Samick

S-4
Instrukcja osbługi

INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przeczytaj uważnie instrukcje
2. Przestrzegaj zaleceń instrukcji
3. Zapoznaj się ze wszystkimi ostrzeżeniami
4. Przestudiuj każdy punkt instrukcji
5. Urządzenie nie może znajdować się blisko wody
6. Urządzenie należy czyścić tylko suchą szmatką
7. Nie zasłaniaj żadnych otworów wentylacyjnych urządzenia
8. Nie ustawiaj urządzenia blisko źródeł ciepła takich jak kaloryfery, piece bądź też inne
źródła ciepła
9. Nie należy w żaden sposób deformować wtyczki do kontaktu zasilającego.Wtyczka ma dwa
bolce oraz uziemienie. Ingerencja w jej formę grozi poważnym niebezpieczeństwem.

10. Chroń kabel zasilający przed nadepnięciem oraz zalaniem
11. Używaj tylko akcesoriów sygnowanych dla danego
modelu przez firmę.
12. Używaj tylko statywu dostarczonego do instrumentu przez firmę,
aby uniknąć niestabilności
instrumentu, który w takim stanie grozi niebezpieczeństwem.
13. W czasie burzy oraz innych silnych zjawisk atmosferycznych,
odłącz urządzenie od prądu.
14. Instrument może być serwisowany tylko przez autoryzowany
serwis instrumentów
Samick - FX Music Group Serwis
15. Zasilacz umieść w miejscu, w którym będzie miał odpowiednią
wentylację.

UWAGA: Aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem
nie wystawiaj instrumentu na deszcz ani wiatr
Nie narażaj instrumentu na uderzenia ani upuszczenia
z wysokości. Unikaj sytuacji, w których jakiś obiekt może
z wysokości spaść na instrument.

UWAGA!

Symbol błyskawicy oznacza, że otworzenie obudowy, zalanie bądź też uderzenie
może spowodować porażenie elektryczne. Zdjęcie izolacji z miejsca pod napięciem
stanowi realne zagrożenie dla życia i zdrowia.

Ryzyko porażenia prądem!
Nie otwierać!
WAŻNE!: Aby uniknąć porażenia elektrycznego,
zabrania się samodzielnie otwierać obudowy
instrumentu.
Upoważniony do tego jest autoryzowany serwis

Symbolem wykrzyknika oznaczone są ważne alerty w instrukcji obsługi. Niezbędne jest,
aby użytkownik dokładnie zapoznał się z całą instrukcją, oraz zwrócił szczególną uwagę
na informacje, które oznaczone są symbolem wykrzyknika.

Zasady bezpieczeństwa oraz instrukcja postępowania
Przeczytaj aby zminimalizować ryzyko pożaru, zranienia bądź porażenia elektrycznego.
UWAGA: Kiedy korzystasz z produktu elektrycznego,
zwróć szczególną uwagę na zasady bezpieczeństwa
1. Przeczytaj uważnie wszystkie zalecenia w tej instrukcji obsługi
oraz opisy grafik na górze tej strony
2. Nie korzystaj z instrumentu w pobliżu wody oraz w wilgotnych
miejscach
3. Ten produkt powinien być umieszczony na statywie
dedykowanym przez firmę SAMICK
4. Ten produkt może działać z zewnętrznym nagłośnieniem,
wbudowanym nagłośnieniem oraz słuchawkami. Nie korzystaj z
instrumentu zbyt długo z ustawionym wysokim poziomem
głośności. Wpływa to na dyskomfort oraz może spowodować
uszkodzenie słuchu. Jeśli zauważysz u siebie problemy ze
słuchem, skontaktuj się z laryngologiem.
5. Instrument powinien znajdować się w pomieszczeniu z dobrą
wentylacją
6. Instrument powinien znajdować się z dala od źródeł ciepła
takich jak kaloryfery czy też piece
7. Ten instrument może być podłączony tylko zasilaczem
dołączonym do zestawu
8, Jeśli masz problem z włożeniem wtyczki zasilającej do gniazdka
elektrycznego, nie deformuj wtyczki, gdyż grozi to poważnym
niebezpieczeństwem. Skontaktuj się z elektrykiem, który sprawdzi
Twoje gniazdko elektryczne.

9. Zasilacz powinien zostać odłączony od instrumentu kiedy nie
jest używany przez dłuższy czas. Kiedy odłączasz instrument od
zasilania, nie ciągnij za kabel, lecz chwyć za wtyczkę
10. Zadbaj o to, aby instrument nie został zalany żadnym płynem.
Zwróć uwagę na to, aby żadna ciecz nie dostała się do otworów
instrumentu
11. Produkt powinien zostać poddany operacjom serwisowym do
autoryzowanego serwisu SAMICK (FX Music Group) jeśli:
a) Zasilacz zostanie uszkodzony
b) Obiekt upadł na obudowę lub instrument został zalany
c) Produkt miał styczność z deszczem
d) Produkt nie działa prawidłowo i wykazuje dziwne znaki
e) Produkt upadł z wysokości lub został zniszczony
12. Pod żadnym pozorem nie naprawiaj instrumentu na własną
rękę. Operacjami serwisowymi zajmuje się tylko autoryzowany
serwis.
13. UWAGA! Nie umieszczaj kabla zasilającego w miejscu w
którym może być on deptany lub zalany. Zastosuj się do
wszystkich zasad bezpieczeństwa związanych z użytkowaniem
instrumentu muzycznego. Niezastosowanie się do zasad
bezpieczeństwa, może stanowić realne zagrożenie dla zdrowia i
życia.

