Подготовка преди употреба

Свирене на пиано

Вградени пиеси

Запис

Настройки

Допълнения

Благодарим Ви че закупихте това пиано

Предговор



Клавиатурна механика

Запис във вътрешна памет вградена Учебна функция

с утежнени клавиши

Важни инструкции по безопасност
ПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
ИНСТРУКЦИИ СВЪРЗАНИ С РИСК ОТ ПОЖАР ТОКОВ УДАР ИЛИ НАРАНЯВАНЕ НА ХОРА

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

РИСК ОТ ТОКОВ УДАР
НЕ ОТВАРЯЙ

Символът триъгълник със светкавица е
предназначен да предупреждава потребителя за
наличие на опасно напрежение в рамките на
корпуса което може да е достатъчно силно за да
създаде опасност от токов удар

Удивителният знак в триъгълник е предназначен
да предупреждава потребителя за наличие на
важни инструкции за работа и поддръжка в
придружаващата документация

Примери за картинни символи

Прочетете тези инструкции
Пазете тези инструкции
Съблюдавайте предупрежденията
Следвайте всички инструкции
Не използвайте уреда близо до вода
Чистете само със суха кърпа
Не закривайте отворите за вентилация
Съблюдавайте инструкциите на производителя
Не поставяйте в близост до инструмента
източници на топлина като радиатори печки и
др включително усилватели които излъчват
топлина
Не нарушавайте защитната функция на
щепсела Поляризираният щепсел има едно
краче по широко от другото

Пазете кабелите от настъпване и прищипване
особено при щепсела или при буксата която
влиза в инструмента
Използвайте само аксесоари определени от
производителя
Използвайте само маси и стойки
препоръчвани от производителя
Когато използвате количка за превозване
внимавайте да се избегне нараняване при
преобръщане
Изключвайте щепселът при гръмотевична
буря или когато не използвате продукта
дълго време
Обръщайте се към квалифициран персонал в
случаи на повреди като повреден кабел или
щепсел разсипани течности върху инструмента
или попаднали вътре предмети инструментът
е бил изложен на дъжд или влага
инструментът не работи нормално или е бил
изпуснат

ВНИМАНИЕ – Когато се използват електроуреди трябва да се съблюдават основни предпазни мерки

ВНИМАНИЕ
Продуктът трябва да бъде свързан
към мрежа с точно напрежение

Когато използвате кабел с щепсел уверете
се че отговаря на формата на контакта и на
подходящото напрежение

● В противен случай може да предизвикате пожар

Не включвайте или изключвайте
контакта с мокри ръце

Това може да доведе до токов удар

Не позволявайте на чужда материя
да влезе в продукта

Вода фиби или карфици в инструмента могат
да доведат до токов удар или повреда
Продуктът не трябва да се излага на капки или
пръски с вода Не поставяйте предмети пълни
с вода като вази върху продукта

Столът трябва да се използва по предназначение т е да
се използва само когато се свири на пианото
● Не си играйте с него или да стъпвате отгоре
● Само един човек може да седи на него
● Не отваряйте съдове с течности когато седите на него
● Затягайте болтовете периодично

По този начин може да стане повреда с
пръстите ви или друг инцидент

Когато използвате слушалки не
слушайте на силен звук дълго
време

Така може да увредите ушите си

Не се облягайте на клавиатурата

Инструментът може да падне и да
предизвика повреда или инцидент

Не разглобявайте не поправяйте и
не видоизменяйте продукта

По този начин може да предизвикате повреда
токов удар или късо съединение

Когато изключвате кабела винаи
дръжте здраво щепсела и го
издърпвайте внимателно
Продуктът не е изключен напълно когато го
изключвате само от копчето Изключвайте щепсела
от контакта когато не използвате продукта дълго
време

Ако дърпате само кабела може да
предизвикате късо съединение токов
удар или пожар

Когато има светкавици може да възникне
пожар
● Продуктът може да прегрее и да възникне
пожар

Продуктът може да е екипиран с поляризиран щифт единият щифт
е по широк от другия Това е мярка за безопасност
Ако не можете да поставите щепселът в контакта моля свържете се
с електротехник да замени контакта
Не нарушавайте предпазната функция на щепсела

Добре е продуктът да бъде възможно най близо до контакт а щепселът в такава позиция че да може да
се изключи най бързо по спешност тъй като винаги има електричество по веригата дори копчето на
пианото да е изключено

