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oBsERVERA!
Apparaten kopplas inte Ur váxelstrómskállan (nátet) sá lánge som den
ar ansluten till Vá9guttaget, áVen om sjálva apparaten har stángts aV,

ADVARSEL: Netspendingen til dette apparat er lKKE afbrudt,
sálange netledningen sidder i en stikkontaK. som er tendt - ogsá
selvom der er slukket pá apparatets aíbryder,

VARolTus: Laitteen toisiopiirin k},tketty káytiók}.tkin ei irroita koko
laitetta verkosta.

(standby)

Entsoígung leerer Batterien (nur innerhalb
Deutschlands)
Leisten sie einen Beitrag zum Umweltschutz. Verbrauchte Batterien
oder Akkumulatoren dúrfen nicht in den Hausmůll. sie kónnen bei
einer sammelstelle fúr Altbatterien bil. sondeímúll abgegeben
werden, lnformieren sie sich bei lhrer kommune,

(battery)

lnformace p.o uživatele týkající se sběru a likvidace stanich zařízení a použitých baterií

\e/ Tyto symooly na Vylobclch, obalech nebo doprovodných matériá]ech znamenají, že použité e ektrické a elekkonické Výlobky a baterie se nesmí
\J Vyhaovat do běžného domaclho odpadu,

Xl Podle zakona a smémlc 2oo2/g6/Eu a2oo6t66/Eu je třeba stará zařízení a použité baterie odnést na příslušná sběrná místa, kde budou náležitě

/4-\ z'i(vidovany.obnoVenyneboíeLvk'ovány,

I Hí§#JlÍ;ffiJ,tr:';",."J#:ij"Ťriil::,§[**:hránit 
cenné zdrojé a zmírňovat negativní dopady na zdráVi lidí a životní píostředí, ktelé

DalŠÍ informace o sběru a recyklaci stan/ch u7robkŮ a baterií Váň poskytne místní měslský úřad, §běrný dVŮr nebo prodejna, Ve které ]ste Výrobek
zakoupili,

[lníormace pro podnikatole v Evřopskó uniil
chcet+li získat další iníomace o likvidaci elektických a elekfonických zařízení, obratle se na prodejce nebo dodavate|e.

llníormace o likvidaci v zemích mimo Evřopskou !íii]
Tyto symboly p]aií pouze V z6mích Evropské Unie. chcete li ziskat informace o spráVných postupech likvidace elektických a élekkonických
zaříz6ní, obratte se na místní úřady nebo prodeice,

Poznámka k symbolu báterie (níže isou úvedeny dva přiklady symbolů):
Tento symbol může b]^ použíVán spo|! se symbo em chemických látek. V tom případě spiňu]e požadavek dáný směrnicí o chemických látkách.

X
X

cd

(Weee_batery_eu cs 01)

X
I

X
X

cd

pre používatelbv o zbere a likvidácii starších zariadení a použitých batérií
Tieto symboly na prodUktoch, baleniach a|ebo v sprievodných dokumentoch znamenajú, že použité elektrické a elekíonické produkty a batéřie by
sa nemali m ešať s bežným domácim odpadom,
Ak chcéte zar!ěiť Vhodnú manip!láciu, opravy a recykláciu stalších píoduktov a použitých batérií, zaneste ich na príslušné zberné miesta V súlade
s národnou legislatíVou a smernicami 2002ls/Ec a 2006/66/Ec,

splávna likvidácia bichto produKoV a baiéií pomáha chrániť cenné zdroje a znižUje možné negatíVne Vpl}ay na zdravie ludí a životné prosredie,
ktoré by mohli !ryplynúť z ne§práVnej mánipuLácie s odpadom.

Ďalšie inlormácré o zbere a locyklácii stanšich produktov a batélii Vám poskytnú miesiné úrady, spoločnosť zaoberajúca sa odvozom odpadu al6bo
pÉcovníci predajne, v ktoíej ste prodlkty kúpili.

[KomEřční používatelia v Európskej úniil
Ak chceie získať dalš]e iníormácie o likvidácii elektlických a elektronických zar]adení, obrátte sa na svojho pl€da]cu a]ebo dodáVatel'a,

0níořmácie o llkvldácii v kÉjinách, ktoré nie sú členmi Európskej úni€l
Tieto symboly platia len na území Európskej únie. Ak chceie likvidovaťtieto produkly a získať iníormácie o spráVnom spósobe ich likvidácie, obrátle
sa na miestne úrady alebo svo]ho předaicu,

Poznámka k symbolu batéíle (priklady dvoch symbolov v spodnei časti)
Tento symbol sa móže použivať V kombinácii so symbolom označujúcim chemické lálky. Vtakom pripade splňa požiadavky nomy týkajúcej sa
chemických látok,

X
_

X
\ffi/
,)A..

cd

a felhasználók számára a régi készúlékek és használl elemek/akkumuláiorok begyújtéséról és les€lejtezéséról

Ha ežen ábrák valamelyike láiható a terméken, annak csomagolásán és/vagy a mellékelt kjadványokon, akkor a haÝnált elektromos vagy
elekilonikus termék(ek)et, i|letve elemekevakkumulátorokat nem szabad az általános háztaňási hulladékkal egyún kidobni,
Kéíjúk, hogy a hatályosjoggzabáiyok, Valamint a 2002/96/Ec és a 2006/66/EC európai uniós dir€ktíVa álta] e]óíÉ megfele|ó hulladékkezelés és
újrahasznosítás érdekében a régi termék€ket és elemekevakkumuiátorokat adjale az etre a cé|la ki)elólt gyújtópontokon,

Ezen termékek és elemek/akkumu|átoíok megíeleló hu|ladékkezelésével Ón is hozáiárul éňékes eróforások megkíméléséhez, valámint ahhoz,
hogy elkedlhetók legyenek a helytelen hulladékkezelés által az emberi egészségre és a kómyezeíe gyakoíolt káros hatások.

Kérjůk, hogy a régi termékek és elemo|JakkumUlátorok begyújtésével és újrahasznositásáVal kapcsolatos további iníormációkról érdeklódjón e
illetékes ónkormányzatnál, a hely hulladékkezeló Vállalatnál Vagy annál a cé9nél, amelynél a temék(ek)et Vá§árolta,

[k Euřópai Unióban múkód6 ůzleti í9lhasználók számáral
Kériůk, hogy az elektíomos és elektonikus készú|ékek leadásáVal kapcso|atban kérjen további iníormációt a szállftó cégtól Vagy
a nagykereskedótó].

[lnformáció a hulladékkezelésról az Ěulópai Unión kívúli oř§zágok számára]
Ezek ajelzések csak az EUrópai Unióban éryényesek. Ha szeretné leselejtezni ezekét a leímékeket, forduljon az illetékes ónkományzathoz Vagy
a márkakereskedóhóz, és érdeklódión a hulladékkezelés megíeleló módjáíó|,

Me9jegyzés az elem/akkumulátoí jélzésóvel kapcsolátosan (alsó kétábřa):
Ez az ábra Vegy]el]el egyůfi is szeíepe het, Ebben az esetben mégfelel a bénne taiálható Vegyi anyagokra Vonatkozó dilekiíVa elókásainak.

(Weee_batery eu_hu 0T)

(Wee6 batéry eu sk 01)
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lníormaciie o zbiranju in odstranjevaniu stare opreme in izřab|jenih baterii

\e,/ simbol na napravah. embaLaži in/ali priloženih dokument]h poménijo, da íablienih e|ekt]čnih in elektronskih naprav in bater]jne smete mešatl
\ _í z drug ri gospodinjskiTi odpddki,

Xl Za píavilno obdelavo, obnovo in reciklažo starih naprav ]n lzíabljenih bateilj jih odnesite na u§kezna zb]rna mesta v sklad! z džavnimi Zakoni in

/4-\ oi€|tivami 2002'96,Es in 2006 66,FS,

I :;:*i::",:l,;,ř:;ru;l;t:Ji"ix,iJB."jilj"ff:,?§íJ;:,,:ililili",í,fi:ffenih 
naravnih viroV in prepréčujete morebitne negatiVne Vp]iVe

Za Več infoímacij o zbían]U in recik řan]u starih naprav in bateíj s6 obnite na loka no skupnost, sl!žbo ža odstanjevanje odpadkov al řgovino, kjer
ste kupjli ]zdelek,

lza poslovne upořabnike v Evřopski Unijil
ce že]ite zavleči eehrčno in elektronsko opremo, se za nadaljnje iníormac]je obrnite na svojega prodaja]ca a dobavitelia,

[lníormacije o odstranjevaniu v dřžavah zunai Évropske unijel
Ti sjmboli Veljajo samo V Evropsk] Un]]i, Čé že]ite zavreč ta izde]ek, se obrn]ie na lokalno skupnosi a|i prodajalca in se pozanimajie, kako lahko
p€Vilno zavžete izdeIek.

opomba za simbole na bateřiji (spodnja simbola):
Ta simbol se lahko uporablja V kombinaciji s kemijskim simbolom, V tem primeru ie V skladu z ustrezno zahtevo dřehive za kémika]ije.

X
X

cd

1weee batiery eu sl 01)
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O příručkách
Ved|e této uživatelské přkučky jsou také dostupné nás|edující materiály online (soubory PDF),

F].-] MlDl Reíerence (Referenční příručka MlDl)

trj] obsahUje informace týkající se rozhraní MlDl, například lmplementační tabulku lMlDl.

fr;1 MlDl Basics (Základní iníormace o rozhraní MlDl) (k dispozici pouze v angličtině,

!t] írancouzštině, němčině a španělštině)
obsahUje Vysvětlení Základních pojmů souvisejících s rozhraním MlDl a jeho íUnkcemi.

tF" l computer-related operations (operace prováděné s poěítačem)

V) Obsahuje pokyny k funkclm, které využivaji počítač.

