukcji oraz przy elementach bezpośrednio na sprzęcie. Należy uważnie 
zapoznać się z informacją zawartą przy tej ikonie,

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!

UWAGA!: Ten produkt zawiera chemikalia, w tym również ołów, znany w stanie 
Kalifornia jako powodujący raka oraz poronienia, a także inne szkodliwe skutki 
rozrodcze. Myj ręce po użyciu produktu.



Dziękujemy za zakup pianina cyfrowego
Ringway RP-35

Twój instrument to wysokiej jakości pianino cyfrowe, które posiada
88 ważonych klawiszy czułych na dynamikę, zaawansowany moduł 

brzmieniowy PCM, oraz szereg użytecznych funkcji. To pianino 
pozwoli Ci na nagrywanie swoich wykonań, używanie sekcji 

automatycznego akompaniamentu czy też wykorzystanie interfejsu 
Audio USB. Przeczytaj uważnie tą instrukcję obsługi, abyś w pełni 

poznał mnogość funkcji swojego wspaniałego instrumentu. 
Życzymy miłego grania!



Panel Kontrolny
Złącza
Złącza audio In/Out
Używanie wyjścia MIDI
Używanie USB

Gniazdo słuchawkowe
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Moduł 2-pedałowy
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PRZYCISKI



FRONTOWY PANEL

PRZYCISK WŁĄCZENIA

POTENCJOMETR GŁOŚNOŚCI

WYŚWIETLACZ LCD

TYLNY PANEL

GNIAZDO SŁUCHAWKOWE

ZAWARTOŚĆ PANELU



Możesz podłączyć zewnętrzne urządzenie audio do wejścia liniowego. Sygnał z 
zewnętrznego urządzenia może być miksowany z brzmieniem pianina. Ta funkcja 
umożliwia Ci granie wraz z twoimi ulubionymi piosenkami

Wyjście liniowe Line Out może być wykorzystane do podłączenia zewnętrznego 
nagłośnienia do pianina.

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) to światowy standard komunikacji 
elektronicznych instrumentów muzycznych. Instrument może być połączony z 
zewnętrznym modułem brzmieniowym poprzez standardowy kabel MIDI DATA, 
przesyłając odpowiednie komunikaty MIDI, stanowiące wartości nut, wyboru 
programu oraz poziomu velocity,

To pianino cyfrowy umożliwia również transfer komunikatów midi poprzez interfejs 
USB do laptopów, tabletów oraz smartfonów. Podłączenie jest bardzo proste. 
Połączenie pianina z zewnętrznym urządzeniem nie wymaga żadnych 
dodatkowych sterowników. Po prostu podłącz instrument do drugiego urządzenia. 
Pianino będzie działało jako standardowe urządzenie MIDI.
Oprócz tego instrument ten oferuje również interfejs USB AUDIO. Używając kabla 
USB, można transferować sygnał audio bezpośrednio z instrumentu oraz do 
instrumentu. Programy rejestrujące widzą pianino jako kartę dźwiękową, która 
umożliwia bezpośredni zapis materiału audio do pliku WAV. Oprócz tego instrument 
ten posiada również wejściowy interfejs audio, więc może być on źródłem 
odtwarzania dźwięku z zewnętrznego urządzenia. Ta funkcja jest przydatna w 
przypadku korzystania z zewnętrznych brzmień VSTi.

MIDI OUT przesyła komunikaty MIDI do innych urządzeń
UWAGA!

ŁĄCZNOŚĆ

Używanie wyjść i wejść Jack

Używanie wyjścia MIDI

Używanie modułu USB to Host



Podłącz stereofoniczne słuchawki do gniazda JACK
oznaczonego jako PHONES. Wewnętrzne głośniki zostaną
automatycznie wyciszone.

Nie ustawiaj maksymalnego poziomu głośności instrumentu używając
słuchawek. Grozi to uszkodzeniem słuchu.

Podał nożny dołączony do instrumentu pozwala na przedłużanie 
dźwięków, podczas gdy jest on wciśnięty. Instrument automatycznie 
wychwyci polaryzację pedału sustain

Upewnij się, że pianino jest wyłączone, zanim podłączysz pedał. Może to uaktywnić
nieoczekiwane zmiany w brzmieniu. Standardowy pedał sustain przedłuża dźwięk 
wtedy, kiedy jest wciśnięty. Aby zmienić manualnie polaryzację pedału, uruchom 
instrument z wciśniętym pedałem sustain. 