Не използвайте продукта на следните места
● Близо до прозорец където продуктът ще бъде изложен
на директна слънчева светлина
● Извънредно горещо място например до радиатор
● Извънредно студено място например навън
● Извънредно влажно място
● Място където има твърде много пясък или прах
● Място където продуктът е изложен на силни вибрации
● Място където продуктът би бил нестабилен
Използвайте само адаптерът съпътстващ инструмента
● Не използвайте друг адаптер за този инструмент
● Не използвайте адаптерът съпътстващ инструмента за други инструменти
Затваряйте клавиатурният капак
внимателно

Преди да включите
щепселът в контакта се
уверете че копчето на
инструмента е изключено
Не влачете пианото по пода
Внимавайте да не го изпускате

Не поставяйте продукта в близост до
телевизор или радио

● В резултат продуктът може да генерира
шум

Когато включвате кабела
внимавайте да не се оплете в други
кабели
Не почиствайте продукта с бензин или
други разредители

● По този начин може да деформирате или да
обезцветите продукта

Не сядайте върху продукта както и
не прилагайте сила върху него

● Това може да доведе до деформиране на
продукта или до падането му което може
да доведе до повреда или счупване

Не поставяйте огън в близост до продукта
като свещи например

Уверете се че отворите за вентилация не
са покрити с вестници плат или други
покрития

Продуктът трябва да бъде позициониран така че нищо да не пречи на неговата вентилация Уверете се че около продукта
има минимално разстояние от см което да осигури правилната вентилация

Този продукт трябва да се обслужи от квалифициран персонал в следните случаи
●
●
●
●
●

Кабелът или щепселът са повредени
В продукта е паднал предмет или са проникнали течности
Продуктът е бил изложен на дъжд
Продуктът не оперира нормално или се е появила драстична промяна на поведението му

Бележки за поправка
Ако възникне нещо необичайно веднага изключете щепселът от контакта и се свържете с квалифициран персонал
ВНИМАНИЕ
За да предотвратите токов удар уверете се че щепселът влиза добре в контакта и там няма искри

Ако вашият продукт е маркиран със символ за рециклиране това означава че в края на неговата употреба
той трябва да се изхвърли разделно в подходящият за нео контейнер Не го смесвайте с останалите битови
отпадъци Подходящото изхвърляне на този продукт ще предотврати евентуални негативни последици за
околната среда и за човешкото здраве
За повече информация се свържете с местните власти Само за Европейският съюз

Инструкция за щепсел използван във Великобритания

Информация Само за САЩ





Табелката с името и серийният номер на продукта се намират вдясно отдолу под клавиатурата на инструмента

Име и сериен номер

Съдържание
Предговор
Важни инструкции по безопасност
Съдържание

Подготовка преди употреба

Настройки
Клавиатурни и звукови настройки
Дампер резонанс
Ехо
Докосване

Имена на части и функции
Акордиране

Първоначални настройки

Свирене на пиано
Избиране на звуци
Използване на педалите
Двоен режим
Режим Четири ръце
Метроном

Транспониране

Настройки
Изпращане

номер на програма

канал предаване приемане
Локален контрол
Многопистов режим

Настройки на захранването
Автоматично изключване

Вградени пиеси
Допълнения
Демо пиеси
Свързване с други устройства
Концертна магия
Концертна магия Демо режим
Режим Концертна магия

Отстраняване на проблеми
Инструкции за сглобяване

Видове аранжименти в Концертна магия

Списък на Демо пиесите

Списък на пиесите от Концертна магия

Списък на пиесите от Концертна магия

Учебна функция
Избиране на учебна книга пиеса
Слушане на избраната учебна пиеса
Упражняване на партиите на лява дясна ръка
поотделно………………………………………………………

Запис
Запис
Записване на пиеса
Възпроизвеждане на записа
Изтриване на записаните пиеси

Списък на пиесите от Учебна функция
Спецификации
таблица на изпълнение
Операционен гид

Имена на части и функции

Подготовка преди употреба

a

c

d

e

f
b
h

g

k
a) Бутон за включване

j
g)

b) Плъзгач за усилване на звука
h)

c)
i)

d)
j)
e)
k)