Ingerencja Radia i Telewizji
UWAGA: Naprawa instrumentu na własną rękę grozi również
utratą gwarancji autoryzowanego serwisu.
WAŻNE: Jeśli podłączasz do instrumentu inne urządzenia takie
jak np. Odtwarzacz MP3, używaj tylko wysokiej jakości kabli.
Instrument został w pełni przetestowany i jest zgodny z limitami
Klasy B urządzeń cyfrowych, zgodnie z 15 częścią regulaminu
FCC. Limity zostały stworzone w celu ochrony przed szkodliwymi
zakłóceniami w instalacjach domowych. Instrument może używa
oraz emituje fale radiowe. Jeśli instrument nie został zmontowany
zgodnie z zasadami instrukcji, może mieć wpływ na
komunikację radiową. Nie ma gwarancji że zakłócenia mogą mimo
wszystko wystąpić. Jeżeli instrument wywołuje ewidentny wpływ
na działanie radia lub telewizji, co można potwierdzić włączając i
wyłączając instrument, można użyć następujących środków:
Funkcjonalność produktu może być zaburzona poprzez silne
oddziaływanie elektro-magnetyczne.

Aby uniknąć bądź wyeliminować tego typu zjawiska, można
a) Ustawić odbiornik anteny urządzenia w innym miejscu
b) Zwiększyć odległość pomiędzy instrumentem a zakłóconym
urządzeniem
c) Podłączyć instrument do innego gniazdka elektrycznego
d) Jeśli to konieczne, skonsultuj się z ekspertem od technicznych
aspektów radia oraz telewizji.
UWAGA: To urządzenie nie przekracza limitów klasy B dla emisji
fal radiowych biorąc pod uwagę Regulacje Ingerencji Radiowej
Kanadyjskiego Departamentu Komunikacji

Zastosuj się do instrukcji!

SPIS TREŚCI

Gratulujemy zakupu instrumentu Samick S4
W tej instrukcji znajdziesz opis oraz wyjaśnienie
wielu funkcji tego wspaniałego instrumentu.
Przeczytaj uważnie, abyś był w pełni świadom
możliwości swojego pianina cyfrowego.

SPIS TREŚCI

Zasilacz - Str 6
Montaż - Str 8
Główne funkcje - Str 12
Panel instrumentu - Str 13
Brzmienia - Str 14
Łączenie barw - Str 15
Podział klawiatury - Str 16
X-Pose/Funkcje - Str 17
EDU/DEMO - Str 21
Nagrywanie - Str 22
Rytmy i Metronom - Str 23
Pedały - Str 24
MIDI - Str 25
Łączność - Str 27
Lista utworów demonstracyjnych Str 28
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Specyfikacja - Str 30
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ROZDZIAŁ 1 - ZASILACZ
Zasilacz
Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas użytkowania instrumentu
dokładnie przeczytaj wszystkie informacje oraz zalecenia
dotyczące zasilacza.
1. Aby uniknąć zagrożenia pożaru i porażenia elektrycznego,
nie wystawiaj urządzenia na deszcz ani wiatr
UWAGA!

2. Użyj odpowiedniego zasilacza dołączonego do zestawu z
instrumentem.
3. Zasilacz działa tylko ze standardowym napięciem. Jeżeli
znajdujesz się w kraju w którym napięcie w gniazdku
elektrycznym jest inne, należy użyć odpowiedniego adaptera
zasilacza.
4. Jeśli wymieniasz bezpiecznik, użyj właściwego
5. Zamykaj oraz otwieraj klapę klawiatury ostrożnie.

WAŻNE!
1. Unikaj silnych wstrząsów aby uniknąć niebezpieczeństwa
2. Chroń klawiaturę oraz przyciski podczas przenoszenia
instrumentu
3. Zminimalizuj głośność instrumentu podczas jego włączania
4. Nie otwieraj obudowy instrumentu! Grozi to jego
uszkodzeniem!
5. Wyłącz instrument po zakończeniu grania
6. Odłącz zasilacz jeśli instrument nie jest używany przez
dłuższy czas
7. Nie uderzaj przycisków z dużą siłą
Zasilacz

Podstawowe informacje o użytkowaniu

- Chroń instrument przed nagrzaniem przez słońce
- Chroń instrument przed dużymi temperaturami
- Unikaj brudnych miejsc dla swojego instrumentu
- Nie stawiaj instrumentu w pobliżu źródła ciepła

- Nie stawiaj na instrumencie obiektów takich jak
wazony, filiżanki kawy czy też produktów szklanych

- Nie kładź obiektów metalowych na instrumencie

- Nie naprawiaj instrumentu na własną rękę.
Te operacje są zarezerwowane tylko dla
autoryzowanego serwisu

- Instrument czyść tylko suchą szmatką

Informacje

ROZDZIAŁ 2 - MONTAŻ
Sprawdź czy zestaw zawiera wszystkie części
Nazwa części

Ilość

Nazwa części

Klawiatura

Śruby do montażu boku statywu i klawiatury (25MM)

Bok statywu (lewy)

Śruby do montażu boku statywu i pedałów (25MM)

Bok statywu (prawy)

Śruby do montażu boku statywu i i tylnej płyty

Listwa z pedałami

Śruby do tylnej płyty

Listwa z pedałami

Uchwyt na kable

Sprawdź czy wszystkie elementy znajdują się w zestawie

Montaż

Ilość

ROZDZIAŁ 2 - MONTAŻ
1. Montaż Statywu
- Do montażu statywu są potrzebne conajmniej dwie osoby
- Statyw powinien być montowany na płaskim podłożu
- Upewnij się że używasz śrub dołączonych do zestawu. Użycie innych może uszkodzić instrument.