Ten instrument może być używany z podwójnym pedałem.
Soft Pedal (lewy) : Pedał odpowiadający za przytłumienie dźwięku 
pianina. Naciśnij pedał aby dźwięk został lekko „ściemniony”.
Sustain (prawy) : Pedał inaczej nazywany jako Damper, odpowiada za 
przedłużanie dźwięków zagranych z wciśniętym pedałem, nawet jeśli 
puścisz palce z naciśniętych klawiszy.

Standardowy pedał sustain przedłuża dźwięk wtedy, kiedy jest wciśnięty. Aby zmienić 
manualnie polaryzację pedału, uruchom instrument z wciśniętym pedałem sustain. 

UWAGA!

UWAGA!

UWAGA!

Gniazdo słuchawkowe

Pedał Sustain (Dołączony)

Moduł Dwupedałowy (opcjonalny)



Ten instrument pozwala na podłączenie modułu 3-pedałowego.
Należy go podłączyć do odpowiedniego gniazda

Damper (Prawy pedał): Pedał inaczej nazywany jako Damper, odpowiada 
za przedłużanie dźwięków zagranych z wciśniętym pedałem, nawet jeśli 
puścisz palce z naciśniętych klawiszy. Ponad to Twój instrument ma 
funkcję pół-pedału. Możesz puszczać nogę z pedału aby zmienić czas 
wybrzmiewania pedału sustain.

Sostenuto (Pedał 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.

Soft (Lewy pedał): Pedał odpowiadający za przytłumienie dźwięku 
pianina. Naciśnij pedał aby dźwięk został lekko „ściemniony”.

Standardowo pedały działają wtedy, kiedy są wciśnięte. Aby zmienić manualnie 
polaryzację pedału, uruchom instrument z wciśniętym pedałem sustain. 

Podłącz zasilacz DC do instrumentu. Używaj tylko zasilacza dołączonego fabrycznie 
do instrumentu!

UWAGA!

Moduł 3-pedałowy (opcjonalny)



Aby uruchomić instrumentu, naciśnij przycisk POWER. 
Wyświetlacz LCD zostanie podświetlony.

Użyj potencjometru MASTER VOLUME aby dostosować głośność instrumentu.
Zalecane ustawienie to pozycja środkowa, pomiędzy MIN i MAX.

Instrument posiada 10 utworów demonstracyjnych. Można wybrać dowolny
i go odtwarzać.

Naciśnij przycisk [DEMO] a następnie użyj przycisków [+] i [-] lub pokrętła 
[DATA CONTROL] aby wybrać numer utworu, który chcesz odtworzyć.

Odtwarzanie utworów demonstracyjnych

Zatrzymanie odtwarzania

Naciśnij ponownie przycisk [DEMO] aby zakończyć odtwarzanie.

PODSTAWOWE OPERACJE

Przycisk zasilania

Dostosowanie głośności

Odtwarzanie utworów DEMO



Twój instrument posiada 128 standardowych brzmień GM, 8 zestawów 
perkusyjnych oraz 1 zestaw efektów. 

Naciśnij przycisk [VOICE/STYLE]. Kiedy nie jest podświetlony, 
wyświetlacz pokazuje aktualny numer i nazwę wybranego brzmienia.

Użyj przycisków [+] oraz [-] lub pokrętła [DATA CONTROL] aby wybrać 
konkretne brzmienia.

Kiedy przycisk [VOICE/STYLE] nie jest podświetlony, możesz użyć 
przycisków kategorii, które szybko przenoszą użytkownika do wybranego 
brzmienia.

Nazwa przy przyciskach kategorii, to jednocześnie nazwa brzmienia do 
którego użytkownik zostanie przeniesiony.

UWAGA!

BRZEMIENIA

Wybór brzmienia VOICE



Naciśnij przycisk [SUSTAIN] aby wejść w tryb symulacji pedału Damper. 
Przycisk zostanie podświetlony.