Ěj-l iPhone/iPad connection Manual (Příručka pro připojení k zařízení iPhone/iPad}

|4:] Popisuje, jak nástroj připojit k inteligentním zařízením, jako jsou např. telefony iPhone, tabiety iPad atd.

Uvedené příručky mŮžete získat na stránce Yamaha Downloads. Zde do po|e Search by Model Name
(Hledání pod|e čís|a modeiu) zadejte například text ,,PSR-E353" a poté k|ikněte na tlačítko ISEARCH]
(HIedání).

yamaha Downloads
http://download.yamaha.com/

Song Book (Zpěvník) (k dispozici pouze v angličtině, írancouzštině, němčině a španělštině)
obsahuje notové Zápisy přednastavených skladeb tohoto nástroje (s \ryjimkou ukáZkových skladeb). PokUd
se Zafegistrujete na níže UVedeném webu, můžete si příručku Song Book zdarma StáhnoUt.

yamaha online Member
hitps://member.yamaha.com/myproducVregisV
K Vyplnění registračního formuláře uživatele bude Zapotřebl údaj PRODUCT lD (Číslo produktu)
nacházející se na Iistu online Member Product Registration (Registrace produktu č|ena online
komunity), ktery' je při|ožen k této přkučce.

Dodané příslušenství
. Uživate|ská příručka (tento dokument)
. Adaptér napájení-1
. Notový stojánek
. Formulář Registrace produktu člena online komunity-2
'1 | V někteďch oblastech nemusi být k dispozici. Podrobno§ti získáte u místního prodejce prodUktů Yamaha.
-2| Při lyplňování registračního formuláře Uživatele budete potřebovat údaj PRoDUCT lD (Člslo produktu) z tohoto listu

Formáty a funkce
GENERAL GM Svstem Level 1

m!il! FormaiGv System Level 1 predstavu]e

- 

doplněk ke standardu MlDl, kteryi umožňuje
přesné přehráVání hudebních dat
kompatibilních s formátem GM pomocí
jakéhokoli tónového generátoru
kompatibilního s íormátem GM, a to bez
ohledU na Výrobce. Veškeré softwarové
a hardwarové prodUkty podporující íormá|
G1,4 System Level jsou opatřeny Značkou GM

\r- xclite
1§l Format XGlite je zjednodušenou verzívysoce
x(J llt€

kValitního formátU generovanI tónů XG
společnosti Yamaha. TónoVý generátor
XGlite samozřejmě umožňuje přehrávání
jakýchkoli dat skladby XG. Některé škladby
se však mohou v porovnání s původními
daty přehráVat odlišně, což je dáno nižším
počtem řídicích parametrů a efektů.

U€El,

SrvT/
EIEJ

UsB
USB je ZkratkoU pro Universal serial Bus
(univerzální sériová sběrnice). Jedná se
o sérioVé íozhraní, pomocí kterého se
připojUji periíerní zařízení k počítači,
Podporuje funkci,,uýména za provozu"
(možnost připojování periíerních zařízeni.
když je počitač Zapnutý).

Style File Format (SFF)
Formát souboru stylů sluóuje veškerá
data aUtomatického doprovodu nástrojů
Yamaha do jednotného formátu.

citlivost úhozu
Hra s íUnkcí citlivosti úhozu je Velmi
přirozená. protože umožňUje V rámci
relS,tiiků VyUžít maximálni výrazovy
íozsah.

PsR-E353 UzivatelsKá piírucka 5



Děkuieme, že iste si zakoupili digitální klávesový nástroj Yamaha.
Pro plné využití všech intuitivních a pokročilých funkcí nástroje vám doporučujeme, abyste si
pozorné přečetli tuto příruěku.
Také doporuěuieme tuto příruěku uložit na bezpečném a přístupném místě, abyste ji mohli
kdykoli znovu použít.

0bsah
O přkučkách,..,,.,,..,..,..,,.
Dodané příslušenství......
Formáty a funkce..,.........

Nréiáútoi ."" :] 
,:]":,

.,..,....,...,.....,..,..,,.....,. 5

.,,.....,,,..,.....,..,.........,. 5

Ovládací prvky a terminály na panelu

Nastavení
Požadavky na napájení..,.....,,,..,,.,,,,.,....,..,.....,...... 12
PoUžití notového stojánku ........,..,...........,.,...,..,,.., 1 3
Připojení slUchátek (prodáVána Samostatně)

a externího zVUkového zařízení .,.,..,.............,.., 13
Připojení pedálového spínače ke konektorU

[SUSTA|N]..,,.,,..,..,..,,.,.
ZapnUtí a VypnUtí napájení
FUnkce automatického vypnuií.......,.,,..,..,..,,.,,..,., 1 4
Nastaveníhlasitosti........................,.,..,,.,,.,,.,........14
Výběr nastavení ekvalizéru pro nejlepší zvuk...,,... 14
Změna citlivosii úhozu kláves..,..........,..,.......,....... 1 4

Položky displeje a základy použití 15

Položky na displeji,.,..,,.....,.
základY použiIí .,.

óokaz' ', 
.:: ' : ::'. :

Přehrávání sig nálu externího zvukového
zařízení pomocí vestavěných reproduktorů 30

Snížení hlasitosti padu melodie
(fUnkce potlačení melodie)......,

použití íunkce cvičení
Stažení zpěVníku. .,...................,31
Keys To Success. ..,..,...,.......,...3-1
Poslech, časování not a spráVné noty........,...,...,,. 33
Funkce Keys to Success s režimem Listening,

Timing nebo Waiting.,.,..,,...........,....,..,-.,,.,,.,.,.. 34
opakovánífráze.. ..,..,,.,,.,,.,,,,,,,,34

přehrávání a cvičení zvuku
akordů (Chord Study) 35

přehrávání a cvičení zvuku
jédnoduchých akordů.,..,.

přehrávání a cvióení základni
posloUpnosti akordů.,,,.......................

Hraní akordŮ společně s posloupností
akordů ve skladbě

Hraní akordů při cvičení v režimU ,,Waiting"..,"...... 36
Nahrávánívlastní hry 37

Struktura stop skladby.....,...,.....,.,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,.,... 37
Rychlé nahráVání. ....,.....,,........,37
NahráVání do Určené stopy ................,,.,,.,,..,..,,..,. 38
Vymazání skladby uživatele.............,..,.....,.......,..,. 38

Uložení oblíbených nastavení
panelu do paměti 39

Uložení nastavení panelu do registrační paměti.... 39
Vyvolání nastavení panelu z registrační paměti.....39

Funkce 40

Používání společně s počítačem
nebo zařízením iphone/ipad

Připojení k počítači...............,..,..,,.........................43
Připojení k ZaříZení iPhone/iPad ........................... 43

zálohování a inicializace 43

,,,,.,,,.43
..,......43

Dodatek

Řešení problémů.........,..,....,...........,.....,........ 44
Technické údaje,....,......,.,...,,,,.........,.,.,......... 45
lndex... .................46

......30
31

10
,l2

,..,,.,,13
........13

,.,,.............,............ 1 5
.,..,..........,..,,..,...,... 15

36

Použití rejstříků různých nástrojů
Volba hlavního rejstříku ..................................,,..... 1 6
Hía na,,klavír" .....,....................16
Použití metronomu,.....,,.,......,..,.......,..,................. 16
Přidání vrstvy dUálního rejstříkU ....,...........,,..,,,,,,,, 17
Hraní s použitím rejstříku režimu rozdělené

klaviatury V části pro levou rUkU..,,.,..,,...........,. ]7
Hra s Vylepšeným a Více píostorovým zvukem

(Ultra-Wide stereo)...... ................ 18
_. Použiií eíektů ve zvuku..,........,..........,,.................. 1 8

Přidání harmonie nebo arpeggia .........,,..,.,,........,, 1 9
Hra na klaviaturu ve dvou
osobách (režim Duo) 21

Přehrávání stylů
PoUžíVání hudební databáze ....,..,,,.....,,....,.....,..,.. 23
Registrace souboru stylů.....,,....,.......,,............,..,.. 23
Variace Stylů - části.....,...,.....,..,",..,.,..,..,..,,.,,,,,,,,,. 24
Změna tempa ..... ,,,,,,,,,,,,,,,.......24
Typy akordů během přehrávání stylu..,..,,.,...,..,..., 25
Hledání akordů ve slovníku akordů,,.......,.,,,.....,.,, 26

Přehrávání skladeb 27

Poslech ukáZkové skladby..,,.,.........,..,,.,,.,,.,,..,,.,, 27
Výběr a přehráVání skladby..............,,,,,,,,,,,,,.,...... 27
Přehrávání BGM .............,.........28
Hychlé posUnUtí skladby vpřed,

Zpět a pozastavení..,.........................,,,,,,,,.,,..,.. 28
Změna rejstříku melodie..,..,..,..........,.,..,.......,...,.,, 28
opakovatA-B.,,., .,,,,,,,,,,,,,,.......29
Zapnutí/Vypnutí jednotlivých partů,.....,,.,,.,,.......... 29
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43
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lnicializace...,.............,....,

Ukázka zpěvníku
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nÁsraol používr.tre nž po oůxtnonÉm
PRECTENI NASLEDUJICI CASTI

Uchovávejte tuto příručku na bezpečném a snadno přístupném místě pro pozdějšípotřebu.