1) Dopasowanie listw bocznych z listwą pedałów

- Umieść listwę z pedałami (4) do lewej listwy bocznej
(2) i użyj (7) śrub aby je połączyć.
- Umieść listwę z pedałami (4) do prawej strony
listwy bocznej (3) i użyj (7) śrub aby je połączyć
- Do listwy z pedałami podłączony jest kabel. Rozwiąż
go i rozwiń.

1) Montaż tylnego panelu

- Dopasuj tylny panel do dziur na śruby i użyj śrub (8)
aby je połączyć.
- Użyj wkrętów (9) aby połączyć dół z tylnym panelem

Dopasuj uchwyty na przewód do tylnego panelu tak jak
jest to pokazane nao obrazku. Przeciągnij przewód przez uchwyty.

3) Montaż klawiatury ze statywem

Włóż złącze od pedałów
do gniazda
w instrumencie

Podpórka pod pedały

1. Ustaw klawiaturę na statywie dopasowując otwory na śruby od bocznych
elementów.
2. Przytwierdź keyboard do bocznych list statywu za pomocą śrub (6).
UWAGA! Poproś drugą osobę aby asekurowała keyboard dopóki śruby nie
zostaną ptzytwierdzone
3. Włóż kabel od pedałów do złącza w instrumencie zlokalizowanego od spodu
keyboardu

4. Przekręć opornik od listwy pedałów, tak aby zetknął się z podłogą. Zapewni to
stabilność dla listwy pedałów.

Włóż pin złącza do gniazda pod spodem keyboardu.
Usłyszysz charakterystyczny dźwięk określany jako „Tik”
Jeżeli złącze jest wygięte lub niepoprawnie włożone, pedały
mogą nie działać prawidłowo.

Applying Powerzasilacza
2.2.Podłączenie

Power

1)1.Connecting
power cord
Podłączenie the
zasilacza
First
insert
plug of
AC power
cord
into thepodłącz
AC connector on the Adaptor, then plug
Podłącz
kabelthe
zasilający
dothe
adaptera
zasilacza.
Następnie
the
other
end
of
the
cord
into
the
proper
AC
outlet
końcówkę kabla zasilającego do gniazdka prądu zmiennego on the wall. In some areas a plug adaptor may be provided to match the pin configuration of the AC wall outlets in your area.

2. Podłącz wtyczkę zasilania do gniazda znajdującego się z tyłu instrumentu

2) Plug the thin DC power cord into the DC Power Jack on the back of the piano.
3. Uruchom instrument

3) Turn
power
on znajdujący się z lewej strony. Wyświetlacz instrumentu
Naciśnijthe
przycisk
POWER
przez chwilę wyświetli animację

Press the power switch located on the left of the front panel to turn the power on. The
display located in the center of the front panel should light with various patterns
UWAGA! Nawet jeśli instrument jest wyłączony, zasilacz może wciąż lokować
ładunki elektryczne. Jeżeli nie używasz instrumentu przez dłuższy czas bądź też
CAUTION
występują wyładowania atmosferyczne, odłącz zasilacz od źródła prądu.

Even when the instrument is turned off, AC power is still flowing to the adapter at a minimum
level. When you are not using the instrument for a long time or during electrical storms,
unplug the AC power cord from the wall outlet.

33.
. Setting
the Volume głośności
Dostosowanie

Aby
dostosować
głośność instrumentu
użyj potencjometru
MASTER
VOLUME
To adjust
the volume,
use the [Master
Volume] slider
located
at the left of front panel. Play
znajdującego
sięto
poactually
lewej stronie
głównego
panelu.
the keyboard
produce
sound
while you adjust the volume.
UWAGA! Potencjometr jest aktywny także dla wyjścia słuchawkowego oraz tylnych
NOTEaudio.
wyjść

Adjusting the [Master Volume] slider also affects the output level of the Phones jacks and
the output level of the Audio Out jacks.