Naciśnij [SUSTAIN] ponownie, aby wyłączyć ten tryb

Naciśnij przycisk [K. MODE] wielokrotnie aby wybrać tryb podziału 
klawiatury SPLIT. Kursor przy napisie SPLIT na ekranie zacznie migać. 
W tej chwili klawiatura Twojego instrumentu podzielona jest na dwie 
strefy z różnymi brzmieniami, dla lewej i prawej ręki.

Naciśnij przycisk [K. MODE] wielokrotnie aby wybrać tryb harmonizera. 
Kursor przy napisie Harmony na ekranie zacznie migać. W tej chwili Twój 
instrument będzie automatycznie tworzył harmoniczne głosy dla 
dźwięków prawej ręki w trybie akompaniamentu.

Tryb SUSTAIN    

Tryb klawiatury [K.MODE]



Ta funkcja pozwala Ci grać z automatycznym rozpoznawaniem akordów 
w całej strefie klawiatury. Naciśnij przycisk, a dedykowany kursor będzie 
podświetlony na wyświetlaczu. Kiedy w trybie pełnej klawiatury akordy 
odgrywane są przez automatyczny akompaniament, nie będą się one 
wyświetlały na ekranie. Naciśnij przycisk [K.MODE] ponownie, aby 
wybrać tryb pełnej klawiatury.

Naciśnij przycisk [K.MODE] wielokrotnie, aby wejść w tryb TWIN, który 
dzieli klawiaturę instrument una dwie niezależne strefy: prawa od C#3 do 
C7, lewa od A1 do C3.
Ta funkcja jest bardzo przydatna w momencie, gdy na instrumencie 
grają jednocześnie dwie osoby, np uczeń i nauczyciel. Kiedy instrument 
jest w trybie TWIN, pedały w 3-pedałowej listwie automatycznie zmienią 
swoje funkcje - dwa z nich będą pedałami typu Sustain, zarówno dla 
jednego gracza jak i drugiego.

Naciskaj [K.MODE] wielokrotnie, aby przywrócić tryb Normal, czyli 
standardowy tryb gry. Komunikat Normal oznacza, że instrument jest w 
trybie klasycznym.

Ustawienie trybu pełnej klawiatury

Ustawienie trybu bliźniaczej klawiatury Twin

Ustawienie trybu standardowego



Przycisk dynamiki pozwala przywołać 3 różne ustawienia dla tego 
parametru. Naciśnij przycisk [TOUCH], a kiedy przycisk jest 
podświetlony, użyj przycisków [+] i [-] lub pokrętła [DATA CONTROL] aby 
zmienić zakres dynamiki od 00 do 03 (Domyślna wartość: 02)

Kiedy tryb dynamiki jest ustawiony na pozycję OFF(wyłączony), dźwięk 
wszystkich klawiszy będzie miał jednakowy poziom głośności, 
niezależnie od siły nacisku klawisza. Możesz nacisnąć i 
przytrzymać przycisk [TOUCH] przez kilka sekund. Wyświetlacz LCD 
wskaże wartość liczbową Velocity, którą można zmienić przyciskami [+] i 
[-]

Tempo stylów akompaniamentu posiada zakres od 20 do 280 uderzeń na 
minutę. Naciśnij przycisk [TEMPO], a następnie użyj pokrętła [DATA 
CONTROL] lub przycisków [+] i [-] aby dostosować wartość tempa.

Przycisk TOUCH (Dynamika klawiatury)

Przycisk TEMPO 



Naciśnij przycisk [FUNCTION] aby wejść w tryb funkcji.
Naciskaj przycisk [FUNCTION] wielokrotnie, lub użyj pokrętła [DATA 
CONTROL] bądź przycisków [+] i [-] aby wybrać konkretny parametr. 
Naciśnij [ENTER] aby wejść w ustawienia parametru. 
Pozycje są następujące:

Opcja

Funkcje
„Func.?”

Preferencje
„Pref.?”

Efekty

MIDI

Ekran LCD Zakres Wartość domyślna

Jeśli nie wybierzesz żadnej funkcji przez 5 sekund, menu funkcji
zostanie automatycznie zamknięte

UWAGA!