Бутон



i

Първоначални операции

Подготовка преди употреба

Свързване на захранващият адаптер

Включване на пианото

Намаляване на
звука





Когато местите инструмента завийте болта
докрай или го махнете след установяването на
новото място го завийте и регулирайте отново

Избиране на звук


Име на звук

Описание
Концертен роял с богат експанзивен тон
Концертен роял с изискан чист тон
Концертен роял с ярко изразен тон
Модерен роял с отличителен характерен тон
Ретро електрическо пиано
Модерно електрическо пиано
Ретро орган с роторен генератор
Традиционен тръбен орган

Свирене на пиано

Плектрумен клавишен инструмент от барока
Перкусионен инструмент с палки
Струнен ансамбъл
Струнен ансамбъл с бавна постепенна атака
Ансамбъл от гласове
Синтезиран научнофантастичен звук
Синтезиран атмосферен звук



Вкл свети
Натиснете веднъж

Когато е избран звукът

Натиснете

пъти

Натиснете веднъж

светлинният индикатор на бутона

ще свети постоянно

Когато е избран който и да е друг звук светлинният индикатор на бутона

ще започне да мига



Използване на педалите
Точно както и при рояла дигиталното пиано
среден и тих ляв

притежава три педала сустейн десен состенуто



Тих педал
Состенуто педал
Сустейн педал



Свирене на пиано





Когато местите инструмента завийте болта
докрай или го махнете след установяването на
новото място го завийте и регулирайте отново





Двоен режим
Функцията Двоен режим позволява да се комбинират два звука създавайки по този начин комплексен
звук

Например звукът на пиано може да бъде комбиниран със звука на струнни или звукът на

електрическо пиано да се комбинира с клавесин и т н



баланс

Свирене на пиано

Най ляв клавиш





Режим Четири ръце
Функцията Режим Четири ръце разделя клавиатурата на две еднакви секции при които левият и десният
педал на пианото играят роля на независим десен педал за всяка секция Точката в която се разделя
клавиатурата започва със същия тон като другата позволявайки на двама души да изпълняват дуети в една
и съща октавова група на един и същи инструмент



Свирене на пиано

Селектираният звук може да бъде променян и при включен режим Четири ръце



При включен режим Четири ръце всяка промяна на звука ще засяга и двете секции
Не може да се използва функцията Запис когато сте в режим Четири ръце
Точката на разделяне на клавиатурата на две секции е

и не може да се променя

Состенуто педалът ще има ефект само върху дясната секция

Метроном
Функцията метроном осигурява постоянен ритъм с цел подпомагане свиренето на пиано и
поддържане на постоянно темпо Размерът силата на звука и темпото могат да бъдат регулирани



По подразбиране метрономът ще отброява в размер

и

удара в минута

Свирене на пиано





Метрономът може да се нагласи в един от тези размери
и

Размер на метронома

Силаназвуканаметронома



Темпото на метронома може да се регулира в диапазон от

удара в минута

Темпото на метронома може да се въведе прецизно с точни цифри или да се понижава или повишава постепенно

Темпо на метронома
Метод
Докато държите натиснат бутона
натиснете клавиши
за да нагласите темпото на удара в минута

и за да нагласите темпото на

удара в минута или клавиши и

Метод
Докато държите натиснат бутона

натискайте клавишите

многократно за да понижавате или повишавате темпото

Демо пиеси
Дигиталното пиано

включва колекция от демонстрационни пиеси представяйки всеки звук


Име на пиеса

Композитор

съжалява че нотите на оригиналните демо пиеси на

Когато демо пиесата за звука
завърши ще започне
друга демо пиеса в произволен ред Това ще продължи докато се
изредят всички демо пиеси

Докато демото се възпроизвежда

не са налични

Вградени пиеси

Име на звук

Концертна магия
Функцията Концертна магия позволява на напълно начинаещи както и на малки деца да се радват на
свиренето на пиано просто чрез избирането на една от
програмирани песни и пиеси и след това
просто да натискат произволен клавиш от клавиатурата в постоянен ритъм и темпо

 Избиране на пиеса от Концертна магия

Вградени пиеси

Песен



Селектираната пиеса ще се възпроизвежда постоянно докато не бъде спряна
За прослушване на друга пиеса от Концертна магия просто повторете същата операция





Концертна магия Демо режим
Демо режимът на Концертна магия позволява демо пиесите от Концертна магия да бъдат прослушвани
по три начина Изсвирване на всички Изсвирване по категория и Изсвирване в произволен ред