A rroronuĚtlí A ,o" ouÁttí
. Tento adaptér napájení je určen ujhradně k použiti s e|ektronickýmj

nástroji Yamaha, NepOuživejte je] pro žádnó 1iné účely.

. Jen pro interiérové použití, Produkt nepouživejte Ve Vlhkém

prOStředí,

. při vo bě místa pro nástroj dbejte, aby by]a e|ektrická zásuvka

snadn0 příStUpná, V případě jakýChkO|i potíží náStr0j okamžitě

vypněte pomocí přepínače napájeni a odpolte adaptér napá]ení Ze

zásuvky, Vypnete-li nástro] pomocí přepínače napájeni a adaptér

napájení zůstane zapojen do elektrické Zásuvky, bUde do ně]

neustále proudit e|ektřina, i když jen m nimální rnnožství Pokud

nebudete nástroj delší dobU použíVat, odpojte napájecí kabel

Z e|ektrické ZáSUVky,

]::::,l]]i:]ll]lPřar]:]

A r"oroRNĚNí
Vždy postupujte podle níže uvedených základních bezpečnostních zásad, jinak by mohlo dojít
k vážnému poranění nebo i smrtelnému úrazu způsobenému elektrickým proudem, požárem atd,
Dodržujte následující bezpečnostní pokyny (nejsou však úplné):

o Neurnisťujte napájecí kabe ke ždrojům tepla, jako jsou ohřívače

nebo radiátory, Také kabel příllš neohýbe]te ani j nak

nepoškOZU]te. NepOk|ádejte na něj těžké předměty,

. PoUžíVejte jen napětí Určené pro tento nástroj, Požadované napěti

s_e nachlzi na identif kačním štítku na nástroji,

. POUžíVejte pouze Určený adaptér (Str. 45), Při poUžiti nespráVnéh0

adaptéru by moh|o do]ít k poškození nástroje nebo k jeh0 přehřátí

. Pravide ně kontroIujte elektrickou zástrčku a odstraňte případné

nečistoty a prach,

. Nástroj neobsahuje žádné součásti, které by uživatel moh| sám

oprav]t, Nástro] ne0tevírejte ani se 1ej nepokoušelte 1akkoli
demontovat či Upravovat jeho Vn třni část , Pokud si budete

mys et, že nástroj nefungU]e spráVně, přestaňte ]e] ihned pOUžiVal

a neche]te ]ej prohlédnout kvaliíikovanýrr] ServiSním techn kern

spoIečnosti Yamaha,

. Nevystavujte nástroj dešti, nepoužíve]te jej v b|ízkosti vody ani

v mokrém či v]hkém prosiředí, ani na něj nepokládejie žádné

nádoby (napřik|ad VáZy, |áhve či sk]enice) 0bsahující tekutiny,

které by do nástro]e mohly proniknout Otvory, Pokud d0 nástro]e

Vnikne tekut na (např, VOda), ihned Vypněte napá]ení a odpojte

napájecí kabe] ze zásuvky Potom nechejte nástro] proh édnOUt

kvaliíikovaným serviSním technikem Spo]ečnOst| Yamaha,

. lMáte- i mokré ruce, n]kdy se nedoúke]te elektr]cké ZásUVky,

Číslo modelu, sérioVé čiSlo, požadavky na napájení
a další údaje naleznete na identifikačním štítku na
Spodní straně jednotky nebo V jeho blizkosti. Napište
toto číslo do pole níže a Uschovejte tuto příručku na
bezpečném místě. V případě krádeže bUdete moci
nástroj identifikoVat.

číslo modelu

sériové číslo

(boltom_cs_0,1)

ot,ll_s 1/3
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. Nepokládejte na nástroj hořící předměty, jako napřík|ad svíčky,

Takový předmět by se moh| převrhnout a způsob t požár.

. postupujte v souLadu s níže uvedeným1 bezpečnostními zásadami,

Jinak by moh|o dojít k výbuchu, požáru, přehřátí nebo únlkU

kapaliny Z baterie.

- Baterie neUpravujte ani nerOZebírejte,

- NeVhaZU]te bater]e do ohně,

- Nedobíjejte baterie, které k dobíjení nejsou určeny,

- Udržujte baterie dále od kovo\^ich předmětů, jako jsou řetíZky,

spo-<y oo v asů, nilce rebo 4l,če,

- Používejte pouze určený typ bater í (sir, 45),

, Př Vk ádání nových baterií je třeba použít baterie stejného typu,

steiného rnode u a 0d steiného Výrobce,

- Baterie vždy vkládejte V or]entaci podle Značek pOIarity +/-,

- Pokud jsou baterie Vybité nebo pokud nástr0j nebudete delší

dobu pOUživat, baterie \.ryjměte,

- Při použití baterií Ni-[lH postupu]te d]e pokynů dodaných

s bateriemi, K nabúení používe]te pouze určené nablecí zařízení,

o uchovávejte baterie mimo dosah ma|ých dětí, N/ohly by je

spO]knOut,

. při úniku kapa|iny z baterie dbejte na t0, abyste s touto |átkou

nepřišl] d0 kontaktu, Pokud s] kapalinou z baterie potřísníte

pokožku, oči anebo ústa, hned si omyjte postižené míst0 VodOU

a VyhIedejte lékaře, Kapalina Z baterie ZpůSobUje kOrOZi a může

také Způsobit Ztrátu Zraku či chemické popá|eniny,

. Pokud dojde kjednomu Z nás|edLrjících problémů, nástro1

okamž tě lrypněte pomocí přepínače napájení a odpolte zástrčkLi

od e|ektrické ZásUVky, (Pokud použiváte bater e, ui]měte
Z nástroje Všechny baterie,) Potom Zař2ení nechejte proh|édnout

ServiSnírn technikem spoIečnOsti Yamaha.

- Napájecí kabeI nebo Zástrčka se jakkoIi poškodí.

- Cítíte neobvyk|ý Zápach nebo Z nástroje Wchází kouř,

Do náStrOJe pronikly nějaké předměty,

Př použití nástro]e se přerUší ZVUk,

A vnnouÁttí
Aby nedošlo k poranění, poškození nástroje či iiné majetkové škodě, vždy postupujte podle níže
uvedených základních bezpečnostních zásad. Dodržujte následujicí bezpečnostní pokyny (nejsou

však úplnó):

. Nepřipojujte nástroj ke zdroji napájení prostředn]ctvím

prodlužovací šňůry s Více zásuvkami. [l0hl0 by dojít ke Snžení

hvaIily ,/V-\J nebo i p,ehraIl ZaSLVky,

. při 0dpojování elektrické zástrčky od nástro]e nebo e|ektrické

ZáSUVky Vždy tahe]te Za Zástrčku, nikdy Za kabel. POkUd byste

_..1aha|i za kabel, mohl by se poškodlt,

. Pokud nel]Udete nástroj de|ší dobu použíVat nebo při bouřce,

zástrčku napájecího kabe u odpojte ze zásuvky zdro]e napájení

. Nepok]ádejte nástroj do nestabilní pozice, jinak by mohJ spadnout

a poškodit se,

. před přernístěním nástroje nejprve odpOjte všechny kabely, abyste

předeš|i poškození kabelů a poraněním osob, které o ně mohou

ZakopnOUt,

. při vo bě místa pro nástro] dbe]te, aby byla elekr cká zásuvka

snadn0 přístupná, V případě jakýchkoli potží nástroj okamžltě

Vypněte pomocí přepínače napájení a odp0jte Zástrčku Ze

zásuvxy, Pot-o .aq1,oj Vyp^eIe porroc, přep,nače napajení

neustá e d0 něj bude proudit eleklřina, i když jen m]nimá|ní

množstvi. POkUd nebUdete nástroj použíVat de]ší dobU,

nezapomeňte odpojit napájecí kabel od eIektrické zásuvky,

. používejte výhradně stojan určený pro tento nástro], přl jeho

upevňování vždy použitle]te jen dodané šrouby, Jinak by mOh|0

dojít k poškození Vn]třních součástí nebo upadnUtí náStroje,

. před připojením nástroje kjiným eleklronickým zařhením vždy

Wpněte napáiení Všech zařízení. Před ZapnUtím nebo VypnUtím

napájení všech zařízení sniže jejich hIasitost na mjnimum,

. Chcete-li nastavit požadovanOu úroveň hIaSitosii, nasta\te

hlasiiost Všech Zařiení na minimUm a posiupně ]i ZWšUite,

8 PSR-E353 Uživatelská příručka
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. Nestrkejte prsty ani ruce dO otvorů na náStro]i,

. NeZaSUnUjte do otvorů na pane U a k|aviatuře papirové, kovové an
jiné předměty. N/oh|0 by dO]it k poraněni, poškození náStro]e nebo
jiného maletku nebo funkčnímu selhání,

. 0 nástro] se neopírejte a nepok]áde.lte na něj těžké předměty a při

použtí t|ačítek, přepínačů a koneKorů nepoužívejte nadrněrnou sílu

. NepoužíVejte nástroj, ZaříZení anel]o s Uchátka de]ší dobu při Vyšší

nebo nepříjemné úrovn hlasitost , moh o by dojít k trva|érnU

poškození sluchu, Pokud máte potže se s uchem nebo vám zvoní

V Uší,.h navšti\,.te ékaře

spo]eČnost Yamaha nezodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím nebo upravením nástr0ie anl Za Ztrátu č] poškození dat.