FUNKCJE



Ta funkcja pozwala rozszerzyć możliwości brzmieniowe Twojego 
instrumentu. Dzięki opcji Dual, można grać dwoma brzmieniami 
jednocześnie. Można dobierać różne kombinacje brzmień oraz 
dopasowywać ich głośność.
Kiedy funkcja Dual jest wyłączona, wyświetlany numer brzmienia na 
wyświetlaczu oznacza brzmienie domyślne. Kiedy funkcja Dual jest 
włączona, na wyświetlaczu odbywa się wybór drugiej barwy, która ma 
być złączona z podstawową.

Naciśnij przycisk [FUNCTOION] aby wejść w tryb funkcji

Następnie naciśnij [ENTER], gdy wyświetlacz wskaże pozycję „Dual?”

Naciśnij [ENTER] aby potwierdzić, a następnie użyj przycisków [+] lub [-] 
bądź pokrętła [DATA CONTROL] aby ustawić pozycje Dual ON(Dual 
włączony) lub Dual OFF(Dual Wyłączony)



W pozycji „Func.?” naciśnij [ENTER], a następnie użyj przycisków [+] i [-] 
bądź pokrętła [DATA CONTROL] aby wybrać pozycję „D.Voice?”

Naciśnij [ENTER] ponownie. Napis „DUAL” zacznie migać. Użyj 
przycisków [+] i [-] lub użyj pokrętła [DATA CONTROL] aby 
wybrać brzmienie.

Ta funkcja pozwala wybrać dedykowane przez producenta brzmienie dla 
danego stylu akompaniamentu. W trybie „Func.?” naciśnij [ENTER] a 
następnie użyj przycisków [+] lub [-] bądź pokrętła [DATA CONTROL] aby 
wybrać „OTS?”

Brzmienie DUAL



S. Point? - Granica podziału klawiatury
C. Point? - Granica strefy akordów

Naciśnij [ENTER] ponownie, a następnie użyj przycisków [+], [-] bądź 
pokrętła [DATA CONTROL] aby wybrać pozycję „OTS On” bądź „OTS 
Off”. Kiedy zostanie wybrany tryb OTS On, napis OTS na wyświetlaczu 
zostanie podświetlony

W tej sekcji, możesz ustalić punkt podziału klawiatury oraz punkt 
graniczny strefy rozpoznawania akordów.
W trybie „Func.?” naciśnij przycisk [ENTER], a następnie użyj przycisków 
[+]. [-] bądź użyj pokrętła [DATA CONTROL], aby wybrać pozycję „S. 
Piont” lub „C. Point”.

Naciśnij [ENTER] aby potwierdzić, a następnie użyj przycisków [+], [-] lub 
pokrętła [DATA CONTROL] aby ustalić punkt na klawiaturze (Zakres: 
00~87)

Punkty podziału klawiatury



W tej funkcji, możesz wyłączyć wewnętrzny moduł brzmieniowy 
instrumentu. Jest do przydatne, jeśli chcesz używać interfejsu USB Audio 
i grać wirtualnymi brzmieniami. Naciśnij [ENTER] a następnie użyj 
przycisków [+], [-] lub pokrętła [DATA CONTROL] aby wybrać pozycję 
„Local?”

Naciśnij [ENTER] aby potwierdzić, a następnie użyj przycisków [+]. [-] lub 
użyj pokrętła [DATA CONTROL] aby wybrać pozycję „Local On” lub 
„Local Off”

Local On - Standardowe ustawienie. Klawiatura wysyła komunikaty do 
wewnętrznego modułu brzmieniowego

Local Off - Klawiatura nie wysyła komunikatów do wewnętrznego modułu 
brzmieniowego. Funkcje MIDI dalej działają w sposób normalny. Można 
wyzwolić brzmienie z poziomu zewnętrznego sekwensera, bądź poprzez 
interfejs Audio USB

Ta funkcja pozwala na zmianę stroju instrumentu w skokach 
półtonowych. Zakres transpozycji o 12 półtonów w górę i w dół. Naciśnij 
przycisk [FUNCTION] a następnie wybierz pozycję „Pref.?”

Transpozycja



Naciśnij [ENTER] aby wybrać pozycję „Trans?”

Naciśnij [ENTER] a następnie użyj przycisków [+]. [-] lub pokrętła [DATA 
CONTROL]  aby wybrać wartość transpozycji.