Вградени пиеси



Когато избраната пиеса завърши автоматично ще започне следващата пиеса от същата категория



Концертна магия

Стил Концертна магия
Настройката Стил Концертна магия променя способът на изсвирване позволяващ всички пиеси от
Концертна магия да бъдат изсвирени чрез просто натискане на който и да е клавиш с еднакъв ритъм
независимо от типа аранжимент на пиесата


Стил

Описание

Клавиш

Нормален

Пиесите от Концертна магия ще се изпълняват в зависимост от вида аранжимент

Постоянен ритъм

Всички пиеси ще се изпълняват само с натискане на клавишите с постоянен ритъм

Стил Концертна магия
Постоянен ритъм

Нормален

Вградени пиеси



Пиесите от Концертна магия са разделени на три различни типа аранжимент Лесен ритъм
мелодия

и Майсторски

Свирене на

Всеки тип аранжимент изисква различно ниво на умения за да се изпълни правилно



Върху клавиш

Когато се изпълняват бързи пиеси би било по лесно да се използват различни клавиши и различни пръсти за по голяма скорост

Върху клавиш



Върху клавиш

Вградени пиеси

 Свирене на мелодия

Концертна магия

Вградени пиеси

Списък на пиесите от Концертна магия

Учебна функция
Учебната функция е замислена да бъде в помощ на начинаещите и не толкова начинаещи пианисти да разучават и
упражняват вградени в пианото технически етюди от Бургмюлер и Черни Партиите на лявата и дясната ръка могат
да бъдат упражнявани поотделно с цел по лесно и постепенно усвояване също така темпото чрез метронома може
да бъде намалено достатъчно за да могат да се разучат трудните пасажи внимателно


САЩ Канада Австралия

Останалият свят

Книга
Книга





Докато сте в режим

Докато сте в режим

Книга
Пиеса

Книга
Пиеса

Вградени пиеси



Учебна функция

Възпроизвеждане на селектираната учебна пиеса
Тази страница ще обясни как да пускате и спирате избраната учебна пиеса и как да регулирате темпото



Размерът и темпото на метронома автоматично ще са нагласени
към селектираната учебна пиеса



Вградени пиеси

Докато учебната пиеса се възпроизвежда

Темпото на учебната пиеса може да бъде регулирано в диапазон от

удара в минута

Темпото на учебната пиеса може да бъде нагласено прецизно или да се понижава или повишава постепенно

Метод
Докато държите натиснат бутона
и за да нагласите темпото на

натиснете клавиши
удара в минута

и за да нагласите темпото на

удара в минута или клавиши

Метод
Докато държите натиснат бутона
натискане е стъпка от удара в минута


Докато учебната пиеса се възпроизвежда

натиснете клавиши

за да намалявате или повишавате темпото постепенно като всяко

Тази страница ще обясни как да пуснем или спрем само партията на лявата и дясната ръка за да можем
да упражним партиите поотделно
Светлинните индикатори на бутоните
или дясна от селектираната пиеса е активна
лампичка

лампичка

и

служат за индикация коя партия лява

Партия за възпроизвеждане

Включена

Включена

Партиите на лявата и дясната ръка режим по подразбиране

Включена

Изключена

Само партията на лявата ръка

Изключена

Включена

Само партията на дясната ръка


След селектиране на учебна пиеса

Натиснете два пъти

Натиснете



пъти

Вградени пиеси

Натиснете веднъж

Запис
Дигиталното пиано
позволява три независими изпълнения да бъдат записани и съхранени във
вътрешната памет на инструмента и да бъдат след това възпроизведени само с едно натискане на бутона

Запис на пиеса
Вход в режим Запис

Ако селектираната памет вече е била използвана то новият запис автоматично ще изтрие предишния

Памет

Памет

Памет

Запис

Памет

Записът може да бъде стартиран също и чрез натискането на бутона
да се приложи празен такт или някаква пауза преди
самото изпълнение

Не изключвайте инструмента докато записът се съхранява в инструмента
Максималният капацитет на записа е
ноти като натискането на бутони и натискането на педала се броят за
една нота Ако по време на записа е достигнат максималният капацитет то записът ще спре автоматично
Записът ще се запази в паметта и след изключването на инструмента