Pokud nástroj nepoužíváte, Vypněte je] pomocí vypínače

kdyŽ je přepínaČ [Ó] (PohOtoVOstní režim / ZapnOUt) V pohOtOVOstním rež]mU, do nástroje stá]e V minimálním množství prOUdí e|ektřina

Pokud nebudete nástroj poUžíVat po delší r]ObU, nezapomeňte \,rypojit napájecí kabel Z eIektriCké Zásuvky,

Vybité bater e |1kvidujte podIe místníCh předpisů,

ozNÁMENÍ
Chcete-li předejít nesprávnému fungování nebo
poškození nástroje a poškození dat nebo jiného
majetku, řid'te se nás|edujícími pokyny.

l Manipulace
. Nástroj nepoužívejte v blízkosti teievizoru, rádia,

stereoíonního zařízení, molriIníh0 teleíonu nebo jiných

elektronlckých zař2ení, V 0pačném případě by mohIo dojít
k rušení signá|u násťOje, televiZorU či rádia, Jestliže tento
nástroj použlváte v kombinaci s aplikací v zařízení iPhone,
iPad nebo ]Pod touch, doporučujeme v daném zařízení
zapnout režim ,.Letad|o", Vyhnete se tak rušení
zpŮsobenému komunikačním signá|em zařížení,

. Nepoužívejte nástroj v prašném prostředí a newstavujte
ho nadměrným vibracím ani extrémně nízkým či vysokým
tep|otám (např, přímé sluneční svět|o, b|ízkost topného
tě|esa nebo interiér vozidla během dne), Mohlo by dojít
k deformaci panelu, poškození vnitřních součástí nebo
narušení íunkcí nástro]e, (0věřený rozsah provozní
tep|oty: 5-40 "C)

. Nepok|ádejte na nástroj viny|ové, p|astové ani pryžové
předměty, |Vohlo by dojít ke změně barvy panelu nebo
klaviatUiy,

l Údržba
o K čištění nástroje použrvejte měkkou iátku, Nepoužívejte

ředidIa, rozpouštědla, alkoho], čisticí prostředky ani čisticí
utěrky napuštěné chemickou |átkou,

l ukládání dat
. Některá data v násřoji (str, 43) jsou uchována i po jeho

vypnutí. V případě poruchy nebo při nesprávném použiti
však může dojit ke Ztrátě u|ožených dat, Dů|ežitá data
proto Uk|ádejte na externí zařízení, např, d0 počítače
(str, 43),

Informace
l Autorská práva
. kopírování komerčně dostupných hudebních dat, mimo

jiné dat NlIDI anebo zvukových dat, je pro jiné než osobní
použllí zakázáno.

. Tento produkt obsahuje a je dodáván s obsahem, na který
Společnost Yamaha Vlastní autorská práva nebo na který
vlastní licenci pr0 použití produktů podiéha]ících

autorským právům jJných v|astníků, S oh|edem na zákony
o autorských právech a ostatní související zákony vám
NENI povolena distribuce médií obsahující záznam nebo
uIožený obsah v podobě shodné nebo ve|mi b|ízké obsahu
V prodUktu,
- 

N/ezi výše popsaný obsah se řadí počítačové programy,

data se sty|em doprovodu, data M|Dl nebo WAVE, data
se záznamem rejstříku, notový záp]s, data notových
ZápisŮ apod.

- Distribuce médií je vám povo|ena v případě, že obsahují
vaši hru nebo hudební tvorbu využíva]ící tento obsah,
Schválení spoIečnosti Yarnaha CorporatiOn v takových
případech není zapotřebí,

l lnformace o íunkcích / datech nástroje
. v některých přednastavených sk|adbách byly provedeny

úpravy dé|ky čt aranžmá, a proto se nemusí přesně

shOdovat s původní ven í,

I lnformace o této příručce
o Obrázky a snímky disp|eje v této příručce jsou určeny jen

pro informační úče|y a mohou se od obsahu displeje
Vašeho nástroje Iišit,

. iphone, ipad a ipod touch jsou ochranné známky
spo|ečnosti App|e lnc, registrované v USA a jiných

Zemích,
. Názvy spo|ečností a produktů v této přkučce jsotl

ochranné známky nebo registrované ochranné známky
přísIušných společností,

DM1_5 3/3
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OuIádaci pruky a terminály na panelu

Přední panel

o
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o
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seznam skladeb Seznam stylů Displei
(Str. 67) (stí,69) (str, 15)

seznam
réjstříků
(str. 58)

seznam položek hudební databáze
(str. 70)
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O Přepínač [1)] (Pohotovostní režim /
zapnout)........... ..............str. 13

O Ovladač IMASTER VOLUME]
(Hlavní hlasitost),.............,,..................... str, 1 3

9 tlačítko [DEMo] {Ukázka).,...........,.,..,.,. str. 28

@ tlačítko tFUNcTloN] (Funkce) ...."......,.. str. 40
G) Tlačítto IMETRoNoME] (Metronom)....Str. 16

@ Tlačítko rrEMPo/TAP]
(Tempo/vyklepat),..,.,........., "..,..,.,.......,.,. str. 24

v režimu cvičení
o PART

Tlačítko IL1..........,.,..,.,......,.,.,,................. str. 33
Tlačítko IR], .,...........,...,.,.,............,.str. 33

v režimu nahrávání
o Tlačítxo [REc TRAoK 2]

(Nahrát do stopy 2) .......str. 37
Tlačítko [REC TRACK 1]

(Nahrát do stopy 1) .,..,..str. 37

to tlačitko IKEYS To succEss]
(Klíče k úspěchu) ..,......,...,.,........,......,.... str. 31

O Tlačítko IPHRASE REPEAT]
(opakování f ráze),..,.,,,....,.......,...........,... str. 34

@ Tlačítko [1 LlsTENlNG 2 TlMlNG 3 WAIT|NGI
(1 Poslech 2 Rytmus 3 Správné noty) ,.,str. 33

V režimu skladby
(D tlačítko IA-B REPEAT]

(Opakovat A-B) .....,.......str. 29
(D tlačítko [REW] (Posunout zpět) .........,..str, 28
(9 Tlačítko [FF] (Posunout dopředu)..,.......str. 28
@ TlaČÍtto tPAUsE] (Pozastavit)......,,........str. 28

V režimu stylu
o _tlačítko IACMP oN/oFF] (ZapnouV

vypnout automatický doprovod) .........,.slr, 22
(D Tlaěítt<o [lNTRo/ENDlNG/rit.]

(Úvodtzávér tritardando),..,....., . -.............str. 24
(D Tlačítko IMAIN/AUTo FILL]

(Hlavní / automatický přechod),,,,,,,,,-,.,sIí, 24
@ Tlačítko [sYNc START]

(Synchronizované spuštění).....,,,,,,,, -,,.,,stí. 22

(D Tlačítko [sTART/sToP]
(Spustit/zastavit)....,........,........ -........str, 22, 27

(D tlačítro [REC] (Nahrát) ................,.,....,..str. 37
(D tlačítt<o tsoNG] (skladba) .......,.,,...,..,.,.str. 27
(D Tlačítxo [volcE] (Rejstřík) ...,....,"...,....... str. 16

@ tlačítt<o tswLE] (Styl)..,. . . "....... ,.,,,,,,,.,str.22
@ Číselná tlačítka [0]-[9], [+], [-] ...............str. 15

€D tlačítro [eoRTABLE GRAND]
(Reistřík klavíru)......,....."...,.,........,..........str. 1 6

Ovládací prvky a terminály na panelu
-- , ] ,,, 'l'l .,&]řil!:]]*iliri:rr}i

Zadní panel

@ tlačítt<o IULTRA-WIDE sTEREo]
(Velmi široké stereo).....,..............,.,.,....,. str. 1 8

@ Tlačítko IMELoDY sUPPREssoR]
(Potlačení melodie).,.,.,..,,......,........,.,..,.. str. 30

@ Tlaěítko [REGlsT MEMoRY]
(Registrační pamětJ.,.............................. str. 39

@ tlačítt<o lMuslc DATABASE]
(Hudební databáze) .........................,...... str. 23

@ tlaěítt<o [DUAL] (Duální rejstřík),..,,,,."...str. 17

€D Tlačítko [SPLIT] (Režim rozdělení
klaviatury)........ .........,....str. 17

@ TlaČÍt*o IHARMoNY] (Harmonie).,.",..... str. 1 9

@ llustrace bicích nástrojů
pro bicísadu ..........,.,....str. 16
JednotliVé symboly označují bicí nebo perku§ní nástroje
přiřazené k přís|ušným kláVesám pro sadu ,,Standard Kit 1 "

(Standardní sada 1),

@ Konektor ISUSTAIN] (Doznívání)...,.,....,str. 1 3
€D Konektor IUSB TO HOST]

(UsB k hostitelir . . . . , . . , . ,....,...,,... str. 43
@ Konektor [AUx lN]

(Doplňkovývstup) .,, .., .............Str.30
@ Konektor [PHoNES/oUTPUT]

(Sluchátka/vtistup).....,...,.......,................str. 1 3

@ Konektor DC lN (Vstup napájení) .....,...,str. 12
- slouží k připojení k počítači, Podrobnosti naleznete V příručce

,,computerrelated operations" (operace prováděné
s počítačem) (str. 5) dostupné na Webov}7ch stránkách.
K připojení použijte kabel USB typu AB s mďimálnídélkou 3 m,

Kabely USB 3.0 nelze použít,

Symbol ,,Stiskněte a přidržte"
/r Stisknutim a piidrženlm tlačítek s timto

'^ oznaiením lze Vyvolat alternativnl íUnkce.
podržte tlačitko stisknuté, dokud se nezobrazí
příslušná fUnkce.