Ta funkcja pozwala zmienić domyślny strój instrumentu. Dzięki temu 
możesz grać z innymi instrumentami, które grają w innym stroju.
W trybie „Pref.?” naciśnij [ENTER] a następnie użyj przycisków [+], [-] lub 
użyj pokrętła [DATA CONTROL] aby wybrać wartość „Tune?”

Strój instrumentu



Naciśnij [ENTER] aby potwierdzić, a następnie użyj przycisków [+], [-} lub 
użyj pokrętła [DATA CONTROL] aby ustawić wartość stroju. Zakres: 
-64~63

Ta funkcja pozwala na zmianę balansu stereofonicznego dla każdej partii 
brzmieniowej oddzielnie.
W pozycji „Pref.?” naciśnij [ENTER] a następnie użyj przycisków [+]. [-] 
lub użyj pokrętła [DATA CONTROL] aby wybrać jedną z trzech pozycji: 
„M.Pan?”, „S.Pan” lub „D.Pan”

M.Pan? - Panorama głównego brzmienia
S.Pan? - Panorama brzmienia Split (z trybu podziału klawiatury)
D.Pan? - Panorama brzmienia Dual (z trybu łączenia barw)

Naciśnij [ENTER] aby potwierdzić, a następnie użyj przycisków [+], [-] lub 
pokrętła [DATA CONTROL] aby wybrać wartość. Zakres: -64(Lewa 
strona) - 63(Prawa strona)



Ta funkcja pozwala na przesunięcie rejestru klawiatury o oktawę. 
W pozycji „Pref.?” naciśnij [ENTER], a następnie użyj przycisków [+]. [-] 
lub pokrętła [DATA CONTROL] aby wybrać pozycję „M.Oct?”, „S.Oct?” 
lub „D.Oct?”

M.Oct? - Przesunięcie oktawowe głównego brzmienia
S.Oct? - Przesunięcie oktawowy trybu Split (podział klawiatury)
D.Oct? - Przesunięcie oktawowe brzmienia Dual (brzmienia złączonego)

Naciśnij [ENTER] a następnie użyj przycisków [+]. [-] lub pokrętła [DATA 
CONTROL] aby wybrać wartość od -2 do 2

Używając tej funkcji, możesz dostosować głośność każdego brzmienia 
instrumentu.
W pozycji „Pref.?” naciśnij [ENTER], a następnie użyj przycisków [+]. [-] 
lub pokrętła [DATA CONTROL] aby wybrać pozycję „M.Vol?”, „S.Vol?”, 
lub „D.Vol?”

M.Vol? - Głośność głównego brzmienia
S.Vol? - Głośność brzmienia podziału klawiatury
D.Vol? - Głośność brzmienia Dual

Zmiana oktawy

Głośność



Naciśnij [ENTER[ aby potwierdzić, a następnie użyj przycisków [+], [-] lub 
pokrętła [DATA CONTROL] aby ustawić wartość od 00 do 127.

Ta funkcja pozwala na dostosowanie efektu Reverb (pogłos), tak aby 
instrument brzmiał dużo bardziej realnie. Naciśnij przycisk [FUNCTION] 
aby wybrać pozcję „Effect?”

Naciśnij [ENTER] aby potwierdzić, a następnie użyj przycisków [+], [-] lub 
pokrętła [DATA CONTROL] aby wybrać pozycję „Reverb?”

Naciśnij [ENTER] aby potwierdzić, a następnie użyj przycisków [+]. [-] lub 
pokrętła [DATA CONTROL] aby wybrać typ efektu reverb. Wartość OFF 
wyłącza efekt. Domyślny preset to: 05 Room3

Oto dostępne presety efektu reverb, które mogą zostać wybrane przez 
użytkownika:



W pozycji „Effects?” naciśnij [ENTER], a następnie użyj przycisków [+], [-] 
lub pokrętła [DATA CONTROL] aby wybrać wartość „Chorus?”

Naciśnij [ENTER] aby potwierdzić, a następnie użyj przycisków [+], [-] lub 
pokrętła [DATA CONTROL] aby wybrać typ efektu Chorus.
Efekt nie będzie aktywny jeśli wybierzesz opcję „00 ChorsOff”. Efekt 
Chorus domyślnie jest wyłączony

Dostępna jest następująca liczba efektów typu Chorus:

W tej funkcji, możesz ustalić natężenie efektów Reverb oraz Chorus dla 
każdego brzmienia w różnych trybach. W pozycji „Effects?” naciśnij 
[ENTER], a następnie użyj przycisków [+], [-] lub pokrętła [DATA 
CONTROL] aby wybrać pozycję „M.Rvol?”, „S.RVol?”, „D.Rvol?”, 
„M.CVol?”, „S.CVol?”, „D.CVol?” .