Записът от селектираната памет ще започне щом бутонът

се отпусне

Памет

Памет

Памет

Памет



Запис

Внимание Този процес ще изтрие всички записи във вътрешната памет и не може да бъде върнат

Настройки на клавиатурата и на звука


Настройка

Обяснение

Дампер резонанс

Регулира резонанса който се чува след натискане на десния педал

медиум

Ехо

Променя типа ехо прибавено към звука

Малка зала

Докосване

Променя чувствителността на докосване на клавиатурата

нормална

Акордиране

Повишава или понижава височината на общия строй в стъпки от

Транспониран

Повишава или понижава общия тонален строй на клавиатурата в стъпки от половин тон

Настройки



Настройка по подразбиране

Когато се натисне десният педал на акустичното пиано се вдигат всички заглушители от струните
позволявайки им да вибрират свободно Когато е изсвирен тон или акорд на пианото но и с натиснат
педал вибрират струните не само на натиснатите тонове но и на всички останали които са в „симпатичен”
резонанс
Дигиталното пиано пресъздава този феномен
този резонанс може да бъде променена

като чрез настройката Дампер резонанс силата на

 Дампер резонанс


Тип

Описание
Изкл

Изключва ефекта Дампер резонанс

Вкл

Отново Включва ефекта Дампер резонанс

малък
среден
Широк голям

Клавиш

Звукът на пианото произвежда малък Дампер резонанс
по подразбиране Звукът на пианото произвежда среден Дампер резонанс
Звукът на пианото произвежда голям Дампер резонанс


За да изключите или изключите ефектът Дампер резонанс натиснете клавишът отговарящ на функцията

Дампер резонанс
Вкл

Изкл

Най ляв клавиш

Настройки

Ако ефектът Дампер резонанс е бил изключен той ще се включи автоматично веднага след като се избере тип Дампер резонанс

Настройки на клавиатурата и на звука

Настройката Ехо прибавя различно ниво ехо към основният звук на инструмента симулирайки акустичната
среда на стая за репетиция сцена и концертна зала Към повечето звуци е прибавено подходящо ехо
автоматично но при желание то може да се промени ръчно


Тип Ехо

Описание

Изкл

Изключва ефектът Ехо

Вкл

Отново Включва ефектът Ехо

Стая

Клавиш

Симулира акустичната атмосфера на стая за репетиции

Малка зала
Концертна зала

Симулира акустичната атмосфера на малка зала
Симулира акустичната атмосфера на концертна зала или театър



Ако ефектът Ехо е бил изключен то той ще се включи автоматично при селектирането на някакъв тип ехо

Ехо

Настройки

Най ляв клавиш

Ехо

Настройката Докосване позволява да се регулира чувствителността на докосването на клавитурата до
удобно ниво Съществуват три вида докосване


Вид докосване
Изкл
Леко
Нормално
Тежко

Описание

Клавиш

При натискане на клавиша се произвежда постоянна сила на звука независимо колко силно се
блъска по клавиатурата Тази настройка се препоръчва за звуци без динамика като клавесин и орган
Произвежда се силен звук дори и при по леко натискане
Възпроизвежда стандартната чувствителност на докосване на акустично пиано
Изисква се по силен натиск за да се произведе по силен звук
Този вид се препоръчва за изпълнители с по заякнали пръсти



Докосване

Настройки

Тежко

Нормално

Леко

Изкл

Настройки на клавиатурата и на звука

Акордиране
Тази настройка позволява общата височина на строя на пианото да се повиши или понижи в стъпки от
което може да бъде полезно когато се свири заедно с други инструменти





Пример

Акордиране
Най десен
клавиш

Настройки

Акордиране

Настройката Транспониране позволява да се променя височината на тоналния строй на дигиталното пиано
в стъпки от половин тон Това би било полезно когато свирите заедно с инструменти които са в друг
строй или когато сте научили песен в една тоналност и съответните клавиши но тя трябва да прозвучи в
друга тоналност но със същите клавиши



Транспониране

Настройки

Най десен
клавиш

Настройки
Терминът
е съкращение от
международен стандарт за свързване на
синтезатори секвенсери и други музикални инструменти и компютри с цел да се обменя информация между
тях Дигиталното пиано
– за

е екипирано с

вход и изход За тях е необходим специален кабел с две букси

и за


терминал

функция
За получаване на ноти смяна на програма и друга информация
За изпращане на ноти смяна на програма и друга информация