@@ @
TN!-IN 

-l

@@
M-Eďn T11:]oUŤPUT ]++- |
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l|astaueni

Požadavky na napájení
Nástroj lze napájet pomocí adaptéru napájení nebo
baterií. Je-li to možné, používejte vždy adaptér
napájení, ProVoZ s použitím adaptéru napájení
je šetrnější k životnímu prostředí než provoz na
baterie - spotřebováVá se při něm méně zdrojů.

Použití adaptéřu napáiení
l ověřte, zda je náStroj vypnutý (podsvícení

displeje muSí být vypnuto).

I ueozonrrĚrrí
. Použivejte pouze urěený adaptér (str, 45). Při použiti

nesprávného adaptéru by mohlo dojit k poškozeni
I nástroie nebo k ieho přehřiváni.
l

2 Připojte adaptér napájení ke konektoru DC lN
(konektor zdroje napájení).

3 Zapojte adaptér napájení do elektrické záSuvky.

I vlnovÁní
. Při volbě mista pro nástrcj dbejté na to, aby byla
používaná elektrická zásuvka snadno přistupná.
v připadě jakjchkoli potiži nástrcj okamžité wpněte
pomoci přepínaěe napájení a odpojte zástňku
ze zásuvkv.

Konektor Dc lN
(str, 1 1)

2

llozNiy!- 1l

. Po ýypnutí napáiení tento postup proved'te V opačném pořadi
a adaptér napájení odpoite.

. Pokud je připoien napájecí adaptér, bude z něj autamaticky
odebiána elektrická energje, a ta i V případě, že jsou
Vloženy baterie.

použití baterií
Nástroj vyžaduje šest bateriívelikosti M, typu LR6
(alkalické), R6 (manganové) nebo nabíjecí baterie
Ni-MH (nikl-meta| hydridoVé). DoporUčujeme
v nástroji používat alkalické baterie nebo nabúecí
baterie Ni-|VlH, protože jiné typy baterií se při
provozu rychleji vyčerpaj í.

12 PSH-E353 Uživatelská příručka

r vložení baterií
] ověřte, zda je napájení nástroje Vypnuto.

2 otevřete kryt prostoru pro baterie, ktery7 se
nachází na spodním panelu nástroje,

V|ožte šest nových baterií. De]te pozor, aby
orientace pólů baterií odpovídala označením
V prostoru na baterie.

4 Nasad'te zpět kryt prostoru pro baterie
a přesvědčie se, zda pevně zapad| na místo

oznÁru=rí
. pokud připojíte nebo odpojíte adaptér napájení,

když jsou v nástrcji ýloženy baterie, může se nástroj
wpnout a může dojít ke ztrátě právě nahrávaných
nebo přenášených dat,

. Nastavení nástrcie upravte podle typu použité baterie
(typ baterie, str. 42).

Pokud kapacita baterií již nebude postačovat pro
normá|ní provoz, může dojít ke snížení h|asitosti či
ZkresIení zVUkU, případně se mohou Vysk}tnoUt daIší
problémy. V tom případě vyměňte všechny baterie
za nové, případně čerstvě nabité.

tFórŇÁ-l|
. Nabíect baťere se y tomťo nastrai nedobijeJi. K nabúeni

paužiýeite pouze určene nabiieci zařlzeni.

. pokud je připojen napájecí adaptér, bude z něj automatícky
odebnana elekrická energie, a ťo i v pipadé. ze jsou
vlaženy balerie.

n§nnH



l Nastavení typu baterií
Po vložení nových baterií a následném zapnutí
nástroje zkontrolujte, zda je správně nastaven
typ baterií (nabíjecí, či niko|iV), a to prostřednictvím
funkce č. 046 (str. 42).

ozNAMENl
. Nesprávné nastavení typu bateií může zkrátit životnost

vložených baterií, zkontroluite, zda je typ baterií
správně nastaven,

Použití notového stojánku

Připojení sluchátek (prodávána
Samostatně) a externího
zvukového zařízení

arcN67l
l oUTPUT

stereofonní sluchátka
s 6,3mm zástrčkou

K tomuto konektoru lze připojit stereofonní
sluchátka s 6,3mm zástrčkou. Reproduktory
nástroje se po zasunutí zástrčky do tohoto
konektoru automaticky Vypnou.
Konektor [PHONES/OUTPUT] také funguje jako
externí VýStup. Ke konektoru [PHoNEs/oUTPUT]
můžete připojit počítač, zesi|ovač k|áves,
stereofonní systém, mixážní pu|t, nahrávací zařízení
či jiné zvukové zařízení, kíeré umožňuje příjem
signálu z linkovóho výstupu nástroje.

2\ vlnovÁHí
l . Nepouživejte nástroj, zařizeni anebo stuchátka detši

dobu pří vyšší nebo nepříjemné úrovni hlasitosti,
nebot'by mohlo dojít k trualému poškozeni sluchu,
Pokud máte potiže se sluchem nebo vám aoní v uších,
nevštivte lékeře-

. před připojením nástrcje k jiným elektrcnickým zailzenim
vždy neiprue nastavte na všech zařízeních minimální

I hlasitost a poté vypněte jejich napájeni,
I

-
Nastavení

ozNAMENl
. Pokud je zvukov! Výstup nástrcie veden do extemiho

zařízeni, zapněte nejprue nástroi a poté externí zařízení,
Při vypínání postupujte v obÉceném pořadí.

Připojení pedálového spínače
ke konektoru ISUSTAIN]

@
tNsNl

Pomocí pedá|ového spínače (FCS/FC4A,
prodávaného Samostatně) připojeného
ke konektoru [SUSTA|N] |ze při hře docí|it
přirozeného doznívání tónu.

FoZNlyxa|
. před zapnutím napájení ověřte, zda je zástrčka pedálového

spínače řádně připojena ke konektoru [sUsTAIN].
. pedalovy 

'pinač 
nesešlapuJle během zapinan napáieni.

Mahla by se tím změnit polarita pedálového spínače -
spínač by pak fungoval obrácené.

. Funkce doznívání nemá vliv na rejstříky režimu rozdělené
klaviatury btr. 17) a styl (automatíchj daprovad, str. 22).

Zapnutí a vypnutí napájení
l otočte ovladačem IMASTER VoLUME]

do polohy,,MlN".

2 Stisknutím přepínače 1 
(; 1 1Pohotovos\ní režim /

zapnout) nástroj zapněte. Během hry můžete
pomocí otočného oVladače IMASTER VoLUME]
úroveň hlasitosti upravit. Napájení vypnete
stisknutím a podržením přepínače

I o ] (Pohotovostní režim / zapnout)
na jednu sekundU.

7\vlnovÁrí
. při použiti adaptéru napájeni nástroi neustáte

spotřebov ává malé množství elekt rické energíe,
I i kdyžie vypnubj, Pokud nebudete nástroi delši dobu

\ oorzir"t, odpojte napájecí kabet z elektrické zásuvky.

,A. A((" )) + (C)
1"^ 7"".
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Nastavení
,-:":__ §

Fu nkce automatického vypnutí
Aby se zbyteóně nespotřebovávala energie, je nástroj
vybaven funkcí automatického vypnutí, která
automaticky odpojí napájení v případě, že nástroj
není určitou dobu používán. Ve výchozím nastavení
Se nástroj automaticky po 30 minutách vypne.

r Nastavení doby, která uplyne, než dojde
k automatickému vypnutí:

Tlačítko |FUNCTloN] opakovaně stiskněte, dokud
Se na diSpleji nezobrazítext ,,Autooff" (Automatické
vypnutí) (funkce 045, str.42), a poté pomocí
tlačítek [+] a [-] Vybene požadovanou hodnotu,

Možnosti nastavení: OFF,5, 10, 15,30,60,
120 (min.)

Výchozí hodnota: 30 (min.)

. zakázání tun kce a uto mati c kého
vypnutÍ:

Vypněte napájení. Poté stisknutím přepínače
1 
(2 1 1eonotovostní režim / zapnout) zapněte nástroj

azároveň podžte k|áVesu nejnižšího tónu. Pokud
chcete funkci automatického vYpnulí zakáza|,
mŮžete vybrat u íUnkce č. 045 možnost
,,OŤŤ" (Vypnuto) (str. 42).

/FórŇ;nKA1l
. obecně platí, že data a nastavení jsou uchována i po vypnutí

nástroie, Padrobnosti naleznete na str. 43.

ozNAMENl
. v závislostí na stavu, ve Rerém se nástloj nachází, nemusí

dojít k autoňatíckéfru vypnutí ani po uplynutí uňené doby.
Pokud nástroj nepoužíváte, vždy jej ručně wpněte,

i pokud je nástroj připojen k externimu zařizeni, jako ie
napřiklad zesilovač, rcproduktoř nebo počitač, a není po
určitou dobu použiván, postupujte podle pokynů v uživatelské
přiruěce a vypněte napájeni nástroie a připojených zařizení,
aby nedošlo k jejích poškození. Pokud si nepřejete, aby došlo
k autofratickému wpnuti nástrcje, když je připojeno externi
ařízení, deaktívujte íunkcí automatického vypnuti.

Nastavení hlasitosti

ly-
,, rct/ -§,,\)

Jakmi|e začnete hrát, můžete pomocí ovladače
[MASTER VOLUME] upravit hlasitost všech
zVukŮ klaViatUry.