Natężenie efektów Reverb oraz Chorus



M.RVol? - Natężenie efektu Reverb dla głównego brzmienia
S.RVol? - Natężenie efektu Reverb dla brzmienia podzału klawiatury
D.RVol? - Natężenie efektu Reverb dla złączonego brzmienia
M.CVol? - Natężenie efektu Chorus dla głównego brzmienia
S.CVol? - Natężenie efektu Chorus dla brzmienia podziału klawiatury
D.CVol? - Natężenie efektu Chorus dla złączonego brzmienia

Naciśnij [ENTER] aby potwierdzić, a następnie użyj przycisków [+], [-] lub 
pokrętła [DATA CONTROL] aby ustalić wartość pozycji - zakres:00~63

MIDI IN - Przyjmuje komunikaty MIDI z innego urządzenia
Naciśnij [FUNCTION] aby wybrać pozycję „Midi?”.

Naciśnij [ENETR] aby potwierdzić wybór „MidiIn01?”. Użyj pokrętła [DATA 
CONTROL] lub przycisków [+] i [-] aby wybrać ścieżkę (01~16).



Naciśnij [ENTER] aby potwierdzić, a następnie użyj przycisków [+], [-] lub 
pokrętła [DATA CONTROL] aby włączyć lub wyłączyć konkretną ścieżkę.

W pozycji „Midi?” naciśnij [ENTER]. a następnie użyj przycisków [+], [-] 
lub pokrętła [DATA CONTOL] aby wybrać „MidMain?”, „MidLeft?”, 
„MidDual?”

Naciśnij [ENTER] aby potwierdzić, a następnie użyj przycisków [+], [-] lub 
pokrętła [DATA CONTROL] aby wybrać ścieżkę.



Twój instrument posiada 100 akompaniamentów, które mogą być użyte aby 
wzbogacić Twoje wykonania o w pełni zaaranżowany podkład muzyczny. Kiedy 
tryb akompaniamentu jest włączony, instrument jest w stanie wygenerować partię 
perkusyjną, oraz basową i melodyjną, które to będą zależne od akordów które 
wybierzesz w lewej ręce. Sekcja klawiatury dla prawej ręki jest domyślnie 
przeznaczona do normalnego grania.

Domyślny punkt podziału klawiatury dla 
akompaniamentu to klawisz F2. Strefa 
akompaniamentu to wszystkie klawisze 
od lewej strony do punktu granicznego.

Naciśnij przycisk [VOICE/STYLE]. Kiedy przycisk jest podświetlony, 
aktywny jest wybór akompaniamentów, a na wyświetlaczu pojawi 
się nazwa stylu.

Użyj przycisków [+] i [-] lub pokrętła [DATA CONTROL] aby wybrać styl.

AUTOMATYCZNY AKOMPANIAMENT

Wybór stylu akompaniamentu



Kiedy przycisk [VOICE/STYLE] jest podświetlony, możesz użyć 
fizycznych przycisków jako skróty do konkretnych akompaniamentó∑.

Nazwa pod przyciskami skrótów to nazwy konkretnych styli

Naciśnij [START/STOP] aby uruchomić akompaniament.

Naciśnij ponownie [START/STOP] aby zatrzymać akompaniament.

Naciśnij [CHORD] aby uruchomić funkcje wyboru akordów dla 
akompaniamentów. Lewa sekcja klawiatury stanie się strefą wyboru 
akordów dla partii instrumentalnych automatycznego akompaniamentu, 
tak aby podkład grający z muzykiem mógł być kontrolowany poprzez 
wciśnięcie odpowiedniego akordu.

UWAGA!

Uruchomienie akompaniamentu

Przycisk Chord



Naciśnij [SYNCHRO] aby uruchomić tryb synchronicznego startu. W trym 
trybie, akompaniament zostanie uruchomiony automatycznie w 
momencie naciśnięcia akordu.