Предаващ инструмент a

Приемащ инструментb

Приемащ инструмент c

a
bc

bc
b c
a
b c

Настройки



Секвенсер



Настройките на мултитембровия режим трябва да са включени


Име на функция

Обяснение

По подразбиране

Изпращане програма Определя дали ще се изпрати информация за промяна на номера на програмата когато звуците се променят
Изпраща промяна на номер на
програма от до
Промяна на номер
канал
Локален контрол
Мултитембров режим

Определя каналът за предаване приемане на

информация

Вкл
канал

Определя дали ще се чуват вградените звуци на инструмента когато се свири на клавиатурата

Вкл

Определя дали

Изкл

информацията може да се получава на повече от един канал

Настройки



Настройки

Настройката Изпращане на номер за смяна на програмата определя дали пианото
ще изпраща
информация за смяна на програмата когато се сменят звуците Възможно е да се изпрати номер за
промяна на програмата от

до

за да се промени звукът на външно

устройство


Изпращане на

Обяснение

Клавиш

Изкл

Инструментът няма да изпраща номера за смяна на програмата когато се променят звуците

Вкл

Инструментът ще изпраща номера за смяна на програмата когато се променят звуците





Номерата за промяна на програми се избират с три цифри в диапазон от
Номерът за промяна на програма ще се изпрати автоматично когато клавишите и на трите цифри са натиснати

Настройки

Изпращане

Изпращане
Пример Изпращане
Въведете

после

канал

изпращане приемане

Настройката
канал позволява да се определи каналът за изпращане приемане Избраният канал ще
функционира и като предаващ и като приемащ не могат да бъдат избрани отделни канали за изпращане и
приемане



каналът може да бъде определен в диапазона от

канал

Настройки

канал

Настройки

Настройката Локален контрол определя дали инструментът ще свири вградените звуци когато се натискат
клавиши от клавиатурата Тази настройка би била полезна когато искаме да използваме
да
контролира външно
устройство


Локален контрол Обяснение

Клавиш

Изкл

Инструментът само ще предава информация на външно

устройство

Вкл

Инструментът ще свири вградените звуци и ще предава информация на външно

устройство



Локален контрол

Настройки

Най десен клавиш

Настройката Мултитембров режим определя дали

е способно да приема

информация на

повече от един
канала едновременно Това позволява инструментът да възпроизвежда
многоканална мултитемброва информация на изпълнение изпратена от външно
устройство


Обяснение

Клавиш

Изкл

Мултитембровият режим е изключен

Вкл

Мултитембровият режим е включен



информацията получена през канал

няма да бъде изпълнена когато Мултитембровият режим е включен

Мултитембров режим
Най десен клавиш


Мултитембров режим
Номер на програма

Мултитембров режим
Номер на програма

Настройки

Име на звук

Настройки на захранването
Дигиталното пиано
предлага функция за запазване на енергията която може да се използва за
автоматично изключване на инструмента след определен период на активност
Тази настройка ще бъде съхранена автоматично и ще се активира всеки път щом инструментът се включи


Авто изключване
Изкл

Обяснение

Клавиш

Функцията Автоматично изключване е изключена

мин

Инструментът ще се изключи автоматично след

минути бездействие

мин

Инструментът ще се изключи автоматично след

минути бездействие

Инструментът ще се изключи автоматично след

минути бездействие

мин



Тази настройка ще бъде съхранена автоматично и ще се активира всеки път щом инструментът се включи

Настройки

Атоматично изключване

Свързване към други устройства
Фронт

Отдолу

Гръб

b

a

Слушалки

a)

c

Кабел на педала
Външно
устройство

c)

Допълнения

b)

Отстраняване на проблеми
Захранване

Проблем
Инструментът не се включва

Възможна причина и решение
Проверете захранващия кабел дали добре е включен в инструмента и
съответно в контакта

Инструментът се изключва сам след
известно време

Инструментът е включен но въпреки
това не се чува звук когато се
натискат клавишите

Звукът се изкривява когато се свири
на много високо ниво на звука

Чуват се странни звуци или шумове
когато се свири на звук пиано

стр

стр
Проверете плъзгачът

Звук

Стр

дали не е в най ниска позиция

стр

Проверете дали не са включени слушалки или дори само жак от
слушалки във входа

стр

Проверете функцията Локален контрол от меню

стр

настройки

Проверете плъзгачът
и го нагласете на подходящо
ниво като по този начин редуцирате изкривяването