/,A\
{ (( )) l
,_^K/_

§vlnovÁr,rí
. Nepouživejle nástroi pii vysoké htasitosti po delši dobu,

mohlo by doiít k poškození sluchu,

14 PSR-E353 Uživatelská příručka

Výběr nastavení ekvalizéru
pro nejlepŠÍ zvuk
K dispozici je šest různých nastavení h|avního
ekvalizéru (EQ), s jejichž pomocí |ze dosáhnout
optimálního zVukU při poslechu prostřednictvím
různých reprodukčních systémů - vnitřních
reproduktorů nástroje, sIuchátek nebo externího
reproduktorového systému.

l Sti§knutím a přidržením tlačítka
[ULTRA-WIDE sTEREo] alespoň
na jednu sekundu vwolejte íunkci
,,024 MasterEQ" (funkce o24, slr, 41|,
Na displeji se na něko|ik sekund zobrazí údaj

,,MasterEQ" a potó se zobrazí aktuá|nítyp
hlavního ekvalizéru.

u'šiáňgáo'n
,ř*§ I |,:|:_:, r__,!::,i 1____!_i:

2

přidržte tlačítko déle
než jednu sekundu

Aktuální typ hlavního
ekvalizéru

Pomocítlačítka [+] nebo [-] vyberte
požadovaný typ hlavního ekvalizéru.
Typy hlavního ekvalizéru

Speaker
(ReprodUktor)

optimální Volba pro Výstup přes
VestaVěné reproduktory nástroje,

2
Headphone
(S]uchátka)

optimální Volba pro sluchátka či
poslech přes externí reproduktory

3 Boost (ZeSilit) Z\ryšuje hlasitost zvuku.

4 Piano (KlaVír) optimální Volba pro sóloVý klavír.

5
Bright
(Jasný tón)

Sníží střední rozsah, čímž zajistí
jasněiší tón zvuku.

6 l\,4ild
(Jemný tón)

sníží Vysoký rozsah, čímž zajistí
měkčí tón zvuku.

zména citlivosti úhozu kláves
Podle potřeby můžete určit citlivost úhozu úak bude
ZVUk reagovat na sí|u, jakou hrajete), Tuto hodnotu
lze nastavit pomocí funkce č. 007 (str. 40).



Položky displeje a základy použití

Položky na displeji

,l],,,, "],.,,]l],l §iári/§tii|dAlOičél.:l
,,", " ', {§kladbai,§tyl,',iejstřík} ., ,:l,,l:,

*:,:,'l""'#r:i""*jírež]m, 
v němž se @

@
@

v této oblasti se za normálních
okolností zobrazují noty, které
hrajete, Během lekce se skladbou
se Zde zobraz!jí aktuální přehráVané
noty a akordy. Pokud použíVáte
funkci slovníku (str, 26), zob@zu]í
se zde noty Zadaného akordu.

t éZE]ufull
. veškeré nóty nacházejíCi se pad nebo

nad notovau osnovau jsou v notaci
určeny údajem ,,8va"-

. v pilpadě některjch akardů se nemusí
zobrazt všechny noty- DŮvodem ie
omezené místo na displeji.

§i*]*i]:rrirlr,ai

].,,,.,,l;11,166itqeé::,ťěéňí,,,.,,,,,,],

V této obtasti se nacházejí
informace o aktuálním stavu
cVičení.

Keys To success
(str, 31)

fiffi§f] opakovanl free (str, 34)LJ Pos oupnost akordů
(str. 36)

*.*,*. lnÍormuje o stavu
úspěšného dokončení
(str, 32) cvičení z funkce
Keys To success.

''],l,,, -$a,r]zip!ru!íJýý éíiutí, .','
JednotliVé indikátory se zobazí, když
je odpovídající funkce zapnutá.

l- ToUcH-l ..- citlivost úhozu
(str. 14)

|--WIDE 
.l 

.,. Velmi široké stereo
(str, 1 8)

|- ACN4P l ..,Automatický
doprovod (str- 22)

t spllil,.. Rozděíeníklav]atury
(str. 1 7)

T DUAL] .,. Duální rejstřík (str. 17)

FmMoNÝi ... Harmonie (str, 19)

FPEGGId ,.. Arpegg]o (str. 19)

t- Dřó- ,., Duo (str,21)

Základy použití
NeŽ zaČnete nástroj používat, je vhodné se seznámit se základními ov|ádacími prvky, pomocí nichž 1e možné
Vybrat příSlušné po|ožky nebo změnit hodnoty.

r číselná tlačítka
Pomocí číse|ných tlačitek je možné přímo zadat
položku nebo hodnotu. U číSel začínajících jednou
či dvěma nulami mohou blit první nuly vynechány,

Např.: volba rejstříku m3,
céňbelo-

Stiskněte číselná tlačítka [0],
|0] a 13] nebo pouze
stiskněte tlačítko [3].

r Tlačítka [-] a [+]
Krátkým stisknutím t|ačitka [+] zrnl,šite hodnotu
o jednu jednotku. Pokud krátce stisknete t|ačítko [-],
hodnotU o jednU jednotku snížíte. Stisknutím
a přidržením jednoho z tIačítek mŮžete přísIušnou
hodnotu měnit pIynule.

.JEů
\

Krátkýmstisknutim Krátkýmstisknutím
hodnotu snížíte. hodnotu zvýšíte,

PSR-E353 Uživatelská přííučka 15

Akořd
UdaVá akord. kieru -raiete.a klaviature V rozsahu r
autonati(keho doprovodu {sL..22) nebo kteryje LUrčen V přehráVání skladby.

ooq/kle _Váo člslo a{uálnlro taklJ s^ladoy ci rulctton
stylu, Pokud se použlvá t|actko [FUNcTloNt Y5f9li .- -. -(str, 4OJ. je zde uveoeno čtslo runkce. LlU j Llť l

oz-aóuje aktUalne h.ané noty, oz.ačUje noty melodie a aKordu
skladby při použití funkce učení skiadby. označuje také noty
akordu práVě hraného nebo akordU při použiŤí funkce slovníku.

.:; ,::, :,|:,',:l -, S-!av,9!op]§kladby , .'. ...., .-,.,
:-,,ffií:ffi?::l#:""fl:::i:?T:l1lil; EE
(str. 29, 38).

svíií| Stopa obsahuje data,

Nesvítí; Stopa je álumená nebo neobsahuje žádná data

Bliká: Stopa ]e Vyorana jako aahraVac ,

],] ] ] ] ]] ]:].]::'] ,,,].,,,]]la] ]Doba
UdáVá aktuální dobu přehráVání. DrrD



irír.]§lrr:.§:§

Použití rejstřík ů různých nástroj ů

Vedle klavíru, varhan a dalších ,,obvyklých" klávesových nástrojŮ nabízí tento nástroj
široký výběr dalších rejstříkŮ. Patří mezi ně kytara, basa, smyěcové nástroje, saxofon,
trumpeta, bubny a jiné bicí nástroje nebo dokonce zvukové efekty, pomocí nichž lze
dosáhnout velkého množství různých zvukŮ.

,Uúlbá,, lhlaúňiho],iÉJ§tříku

l stist<něte tlaěítko tvolcE],
Zobrazí se čís|o a název rejstříku

Zobrazí se po
stisknutí tlačítka
[VoIcE].

Čís|o rejstříku

'.a'a:aa::::.:':

]:.]:,'].]l,]:.]

z

Zde zobrazený rcjstřík
se stane hlavním
reistříkem nástroie,

Vyberte požadovaný rejstřík číselnými
tlačítky [0]-[9] nebo tlačítky [+] a [-],
Seznam rejstříků je uveden na str. 58.

J zaěněte trrát.

Vybede rejstřík 096 Flute

Typy přednastavených reistříků

196001
lnstrumentální rejstřiky (Včetně zVUkosich
efeKů).

197_214
(Bicí sada)

Jednotlivým kláVesám jsou přiřazeny různé
zvuky konkrétních bicích a perkusních
nástrojů. Pomocí těchto kláVes ]ze jednotliVé
zvuky přehrát, Podrobnosti o nástrojlch
a přiřazení jednotlivých bicích sad ke
kláVesám najdete V seznamu bicích sad
na str. 64,

215_234
Arpeggio se automaticky zahraje při prostém
hrani na klaviatuře (str. 1 9).

235_573 Rejstříky XGIite (str. 61)

000

one Touch setting
Funkce one Touch Setting automaticky
Vybere optimální rejstřík pro daný styl nebo
skladbu (s Výjimkou skladeb dostupných
prostřednictvím konektoru |AUX lNl),
Tuto íunkci aktiVujete nastavením čísla
rejstříkU,,000",
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H:!a,,!lá]..:i;'kláúiríl

Chcete-ii obnoVit VýchoZí hodnoty růZných

nastavení a hrát se standardním zvukem klavíru,

stačí stisknout tlačitko [PoRTABLE GRAND],

Jako h|avní rejstřík bude automaticky vybrán rejstřík

,,001 Grand Piano".

použiti metronomu
Nástroj je Vybaven metronomem (zařízením

udržu]ícím přesné tempo), kteryi je velmi praktickou
pomůckou při cvičení.

l Metronom spustíte stisknutím tlaěítka
[METRoNoME].

METFONOME

í-l,,l
/TME slc.

2 Chcete-li metronom zastavit, stiskněte
znovu tlaěítko [METRONOME],

Změna tempa:
Zóbazle hodnotu tempa pomocítlačítka [EMPO/
TAP] a poté stiskněte číselná tIačítka [0]-[9] nebo
t|ačítka [+] a [-].

í'']:.l

Aktuálni tempo

Současným stisknutím tlačítek [+] a [-] okamžitě
obnovíte Výchozí tempo.