Każdy akompaniament posiada sekcję INTRO(początek) oraz 
ENDING(zakończenie). Naciśnięcie tego przycisku przywoła tą sekcję.

Jeśli naciśniesz przycisk [SYNCHRO] a następnie [INTRO/ENDING], 
akompaniament automatycznie wystartuje w sekcji początku zaraz po 
naciśnięciu akordu.

Naciśnij przycisk [INTRO/ENDING] ponownie aby uruchomić w 
akompaniamencie sekcję zakończenia.

Przycisk synchro

Przycisk Intro/Ending



Naciśnij przycisk [SYNCHRO] a następnie przycisk [FILL1] lub [FILL2], a 
akompaniament po naciśnięciu akordu automatycznie wystartuje z 
poziomu przejścia perkusyjnego.

Kiedy styl akompaniamentu jest odtwarzany, możesz wzbogacić go o 
inną wariację akompaniamentu, naciskając przyciski [FILL IN1] lub [FILL 
IN2].
Naciśnij przycisk [FILL IN1] aby uruchomić jednotaktowe przejście. 
Wyświetlacz pokaże „Fill 1->A”. Uruchomi się przejście, a po jednym 
takcie styl przejdzie do głównej wariacji.

Naciśnij przycisk [FILL IN2] aby uruchomić jednotaktowe przejście. 
Wyświetlacz pokaże „Fill 2->B”, Po odtworzeniu przejścia, 
akompaniament przejdzie w sekcję wariacji.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk [Fill IN1] lub [FILL IN2] kiedy odtwarzany
jest styl. Instrument automatycznie będzie odtwarzał przejścia perkusyjne 
dopóki nie puścisz przycisku FILL.

UWAGA!

Przycisk przejścia



Głośność automatycznego akompaniamentu może być ustawiona w 
zakresie od 00 do 31. Naciśńij przycisk [ACC.VOL], a następnie użyj 
przycisków [+], [-] lub pokrętła [DATA CONTOL] aby dostosować 
głośność.

Metronom jest bardzo użyteczną funkcją do ćwiczeń. Pozwala również 
zachować tempo podczas nagrywania. Metronom może być włączany i 
wyłączany poprzez naciśnięcie przycisku [METRONOME].

Wartości taktowe: 2/2, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 3/8. 6/8, 7/8, 9/8, 12/8 
domyślna: 4/4.
Naciśnij [METRONOME], a wartość metrum pojawi się na ekranie. Użyj 
przycisków [+], [-] lub pokrętła [DATA CONTROL] aby wybrać 
wartość metrum.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk [TEMPO], a następnie użyj pokrętła lub 
przycisków [+] i [-] aby dostosować wartość.

Dostosowanie tempa metronomu

Wartość metrum

Dostosowanie głośności akompaniamentu

Przycisk metronomu



Ta funkcja pozwala na pełne zapisanie ustawień instrumentu, włącznie z 
wybranym brzmieniem oraz akompaniamentem. Po zapisaniu takich 
ustawień, mogą być one później szybko przywołane poprzez naciśnięcie 
jednego przycisku.

Są 4 banki pamięci registracyjnej, a każdy z nich ma 4 komórki pamięci 
(M1-M4). Naciskaj przycisk [MEMORY] wielokrotnie, aby wybrać bank 
pamięci.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk [MEMORY], i jednocześnie naciśnij M1 
(lub M2~M4). Dane zostaną zapisane na wybranej komórce

Zapis

Ustawienia mogą zostać przywołane poprzez naciśnięcie jednego z 
przycisków odpowiadających komórkom registracji [M1-M4]

Ładowanie

PAMIĘĆ REGISTRACYJNA

Pamięć registracyjna



Twój instrument pozwala na nagrywanie oraz odtwarzanie Twoich wykonań 
pianistycznych, włączając w to nie tylko właściwe brzmienie, ale również 
sekcję automatycznego akompaniamentu, która również zapisuje się w trybie 
recordingu.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk [RECORD] a następnie naciśnij przycisk [ACCOMP.] 
aby wejść w tryb nagrywania akompaniamentu. Tryb [CHORD] zostanie aktywowany 
automatycznie, a przycisk [RECORD] podświetli się. Przycisk [ACCOMP.] zacznie 
migać. Wybierz styl oraz dostosuj tempo. 
Naciśnij dowolny klawisz lub akord w lewej ręce aby rozpocząć nagrywanie utworu.