стр

възпроизвежда
богато
разнообразие
от
тонови
характеристики създавани от акустичните инструменти Това включва
Дампер резонанс и други едва доловими ефекти които допринасят за
цялостното възприятие и преживяване при свирене на пиано
Понеже тези допълнителни ефекти са замислени да засилят реализма стр
на инструмента няма проблем да се намали тяхната забележимост стр
или въобще да се изключат чрез настройките на звука

Допълнения

Педали

Педалите са непостоянни или не
функционират изобщо
Когато педалът се натиска
педалиерата се огъва и клати
Последните
тона на клавиатурата
отзвучават по дълго от останалите
дори и без натиснат педал

Проверете буксата на педалния кабел дали е свързана правилно и
добре към инструмента

стр

Проверете дали поддържащият болт към педалиерата е развит докрай

стр

Това е правилно поведение и замислено да пресъздаде
незаглушените тонове обикновено последните две октави на
акустичните пиана

Инструкции за сглобяване
Моля прочетете тези инструкции за сглобяване внимателно преди да пристъпите към сглобяване на
Моля имайте предвид че са необходими поне двама души за сглобяването на
наложи вдигането на главното тяло на пианото върху сглобената стойка в стъпка

особено когато се



a)

c)

b)

d)

e)

Болтове и винтове
g) Болт с шайба и федерка

f)

j) Кука за слушалки
Кука за слушалки

Винтчета

h) Винтове дълги черни

Допълнения

i Винтчета къси черни

Инструкции за сглобяване
Прикрепване на гърба c)

Сглобяване на страничните
панели b) и педалиератаd)

Не забравяйте преди това да прикрепите подпиращия болт към педалиерата

d)

c)

d)
b)
h)

i)

b

b
d

d

пролука
b

b
b
d

d
h

b
b

Педален кабел

b

c
h

i

d

i
i
i

d

Не е подравнено
Развийте

b

d

i

Допълнения

i

Винт водач

a)
g)

Уверете се че поне двама души ще предприемат
следващите стъпки от процеса на сглобяване

a)

Внимателно затягайте всички винтове и болтове за
да може всички части да бъдат добре закрепени
В противен случай може да стане инцидент

Когато повдигате пианото върху стойката
бъдете внимателни да не нараните пръстите си

Поглед отпред
a

1

b

b

a

2

c

b

b

a

d
b
a

b
g
g
b

Допълнения

a

Регулиране на поддържащия болт

Свързване на педалният кабел
и
адаптерът

e)

Връзка

Когато местите инструмента винаги затягайте
болта докрай или го отстранявайте и отново го
регулирайте на новото място

Следете посоката

Прикрепване на куката за слушалките опционално

a

j

Допълнения

b

Списък на Демо пиесите
Клавиш

Име на звук Заглавие на пиеса

Композитор

Допълнения

Списък на пиесите от Концертна магия

Списък на пиесите от Учебната функция

Допълнения



Списък на пиесите от Учебната функция


Допълнения



Спецификации

Клавиатура
Звуков източник
Вградени звуци

Полифония
Ехо
Вътрешна памет
Учебна функция
Метроном
Демо пиеси
Режими на
клавиатурата
Други функции
Педали
Жакове
Говорители
Изходна мощност
Консумирана мощност
Покритие на клавишите
Размери

Допълнения

Тежест

Таблица


Предаване



Приемане

Забележки









































































Допълнения

Функция





Операционен гид
Баланс

Дампер резонанс

Избор на звук

Ехо

Размер

Метроном усилване

Метроном темпо

Ехо

или цифри

Режим Концертна магия

Докосване

Акордиране

Транспониране

Стойност на ла от първа октава

цифри

Операционен гид
Учебна функция

Избиране на учебна книга и пиеса

Прослушване на пиесата

Натиснете
веднъж Лява
ръка само

Пиеса номер

Записване на пиеса

b Избиране на памет

Натиснете
два пъти Дясна
ръка само

Натиснете пъти
И двете ръце

Изтриване на всички записи

Възпроизве
ждане

Избиране на памет

a Вход в режим Запис

Избиране на партия за упражняване

Избиране на памет
c Запис

a Задръжте двата бутона

b Изключете пианото