Nastavení taktu:
Stisknutím a podržením tlačítka [METRoNoME]
zobrazIe indikátor,,TimesigN" (funkce 036; str, 42)

a poté stiskněte číselná t|ačítka.

Nastavení hlasitosti metronomu:
Tuto hodnotu |ze nastavit pomocí íUnkce č. 038
(sIr.42),

n



d.úálříful

Kromě h|avního rejstříku můžete v celém rozsahu
k|aviatury přidat ,,duální rejstřík" jako další
vrstvu rejstříku.

l oualni režim zapnete stisknutím
tlaěítka IDUAL].

[-]]l.r vstt

současně budou
znít dVa rejstříky,

I Opakovaným stisknutím tlačítka IDUAL]
duální režim ukončíte.

Postup v}íběru jiného duálního rejstříku:
Při zapnutí duá|ního režimu se vybere vhodný duá|ní
rejstřík pro aktuální hlavní rejstřík. Podle potřeby ale
můžete snadno vybrat jiný duální rejstřík stiskem
a přidržením tIačítka [Dual], čímž vyvo|áte poIožku

,,D.Voice" (íunkce 012; Str. 41), Ve které následně
můžete použit číse|ná tlačítka tO]-tO], t+], l].

Použití rejstříků různých nástrojů
w:r.|]rra,',::.,)a:,|,:.':.'::.:,'

llnní,,,,§,,lpóUžitlmllliéj§tíikú
imúlí,óžděléne,,,k íďur_T

.,,., Ú,, čá'§li,', P]ó,,.ló.Ú.OU,ll ruft6,.,'1 '.',,,11

Při rozděleni klaviatury na dVě samostatné óasti
můžete přehrávat různé rejstříky v částech pro

levou a pravou ruku.

l stisknutím tlačítka [sPLlT] zapněte
režim rozdělené klaviatury.
K|aviatura bude rozdě|ena na část pro levou
a pravou ruku.

[1,11iB,éŤ.

zablďíse, pokud je re]střík režjmu
rozdělené klaviatury Zapnutý,

Dělicí bod - Výchozí nastavení: 054 (F+2)

o72 0B4 096
(c4) (c5) (c6)

Rejstřík režimu
rozdělené klaViaturV

HlaVní rejstřík a dUáln
rejstřík

V části pro |evou ruku můžete přehrávat rejstřík
režimu rozdělené klaviatury a v části klaviatury
pro pravou ruku současně přehrávat hlavní
a duální rejstřík.

KláVesa nejvyššího tónu V části pro |evou ruku
je označována jako ,,dělicí bod" (íunkce 006;
Str, 40), Výchozím nastavením, které je možné
změnit, je k|áVesa F#2.

) Opakovaným stisknutím tlačítka ISPLIT]
režim rozdělené klaviatury ukončíte,

Postup Wběru jiného rozděleného rejstříku:
Stisknutím a podržením tlačítka lsplit] zobrazte
indikátor,,s.Volce" (funkce 016; Str. 41) a poté
Siiskněte číselná t|ačítka to]-to], t+], t-].
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Použití rejstříků různých nástrojů

t_,,J

,,l,,l|Íá..,§l,'ť!ÉÉ§enýmlllall,lfi3g,:.,,1,1,1l,,,,,.,'. 
.,, 

l :,

prosto]ou,Ím anukem
(Ulfra-Wide Stereo)

Pokud zapnete funkci Ultra-Wide Stereo, na nástroj
lze hrát s více prostorovým zvukem, kteryi navozuje
dojem, že se zvuk nešíří pouze z reproduktorů.

l Stisknutím tlačítka [ULTRA-WIDE
STEREO] tuto funkci zapnete.

Tato položka se Zobzzí, když je
íunkce U|tra-Wide Stereo zapnuta

Budete mít dojem, že je ZVuk VšUde kolem Vás,
jako kdyby byl reproduktor mimo nástroj,

f opětovným stisknutím tlačítka
[ULTRA-WIDE STEREO] tuto
funkci vypnete.

Výběr typu funkce Ultra-Wide Stereo:
Stisknutím a podržením ilačítka IULTRA-WlDE
sTEREo] zobrazle indikátor .,Wide' (Široký)
(funkce č. 025, sŤ. 41) a poté stiskněte
číseIná tIačítka.

IP

18 PSH-E353 Uživatelská příručka

použiti ďektů ue zuuku
Tento nástroj dokáže v přehrávaném zvuku používat
různé efekty, které jsou uvedeny V náS|edujícím

seznamU.

aDozvuk
Umožňuje reprodukovat akustickó prostředí

konceftního sá|u nebo hudebního k|ubu. přestože

se l47běrem skladby nebo sty|u vyvolá nejvhodnější

typ doZVUku, můžete Vybrat jiný dozvuk pomocí
íunkce č, 020 (str. 41 ). Pomocí Ťunkce č. 021 (str. 41 )

můžete také nastavit hloubku dozvuku.

OChorus
Působí tak, že je re]střík plnější, tep|ejší

a prostorovější. Přestože se výběrem skladby nebo
sty|u vyvolá nejvhodnější typ efektu chorus, mŮžete

vybrat jiný typ pomocí funkce č. 022 (str. 41).

apanelové doznívání
Pokud zapnete parametr Doznívání funkce č. 023
(str.41), můžete přidáVat k rejstříkŮm kláves pevné
automatické doznívání tónu. Doznívání lze docí|it

také pomocí pedálového spínače (prodávaného
samostatně, Str. 13).

trcn,iwl)
. Anl pres akliýaci panelového doznivani se u nekterych rejstrků

dozníváni nepoužije.



Přidán:í.:,lh]átm§ňiá,',nébó

K hlavnímu rejstříku můžete přidat harmonické tóny
nebo arpeggio.
Zvolením typu harmonie můžete přehráVaný zvuk
hlavního rejstříku nebo duálního íejstříku dopInit
o harmonii, např. duet či trio, případně přidat
tremolo nebo tóny s odrazem. Stejně tak umožňuje
typ arpeggia automaticky přehrát arpeggio
(ozložené akordy) při prostém hraní odpovídajících
tónů na klaviatuře. |Vlůžete například hrát trojzvuk -
základní tón, tercii a kvintu - a funkce arpeggia
automaticky vytvoří různé z$ímavě znějící íráze ve
sty|u arpeggio. Tuto funkci |ze tvŮrčím způsobem
použít při skládání hudby i při přehrávání.

Harmonii nebo íunkci arpeg9ia zapnete
stisknutím tlačítka IHARMONY/
ARPEGGlo].

f-lt*"

zoblazi
funkce

{]@l
i

lHARMoNÝl
se, pokud je zapnuta

harmonie.

@

lÁRpEGďló]
Zobruíse, pokud je zapnuta
íunkce arpeggio.

Po aktivaci funkce harmonie nebo arpeggia se
zvo|í nejvhodnější nastavení podle aktuá|ního
hIavního rejstříku.

Chcete-li Vybrat konkrétní typ, vyberle jej v rámci
následujícího kroku 2 nebo 3.

IMiw)l
. Efekt harmonie lze přidat výhradné k hlavnímu rejstříku.
. Arpeggio se automaticw zapne, kdř vyberete čislo

rejstříku v rozsahu 21 5-234.
. Při zvolení typu harmanie v rozsahu 001 až a05 se efekt

harmonie při hrani melodie pravou rukou projeví pauze
po aktivaci stylu (str_ 22) a ahrání akordů v rozsahu
auto m at i cké ho d o p rov ad u klav i atu ry.

Použití rejstříků různých nástrojů
.,,],, :,, ], §§ť§*']§;§ťÉ

2 Stiskněte tlaěítko [HABMONY/
ARPĚGGIO] a alespoň jednu sekundu
jej přidržte, dokud se na displeji
nezobrazí indikátor,,Harm/Arp"
(funkce č. 028, str, 41).
Po zobrazení indikátoru ,,Harm/Arp" na několik
Sekund se zobrazí aktuální typ.

fJl-,*
\\"\
\]

přidržte tlačítko
dé|e než jednu
sekUnalU

3 Vyberte požadovaný typ ěíselnými
tlačítky [0]-[9] nebo tlačítky [+] a [-I.
Pokud budete chtít určit typ harmonie, Vyberte
příslušný typ ze seznamu typů harmonie na
str, 71. Při určování typu arpeggia postupujte
podle informacív seznamu typů arpeggia na
str.72.

. Při hraní jednaho z typů arpeggia V rozsahu 143 až 176
zvolte jaka hlavní rejstřík odpovídající rejstřík
uvedený níže.

143-173: Zvolte bicí sadu (rejstřík č_ 197 až 206).
174 (China): Zvalte reistřík,,stdKitl + chinese Perc"
(reistřik č. 207).
175 (lndian): zvolte sadu ,,lndían Kit 1 " (reistřík č. 208)
nebo ,,lndian Kit 2" (rejstřík č. 209).
176 (Arabic): Zvalte sadu ,,Arabic Kít" (rejsřík č. 210).

Harmonii nebo arpeggio spustíte
stiskem a podržením tónu nebo
skupiny tónŮ na klaviatuře,
Poté co zvolíte typ harmonie, můžete přehrávaný
zvuk h|avního rejstříku doplnit o harmonii
(například duet či trio) nebo přidat efekt,
napříkIad tremolo nebo tóny s odrazem.
Stejně tak umožňuje typ arpeggia automaticky
přehrát arpeggio (rozložené akordy) při prostém
hraní odpovídajících tónŮ na k|aviatuře. Fráze
využívalící určité arpeggio se liší podle počtu
stisknutých tónů a části klaviatury.