Nagrywanie ścieżki akompaniamentu

Naciśnij ponownie przycisk [RECORD] aby zatrzymać nagrywanie. Możesz również 
nacisnąć przycisk [INTRO/ENDING] aby zakończyć nagrywanie wraz z 
sekcją zakończenia w akompaniamencie.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk [RECORD] a następnie naciśnij przycisk [MELODY1] 
lub [MELODY2], aby wybrać konkretną ścieżkę. Przycisk zacznie migać. Możesz 
rozpocząć nagrywanie poprzez naciśnięcie dowolnego klawisza lub przycisku 
[PLAY].

Nagranie linii melodii

NAGRYWANIE

Nagrywanie



Naciśnij [RECORD] ponownie aby zatrzymać nagrywanie.
Zatrzymanie nagrywania

Jeśli inna ścieżka ma nagraną partię, będzie ona odtwarzana podczas 
nagrywania drugiej. Naciśnij przycisk odpowiadający za ścieżkę aby ją wyciszyć.

Aby odtworzyć nagrane przez Ciebie nagranie, naciśnij przycisk [PLAY]. Nagranie 
zostanie zatrzymane, jeśli naciśniesz przycisk [PLAY] ponownie.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk [RECORD] a następnie naciśnij przycisk [PLAY] aby 
wyczyścić pamięć rejestratora. Wyświetlacz pokaże komunikat „Clear All”.

Możesz również przytrzymać przez ok. 2 sekundy przycisk jednej konkretnej ścieżki 
nagrania. Wtedy zostanie wyczyszczona tylko ona.

UWAGA!

Odsłuchiwanie nagrań    

Czyszczenie pamięci



1. Wyłącz instrument.

2. Naciśnij jednocześnie przyciski [+] oraz [-], a następnie włącz instrument. 
Wszystkie ustawienia zostaną przywrócone do fabrycznych.

USTAWIENIA FABRYCZNE



SINGLE mode pozwala na używanie akordów dla sekcji akompaniamentu 
poprzez używanie jak najmniejszej ilości palcy. Mogą być przywołane akordy 
durowe, molowe, septymowe oraz molowe septymowe. Akompaniament 
perfekcyjnie dopasuje się do wybranego przez muzyka akordu w lewej ręce.

Tryb SINGLE

Akordy durowe
Jeśli naciśniesz klawisz C w sekcji wyboru akordów, 
akompaniament automatycznie odtworzy akord 
Cdur. Naciśnij inny klawisz w sekcji wyboru akordów, 
a akompaniament odtworzy inny akord w durowej 
tonacji. Klawisz który naciśniesz zawsze będzie 
podstawą do budowy akordu.

Akordy molowe
Naciśnij klawisz podstawowy oraz najbliższy czarny 
klawisz po lewej stronie

Akordy septymowe
Naciśnij klawisz podstawowy oraz najbliższy biały 
klawisz po lewej stronie

Akordy septymowe molowe

Naciśnij klawisz podstawowy oraz najbliższy biały i 
czarny klawisz po lewej stronie

DODATKI

Tryby palcowania akompaniamentu



Ten tryb jest idealny, jeśli już znasz wszystkie dźwięki akordów. W tym trybie 
akordy są przywoływane poprzez wybór odpowiednich kilku dźwięków 
tworzących akord. Instrument rozpozna następujące akordy:



Lista brzmień perkusyjnych



Lista brzmień



Lista styli akompaniamenu



TABELA IMPLEMENTACJI MIDI - MATERIAŁ EKSPERCKI

TABELA IMPLEMENTACJI MIDI - MATERIAŁ EKSPERCKI



Pianino cyfrowe Ringway RP-35
wbudowane głośniki
klawisze: 88, ważone
liczba barw: 137
liczba styli: 100
Interfejs USB do połączenia z komputerem
Kompaktowy korpus z podłączanymi pedałami
1143x310x515 mm, waga 17,1 kg
wyjścia: słuchawkowe, liniowe, midi
wejścia: liniowe

SPECYFIKACJE



Tekst

Dystrybutorem marki Ringway w Polsce jest 
FX Music Group

keyboards@fxmusic.pl