Power 1 1
Zasilanie

ROZDZIAŁ 3 - GŁÓWNE FUNKCJE

Dziękujemy za zakup pianina Samick S4. Rekomendujemy, abyś uważnie przeczytał
tą instrukcję. Dzięki tem poznasz zaawansowane funkcje swojego instrumentu,

Dane techniczne

- 88 ważonych klawiszy
- 3 pedały (Sustain, Sostenuto, Soft)
- 10 ustawień czułości klawiatury
- Stereofoniczne wejście oraz wyjście audio
- 2 złącza słuchawkowe
- Interfejs USB MIDI
- 7-segmentowy wyświetlacz LCD
- 128 brzmień
- 20 rytmów z akompaniamentem
- Transpozycja, zmiana stroju
- Tryby Layer oraz Split
- Funkcja nagrywania
- Wejście Aux MP3
- Automatyczne wyłączanie

Funkcje

ROZDZIAŁ 4 - PANEL INSTRUMENTU
1. Główne przyciski i funkcje

1. Wybór brzmienia
Masz do wyboru 128 brzmień. Przycisk [GM] pozwala na wybór brzmień, które zmieniamy
przyciskami [ - ] oraz [ + ]
2. Odtwarzanie rytmu
Przycisk [RHY/METRO] odpowiada za wybór 20 stylu. Ponad to możesz używać przycisków
[Int/End], [Sync/Fill], [Accomp], [Start/Stop] aby kontrolować akompaniament
3. Przycisk Layer
Dzięki temu przyciskowi możesz połączyć ze sobą dwa brzmienia, co pozwala uzyskać
bogatsze brzmienie
4. Przycisk Split
Przycisk ten pozwala podzielić klawiaturę - zmienić brzmienie dla lewej i dla prawej ręki.
5. Przyciski [EDU] i [DEMO]
Odtwarzanie demonstracyjnych utworów
6. Przycisk [Function]
W tej sekcji możesz ustawić wiele parametrów instrumentu takich jak reverb, strój czy
dynamika.
7. Przycisk [Record]
Pozwala nagrywać utwory na pianinie.
8. Przyciski [Play/Stop]
Kontrolują odtwarzanie i zatrzymanie nagranego utworu
9. Przycisk [Transopse]
Możesz przetransponować klawiaturę instrumentu.
Panel kontrolny

ROZDZIAŁ 5 - BRZMIENIA
1. Wybór brzmień

Oprócz bardzo realistycznego brzmienia pianina, możesz wybrać brzmienia innych instrumentów
takich jak organy czy smyczki. Wybierz brzmienie naciskając jedną z kategorii brzmień. Naciśnij klawisz
na klawiaturze i sprawdź
1. Naciśnij przycisk GM
2. Użyj przycisków [ + ] oraz [ - ] aby wybierać brzmienia
Zapoznaj się z tabelą poniżej, która przedstawia lokalizację oraz numer wszystkich brzmień
1. Naciśnij przycisk [PIANO] lub inną kategorię
2. Używaj przycisków [ + ] oraz [ - ] aby wybrać spośród 5 brzmień w kategorii

2. Lista brzmień

Brzmienia

ROZDZIAŁ 6 - ŁĄCZENIE BARW
1. Łączenie barw
Ta funkcja pozwala na granie dwoma brzmieniami na raz. Możesz połączyć ze sobą dwie próbki,
i stworzyć kompozycję bogatego brzmienia

1. Wybierz główne brzmienie używając [GM] i przycisków [ + ] oraz [ - ]. Zalecanym przez nas głównym
brzmieniem jest fortepian
2. Naciśnij przycisk [LAYER] a następnie przyciskami [ + ] oraz [ - ] dostosuj drugie brzmienie, które ma być
połączone. Domyślnie będzie to sekcja smyczkowa.

2. Dostosowanie głośności drugiej barwy
Możesz dostosować głośność złączonej barwy.
1. Kiedy pianino jest w trybie Layer, naciśnij i przytrzymaj przycisk [LAYER] przez ok. 3 sekundy.
Wyświetlacz LCD zacznie wskazywać wartość 70.
2. Aby zmienić głośność złączonej barwy Layer, użyj przycisków [ + ] oraz [ - ]
Głośność może być ustawiona w zakresie wartości pomiędze 10 i 120. Domyślną wartością jest 70, która
jest zalecana. Dzięki temu, druga barwa nie nachodzi na barwę priorytetową, a stanowi delikatne tło.
Domyślna wartość głośności Layer : 70
Zakres wartości głośności Layer : 10 - 120
Uwaga! Nie możesz zmienić wartości głośności brzmienia priorytetowego. Jest domyślnie ustawione na 120

Łączenie Barw

ROZDZIAŁ 7 - PODZIAŁ KLAWIATURY
1. Podział klawiatury
Tryb Split pozwala podzielić klawiaturę na dwie strefy brzmień. Dla przykładu - w lewej ręce możesz grać
brzmieniem gitary basowej, a w prawiej brzmieniem fortepianu

1. Wybierz domyślne brzmienie przy pomocy [GM] oraz przycisków [ + ] i [ - ]. Domyślnym brzmieniem
jest fortepian.
2. Naciśnij przycisk [SPLIT] i użyj przycisków [ + ] i [ - ] aby zmienić brzmienie dla lewej ręki. Domyślnym
brzmieniem jest gitara bassowa.
UWAGA!
Strefa lewej ręki w trybie split jest automatycznie przetransponowana o oktawę „w górę”.

2. Ustawienie punktu podziału
Domyślnym punktem podziału klawiatury jest F#3. Aby zmienić punkt podziału, naciśnij przycisk [SPLIT]
1. Kiedy instrument jest w trybie Split, naciśnij i przytrzymaj przycisk [SPLIT] przez ok 3 sekundy. Wyświetlacz
LCD pokaże wartość Gb3(F#3) która jest domyślna.
2. Aby zmienić punkt podziału, użyj przycisków [ < ] oraz [ > ] znajdującymi się obok wyświetlacza, przy pozycji
FUNC i Transpose.

3. Ustawienie głośności Split
Jeśli chcesz, możesz zmienić głośność podziału klawiatury barwy Split.
1. Kiedy instrument jest w trybie Split, naciśnij i przytrzymaj przycisk [SPLIT] przez ok 3 sekundy. Wyświetlacz
LCD pokaże wartość 90 która jest domyślna
2. Aby ją zmienić, użyj przycisków [ + ] oraz [ - ]
Głośność może być ustawiona w zakresie wartości pomiędzy 10 i 120. Domyślną wartością jest 70, która
jest zalecana. Dzięki temu, druga barwa nie nachodzi na barwę priorytetową, a stanowi delikatne tło.
Domyślna głośność Split : 90
Zakres głośności Split: 10 - 120

Podział klawiatury

ROZDZIAŁ 8 - X-POSE, FUNKCJE
1. X-Pose, czyli Transpozycja
Możesz przetransponować klawiaturę w instrumencie, tak aby bez problemu zagrać utwór w innej tonacji
nie zmieniając położenia klawiszy na klawiaturze. Transpozycja działa w półtonach. Dla przykładu:
Jeśli transpozycja została ustawiona na pozycję 5, to grając dźwięk C usłyszysz dźwięk o 5 półtonów
wyższy, czyli F.
Transpozycja może być ustawiona po wybraniu przycisku
z sekcji Transpose.
Domyślną wartością jest 0, która może zostać przywołana
po jednoczesnym naciśnięciu przycisków [ < ] oraz [ > ]
Zakres transpozycji to od -24 półtony do +24 półtony

2. Tryb funkcji
1) Głośność rytmu
2) Tryb akordów
3) Typ reverbu
4) Typ chorusa
5) Natężenie reverbu
6) Natężenei chorusa

7) Dynamika
8) Demo loop
9) Strój
10) Automatyczne wyłączanie
11) Lokalne brzmienie
12) Wersja i reset

3. Zmiana wartości parametrów
1. Aby uruchomić tryb Funkcji, naciśnij przycisk [Function].
Wyświetlacz LCD wskaże naprzemiennie wartość F1 oraz
60, co oznacza, że wartość głośności rytmu wynosi 60
(biorąc pod uwagę numer trybu funkcji z punktu 2).
2. Aby zmienić tryb funkcji, użyj przycisków [ < ] oraz [ > ].
LCD będzie zmieniał wartości od F1 do F12
3. Aby zmienić wartość parametru, użyj przycisków [ + ] oraz
[-]
4. Kiedy naciśniesz jednocześnie [ + ] oraz [ - ], zostanie
ustawiona wartość domyślna.
UWAGA! Zmienione parametry są zapisywane w systemie
operacyjnym pianina, więc jeśli wyłączysz instrument, dane
parametrów zostaną zachowane.
Aby przywrócić fabryczne parametry, użyj funkcji RESET w
trybie funkcji F12

X-POSE i Funkcje

1. Głośność rytmu
Możesz dostosować głośność rytmu
1. Kiedy jesteś w trybie funkcji, użyj przycisków [ < ] i [ > ]
dopóki nie zobaczysz wartości 60
2. Użyj przycisków [ + ] i [ - ] aby zmienić wartość
Domyślna wartość: 60
Zakres wartości: 0 - 100

2. Tryb akordów
Single & Fingered
Ten tryb pozwala na prosty wybór akordów, używając jednego,
dwóch lub trzech palców
Fingered z całą klawiaturą
Akordy są czytane z całej klawiatury. Możesz używać dwóch rąk
podczas grania, a akordy będą odczytywane z klawiatury
Domyślna wartość: cr0 (Single)
Zakres wartości: cr0 (Single), cr1 (Fingered), cr2 (Full Keyboard)

3. Reverb
Możesz wybrać typ efektu Reverb
1. Kiedy jesteś w trybie funkcji, użyj przycisków [ < ] i [ > ]
dopóki nie zobaczysz wartości rE1
2. Użyj przycisków [ + ] i [ - ] aby zmienić wartość
Domyślna wartość: Type 1
Zakres wartości: Type0 (Wyłączony), Type 1-5

4. Chrous
Możesz wybrać typ efektu Chorus
1. Kiedy jesteś w trybie funkcji, użyj przycisków [ < ] i [ > ]
dopóki nie zobaczysz wartości cH0
2. Użyj przycisków [ + ] i [ - ] aby zmienić wartość
Domyślna wartość: Type0
Zakres wartości: Type0 (Wyłączony), Type 1-5

Funkcje

5. Natężenie reverb
Możesz dostosować natężenie efektu Reverb
1. Kiedy jesteś w trybie funkcji, użyj przycisków [ < ] i [ > ]
dopóki nie zobaczysz wartości r40
2. Użyj przycisków [ + ] i [ - ] aby zmienić wartość
Domyślna wartość: 40
Zakres wartości: 0 - 90

6. Natężenie chorus
Możesz dostosować natężenie efektu Chorus
1. Kiedy jesteś w trybie funkcji, użyj przycisków [ < ] i [ > ]
dopóki nie zobaczysz wartości c15
2. Użyj przycisków [ + ] i [ - ] aby zmienić wartość
Domyślna wartość: 15
Zakres wartości: 0 - 90

7. Dynamika
Możesz dostosować siłę nacisku klawiszy, dostosowując
dynamikę do swoich własnych preferencji.
1. Kiedy jesteś w trybie funkcji, użyj przycisków [ < ] i [ > ]
dopóki nie zobaczysz wartości t08
2. Użyj przycisków [ + ] i [ - ] aby zmienić wartość
Domyślna wartość: 6
Zakres wartości: 1-10
Presety dynamiki:
1) Łagodny 1
2) Łagodny 2
3) Łagodny 3
4) Normalny 1
5) Normalny 2

6) Normalny 3
7) Ciężki 1
8) Ciężki 2
9) Ciężki 3
10) Jednolity

8. Demo Loop
Tryb Demo Loop określa, w jaki sposób
mają być odtwarzane utwory demonstracyjne.
1. Kiedy jesteś w trybie funkcji, użyj przycisków [ < ] i [ > ]
dopóki nie zobaczysz wartości All
2. Użyj przycisków [ + ] i [ - ] aby zmienić wartość
Domyślna wartość: All
Zakres wartości dotyczących zapętlenia: No, Single, All
1) No : Utwór odtwarzany jest tylko raz
2) Single : Jeden utwór jest powtarzany
3) All: Wszystkie utwory są powtarzane

Funkcje

9. Strój
Możesz dostosować strój instrumentu w wartościach Hz.
Ta funkcja jest użyteczna kiedy grasz. z innym instrumentem, który
dostrojony jest inaczej.
1. Kiedy jesteś w trybie funkcji, użyj przycisków [ < ] i [ > ]
dopóki nie zobaczysz wartości 440
2. Użyj przycisków [ + ] i [ - ] aby zmienić wartość
Domyślna wartość: 440Hz
Zakres wartości: 427Hz - 440Hz - 453Hz 馀

10. Automatyczne wyłączanie
Instrument zostanie automatycznie wyłączony, jeśli przez
2 godziny nie będzie na nim żadnej aktywności.
1. Kiedy jesteś w trybie funkcji, użyj przycisków [ < ] i [ > ]
dopóki nie zobaczysz wartości Pon
2. Użyj przycisków [ + ] i [ - ] aby zmienić wartość
Domyślna wartość: Pon
Zakres wartości: Pon. PoF

11. Lokalne brzmienie
Można wyłączyć lokalne brzmienie instrumentu. Więcej
na stronie 25.
1. Kiedy jesteś w trybie funkcji, użyj przycisków [ < ] i [ > ]
dopóki nie zobaczysz wartości Lon
2. Użyj przycisków [ + ] i [ - ] aby zmienić wartość
Domyślna wartość: Lon
Zakres wartości: Lon. LoF

12. Wersja i Reset
Wszystkie zmienione parametry zostają zapisane w
instrumencie. Można powrócić do wartości fabrycznych
dzięki funkcji Reset.
1. Kiedy jesteś w trybie funkcji, użyj przycisków [ < ] i [ > ]
dopóki nie zobaczysz wartości U10
2. Jest to wersja oprogramowania instrumentu
3. Jeśli nie chcesz resetować ustawień, naciśnij teraz
przycisk [Function]
4. Aby zresetować ustawienia funkcji instrumentu,
naciśnij przycisk [ + ] lub [ - ] aż wyświetli się wartość
rSt
5. Naciśnij jeszcze raz [ + ] lub [ - }
6. Wyświetlacz pokaże wartość InI, co oznacza że funkcje
zostały zresetowane.

Funkcje

ROZDZIAŁ 9 - EDU/DEMO
1. Słuchanie piosenek edukacyjnych

1. Naciśnij przycisk [Edu] aby wejść w tryb edukacyjny
2. Wybierz kategorię edukacyjnego utworu, poprzez naciśnięcie kategorii brzmień
3. Możesz wybrać Beyer, Czerny30, Czerny100, Hanon, Brugmuller, Sonatine
4. Wyświetlacz wskaże wartości bAy, C30, C10, HAn, brU, Stn
5. Naciskaj przyciski [ + ] oraz [ - ] aby wybrać numer utworu
6. Naciśnij [Play/Stop] aby rozpocząć utwór
7. Naciśnij [Play/Stop] aby zatrzymać utwór
8. Wyświetlacz pokaże numer aktualnego utworu
9. Aby wyjść z trybu Edu, naciśnij przycisk [Edu]

Wybór partii (Lewa lub Prawa ręka)
1. Możesz wyciszać ścieżki lewej lub prawej ręki
2. Kiedy piosenka w trybie Edu jest odtwarzana, przyciski Track 1 i Track 2 są podświetlone
3. Aby wyciszyć lewą rękę, naciśnij przycisk Track 1
4. Aby wyciszyć prawą rękę, naciśnij przycisk Track 2
5. Aby przywrócić ścieżkę, naciśnij wybrany przycisk Track jeszcze raz
KONTROLA TEMPA
Aby kontrolować tempo, naciśnij przycisk [ < ] lub [ > ] podczas odtwarzania utworu

2. Odsłuchiwanie utworów demonstracyjnych
1. Naciśnij przycisk [Demo] podwójnie aby wejść w trym demonstracji
2. Naciskaj przyciski [ + ] oraz [ - ] aby wybrać numer utworu
3. Naciśnij [Play/Stop] aby rozpocząć utwór
4. Naciśnij [Play/Stop] aby zatrzymać utwór
5. Wyświetlacz pokaże numer aktualnego utworu
6. Aby wyjść z trybu Demo, naciśnij przycisk [Demo]

Możesz ustalić tryb odtwarzania no, sin lub all dla trybu DEMO/EDU w ustawieniach (str.19)
1) no: Utwór demo odtwarzany jest tylko raz
2) Sin: Odtwarzany w pętli jest jeden utwór
3) All: Odtwarzane w pętli są wszystkie utwory

EDU/DEMO

ROZDZIAŁ 10 - NAGRYWANIE
Możesz nagrywać swoje wykonania utworów. Ta funkcja świetnie sprawdzi się jako odsłuchanie
swoich wykonań pod kątem samooceny.

1. Nagrania
Nagrania są zapisywane w pamięci instrumentu. Możesz zarejestrować dwa ślady nagrania,
na przykład partię lewej ręki oddzielnie a prawej ręki oddzielnie. Jeżeli jeden z dwóch nagranych
przez Ciebie śladów nie satysfakcjonuje Cię, możesz usunąć i nagrać ponownie również tylko
jeden ślad
1) Naciśnij przycisk [Record]
2) Wybierz ścieżkę na której chcesz nagrać
3) Naciśnij przycisk [Start/Stop] aby rozpocząć
4) Alternatywnie możesz nacisnąć dowolny przycisk
na klawiaturze, i nagrywanie rozpocznie się automatycznie
5) Zagraj utwór, następnie znów naciśnij [Start/Stop] aby
zakończyć
6) Naciśnij [Start/Stop] aby odtworzyć nagranie
7) Aby podmienić nagrany utwór, nagrywamy drugi nadpisując

2. Odtwarzanie nagranego utworu
1) Naciśnij przycisk [Recorded]
2) Naciśnij przycisk [Play/Stop] aby rozpocząć odtwarzanie
3) Naciśnij przycisk [Play/Stop] ponownie, aby zatrzymać

3. Usuwanie nagranego utworu
1) Naciśnij przycisk [Recorded]
2) Naciśnij przycisk Track 1 lub Track 2 przez ok. 3 sekundy aby usunąć nagranie

4. Lista rytmów

ROZDZIAŁ 11 - RYTMY
Instrument pozwala na odtwarzanie podkładów muzycznych i ich kontrolę w czasie rzeczywistym.
Style są w różnych gatunkach - pop, rock, ballad itp. Rytmy posiadają sekcję automatycznego
akompaniamentu, który jest kontrolowany poprzez wybieranie akordów lewą ręką.
1. Wybór i odtwarzanie rytmu

1) Naciśnij przycisk [Rhy/Metro]
2) Aby wybrać rytm, użyj przycisków [ + ] oraz [ - ]
3) Aby odtworzyć rytm, naciśnij [Start/Stop]
4) Naciśnij ten sam przycisk aby zatrzymać rytm
Dostosuj tempo:
Tempo w akompaniamencie należy dostosować
przyciskami [ < ] oraz [ > ]

2. Akompaniament

3. Intro oraz Ending

Naciśnij przycisk [Accomp] aby uruchomić sekcję
akompaniamentu. Lewa ręka będzie odpowiadać
kontroli akordów
Funkcje aranżera pozwalają na odtwarzanie
sekwencji Intro oraz Zakończenia. Intro rozpoczyna
się przed startem właściwego rytmu
1) Naciśnij przycisk [Int/End]
2) Naciśnij przycisk [Start/Stop]
Kiedy sekwencja intro się zakończy, rytm przejdzie
do głównej wariacji

4. Synchro Start

1) Kiedy rytm jest odtwarzany, naciśnij przycisk
[Start/Stop]
2) Styl zostanie zatrzymany po odegranej sekwencji
zakończenia
Funkcja Synchro Start ustawia aranżer w trybie
gotowości. Akompaniament wraz z rytmem zostanie
uruchomiony po naciśnięciu akordu.
1) Naciśnij przycisk [Sync/Fill]
2) Po rozpoczęciu grania wystartuje akompaniament

5. Odtwarzanie metronomu
1) Naciśnij przycisk [Rhy/Metro] dwukrotnie.
2) Aby zmienić metrum, użyj przycisków [ + ] oraz [ - ]
3) Aby uruchomić metronom, naciśnij [Start/Stop]
4) Naciśnij ponownie [Start/Stop], aby zatrzymać metronom
Dostępne metra: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8, 12/8

ROZDZIAŁ 12 - PEDAŁY
1. Pedały
Instrument jest wyposażony w trzy pedały: Damper(Sustain), Sostenuto oraz Soft,
dzięki którym twoje wykonania na pianinie będą jeszcze bardziej ekspresyjne.

2. Używanie pedałów

1) Pedał Sustain
Kiedy pedał jest wciśnięty, naciśnięte dźwięki
na klawiaturze wybrzmiewają dłużej. Puszczenie
pedału stłumia wybrzmiewające nuty.
2) Pedał Sostenuto
Kiedy naciśniesz dźwięki na klawiaturze i naciś-niesz pedał, instrument będzie przedłużał tylko
naciśnięte wcześniej dźwięki.
3) Pedał Soft
Pedał ten służy do stłumiania dźwięku - redukuje
głośność oraz zmniejsza wysokie tony.

UWAGA! Jeśli pedały nie działają, sprawdź czy złącze kabla od pedałów
jest podłączone prawidłowo (Strona 10)

Pedały

Kiedy naciśniesz pedał
Sustain, nuty które zagrałeś
będą wybrzmiewać dłużej

Kiedy naciśniesz pedał
Sostenuto, naciśnięte
wcześniej klawisze będą
wybrzmiewać dłużej

ROZDZIAŁ 13 - MIDI
Midi jest cyfrowym systemem komunikatów dla instrumentów muzycznych. Jest to
standard dla współczesnych instrumentów cyfrowych.
1. Kanał MIDI
Kabel midi może wysyłać wiele komunikatów wielokanałowo. Do każdego kanału może być
przypisane konkretne brzmienie. Instrumenty MIDI potrafią odtwarzać jednocześnie do
16 kanałów.
UWAGA! Jeśli chcesz poprzez pianino nagrywać swoje wykonania bezpośrednio w systemie
MIDI na komputer, musisz mieć zainstalowany program sequencerowy.
2. Połączenie z komputerem

Instrument może zostać połączony z komputerem poprzez kabel USB. (Typ kabla AB
mający minimum 3 metry długości).
Podłącz końcówkę kabla USB typu B do złącza w instrumencie, a drugi koniec USB typu A
podłącz do portu w komputerze PC lub Mac.

3. Lokalne brzmienie (Local Control)
Lokalne brzmienie to wbudowany sterownik kontroli brzmieniami instrumentu. Oznacza to
tyle, iż jeśli naciśniemy klawisz na klawiaturze to usłyszymy dźwięk. Jeśli chcemy korzystać
np. z wirtualnych instrumentów na komputerze, a nie chcemy jednocześnie wyciszać
instrumentu potencjometrem głośności (gdyż możemy mieć podłączone do niego urządzenie
audio poprzez wejście AUX), należy go wyłączyć lokalnie.
Instrument po wyłączeniu brzmienia lokalnego, może bez problemu kontrolować dowolne
brzmienie w komputerze, chociażby wtyczki VSTi.
Kiedy korzystamy z instrumentu wraz z komputerem, instrument z zewnętrznego sekwencera
może odtwarzać nuty podwójnie. Solucją na rozwiązanie tego problemu będzie wyłączenie
lokalnego brzmienia, opisane na stronie 20.

1. Tabela Implementacji MIDI

ROZDZIAŁ 14 - ŁĄCZNOŚC
1. Używanie słuchawek
Podłącz słuchawki do gniazda JACK zlokalizowanego pod spodem instrumentu.
Masz do dyspozycji dwa gniazda słuchawkowe, dzięki którym mogą być podłączone
dwie pary słuchawek.

UWAGA!
Nie używaj słuchawek z wysokim poziomem
głośności przez dłuższy czas, gdyż grozi to
uszkodzeniem słuchu.

2. Wejście Audio Aux
Poprzez tylne wejścia AUX możesz podłączyć zewnętrzne urządzenie AUDIO do instrumentu
takie jak odtwarzacz CD, Komputer itp. Brzmienie z tych urządzeń usłyszysz
z głośników instrumentu.
3. Wyjście Audio Aux
Dzięki rozdzielonym wyjściom (Lewy i Prawy) z tyłu instrumentu, możesz podłączyć go do
zewnętrznego nagłośnienia. Pamiętaj, aby najpierw uruchomić instrument, a dopiero później
inne urządzenie do którego będzie podłączone pianino

4. Wejście AUX MP3
Możesz podłączyć kablem JACK-JACK (AUX) odtwarzacz MP3 do instrumentu. Gniazdo
AUX znajduje się na frontowym panelu.

5. Złącze USB-MIDI
Instrument może być podłączony do komputera za pomocą kabla USB. (Typ AB
min. 3 metry). Połącz kablem USB instrument oraz komputer Mac lub PC

Łączność

ROZDZIAŁ 15 - LISTA UTWORÓW DEMO

ROZDZIAŁ 16 - LISTA SONATIN

ROZDZIAŁ 17 - SPECYFIKACJE

Klawiatura: Dynamiczna klawiatura młoteczkowa,
88 klawiszy
Polifonia: 81 głosów
Brzmienia: 128 brzmień GM
Style: 20
Funkcje: Rhytm/Layer, Split Touch
Utwory: Beyer, Hanon, Brugmuller, Czerny (100/30)
Czułość: 10 stopni
Sekwencer: 2 ścieżki; 20000 nut
Wyświetlacz: LED 3 x 7cm, segmentowy
Wejścia: USB MIDI, Audio In/Out, Mp3 Aux In
Moc: 15W x 2,8 Ohm
Głośniki: 2x 5,7”
Wymiary: 1384 x 450 x 870mm
Wyposażenie: Ława

Specyfikacja

Dystrybutorem instrumentów SAMICK w Polsce jest FX MUSIC GROUP