4

Aktuální typ
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Použití rejstříků různých nástrojů

§ Harmonii nebo íunkci arpeggia
vypnete opětovným stiskem
tlačítka IHARMONY/ARPEGG lO].

ZpŮsob použití efektu ve zvuku při
jednotlivlích typech

. Typ harmonie 00,] až 005

Při hraní akordů V rozsahu pro automatický
doprovod (automatický doprovod ]e zapnutý)
st]skněte kláVesy pro pravou rUku (str,22),

. Typ harmonie 006 až 012 (try|ek)

Stiskněte a podržte dVě kláVesy

. Typ harmonie 013 až 019 (kemolo)

Držte kláVesy
stisknuté.

. Typ harmonie o2o až 026 (odíaz)

na klaVesy,

. Typ arpeggia o27 až 176
Pokud ie režim rozdělené klaviatury Wpnutý:

Funkce arpeggia se použije u hlavního

_ a duálního rejstříku,

Pokud je režim rozdělené klaviatury zapnut!i:

Funkce arpeggia se použije pouze u rejstříku
režimu rozdělere k'aviatLry,

IFóŽŇiw1|

| 
. Funhc, arpegg,a nel7e soucasně pouztt pra rejstiih

' režimu rozdélené 
^laviatury 

a hlavni a duálfu reistři^ý

. pohud ia^o hlavní reistřlk vrbeíerc reistiih
v razsahu 225 ú 234. arpeggrc a ro7dělená
hlaviatura se zapnou automaticky.

Úprava hlasitosti harmonie:
Tuto hodnotu lze nastavit pomocí íunkce č. 029 (stí. 41 ).

Úprava vstupní hlasitosti arpeggia:
Tuto hodnotu |ze nastavit pomocí funkce č, 030 (str. 41),
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Podržení přehrávání arpeg9ia pomocí
pedálového spínače (přidržen0

Nástroj mŮžete nastaVit tak, aby přehrávání arpeggia
pokraěova|o i po uvolnění k|áVesy, a to Stisknutím
pedálového spínače připojeného ke konektoru

lSUsTAlN].

l Opakovaně tiskněte tlačítko
IFUNCTION], dokud se na displeji
nezobrazí Údaj,,Pdl Func"
(íunkce č, 031).
Poté co se na něko|ik sekund zobrazí údaj

,,PdI FUnc", zobrazí se aktuální nastavení,

.,....,.,! ný. af \4l & t,

Vyberte možnost,,Arp Hold" číselnými
tlaěítky [0]-[9] nebo tlačítky [+] a [-].
Chcete-|i obnovit funkci pedálového spínače
na doznívání, vyberte položku ,,Sustain".
Jest|iže chcete použít zároveň íunkci podržení
i doznívání, vyberte možnost,,Hold+Sus".

Hrajte na nástroj s přehráváním
arpeggia prostřednictvÍm
pedálového spínače.
Stisknutím tónů začněte přehrávat arpeggio,
poté stiskněte pedá|ový spínač. Přehrávání
arpeggia bude pokračovat i po uvolnění kláves.

Chcete-li přehrávání arpeggia ukončit, uVolněte
pedá|ový spínač,

2
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l ruástroj v režimu Duo spustíte
současným podržením tlačítka [L]
a zapnutím nástroje stiskem přepínaěe
[ $ ] (Pohotovostní režim / zapnout).
Na něko|ik Sekund se na displeji zobrazí údaj
,,DuoMode" a klaviatura se rozdělí na dvě části
s dě|icím bodem v místě klávesy Fť3: .iedna
pro levý rejstřík a jedna pro pravý rejstřík.

l r,! l! ,, !! ,! |inir

LeVý rejstřík PraVý rejstřík

/ŤoaŇIW|l
. Cásti 

^laviaLury 
s pravym i lewm reJstnhem využívai

l stejný reistiik |hlavil re§thk).
. V režimu Duo nel.e délicl bod Fn3 zméoit.

Jedné osobě je určena část klaviatury
s levlým rejstříkem a druhé osobě část
s pravým rejstříkem,

Vq&qrejsúq
Rejstřík můžete zvolit pomocíkroků 1 a2 v rámci
postupu ,,Volba hlavního rejstříku-' na str. 16.

IFqžŇZME4 1)

. Pokud dualni rejitlk zvolite z le]strlku č. 162 až I88.
bude levá čast le§tíll'u piehravat pouze zvuk
hlaVniha re]stiiku.

. V režimu Dua nel?e pou2ivat n"kteíe funkce, napr-

, cvičen. harmonie/arpegg]a neba dualo, íejsLil^.

a^\,ř!
r4
<./

l L pABŤB
f;l |---.l

/ , F\\r\cK 1,\J

2

Dělicí bod:066 (F+3)

Hra na klaviaturu ve dvou osobách (režim Duo)

po zapnutírežimu Duo mohou na tomto nástroji hrát souěasně dvě osoby, obě se
stejným zvukem a ve stejném oktávovém rozsahu -jedna osoba na levé polovině
a druhá na pravé, Tato funkce je užiteěná například při vyíuce, kdy jedna osoba (učitel)
zahraje ukázku melodie a druhá osoba ji při tom sleduje a procvičuje na své straně
klaviatury s učitelem.

Výstup zvuku v režimu Duo
Ve výchozím nastavení režimu Duo budou
tóny zahrané v části levého rejstříku znít
z reproduktoru na |evé straně a tóny
zanranév části pravého rejstříku budou
Znít z reproduktoru na pravé straně. Tento
sty| VýstUpu je možné Změnit V nastavení
,,VoiceOut" (funkce č, 027, str. 41\,

/FórŇiwt|
. VrýáženÍ_ hlasios] a vlaýnosíi !ónu sterealonniha zýuku

v režmu Dúo s? mohaú oproli bé2nému režimu lsit.
, proťože se pouzivá qaslavefu Volceout -.,separaťe-! /samo§talnej íst/_ 41). Rozdil mů2e byt nejvrce patrný

obzvlášlě u bid sady. plolo2e pro ka2dou klavesú bic,
sadv se I yužlvá iine stereafonní vyýáženl

použití doznívání v režimu Duo
Využitím jednoho z následujících postupů
můžete doznívání v režimu Duo používat pro
levou i pravou část rejstříku stejně jako obvykle.
. Stlačte pedálový spínač (str. 1 3) připojený

ke konektoru ISUSTA|N],
.Zapněte funkci ,,Sustain" (íunkce č, 023, str. 41).

IiarŇiMLA)l
. Doznívání není možné používat samostatné pouze

pro levou či pravou část reistříku.
. zapneteJi panelové doznivání, nastavení přidžení

se uchová i po vypnutí nástroje_

Přehrávání stylu v režimu Duo
V režimu Duo sice není možné používat úp|ný
íozsah funkcí styIu (doprovodu), ale přehrávání
rytmické části Stylu při hraní levého či pravého
rejstříku je dostupné v obvyklé podobě.

Nahrávání v režimu Duo
Pravá i levá část rejstříku se nahrává v rámci
Stejné stopy,

Režim Duo ukoněíte vypnutím nástroje
stiskem přepínače I o ] (Pohotovostní
režim / zapnout). Poté nástroj znovu
zapněte obvyklým zpŮsobem.

3
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Přehrávání stylů
,

Nástroj je vybaven funkcíautomatického doprovodu, která vytvářívhodné doprovodné
styly (rytmus + basovou linku + akordický doprovod). MŮžete si vybrat z velkého
množství stylŮ rozmanitlých hudebních žánrÚ,

l stisknutím tlačítka tsTYLE]
a následným stisknutím ěíselných
tlačítek [0]-[9] nebo tlaěítek [+] a [-l
vyberte požadovaný styl.
Seznam stylů najdete na čelním panelu nebo
V seznamu sty|Ů (str. 69).

l-_-l "r"r.

@l NázeVstylu

Tato ikona se zobrazuje po stisknutí
tlačítka ISTYLE],

2 stisknutím tlačítka IAoMP oN/oFFI
zapněte automatický doprovod.

l* llr L,+,..,,+''I+rlii
l--...................._,-a

T AcM-l
Tato ikona se zobreuje, když je
automatický doprovod zapnutý,

Po provedení této operace se z části klaviatury
Vlevo od dě|icího bodu (054: F*2) stane ,,rozsah
pro automatický doprovod" a bude ji možné
použít pouze k zadání akordů pro doprovod.

Bozsah pro
automatický
doprovod

Klávesa nejvyššího tónu rozsahu pro

automat]cký doprovod je označována jako dělicí
bod. Tuto klávesu můžete změnit z výchozího
nastavení F*2 pomocí funkce č. 006 (str. 40).

í---:--,lll
lI
d§93F.

060 o72 084 096
(ca) (c4) (c5) (c6)

císlo stylu

Dělici bod - Výchozl nastavenj: 054 (Fd2)

22 PSR-E353 Uživate|ská příručka

4

3 stisknutím tlačítka [sYNc START]
(Synchronizované spuštění) zapnete
synchronizované spuštění.

D
sYNc

De5 i._*,,.,+5.:,ri'3

Bliká, pokud je funkce synchronizovaného spuštění zapnuta

Spust'te přehrávání tak, že zahralele
akord v rozsahu pro automatický
doprovod.
Pravou rukou hrajie melodii a levou rukou
hrajte akordy.
lnformace o akordech najdete V části ,,Typy
akordů během přehrávání stylu" (Str,25) nebo
mŮžete použít funkci slovník akordů (str. 26).

Přehrávání zastavíte pomocí tlaěítka
[sTART/sToPl,

Pomocí částí mŮžete k přehráVání stylu přidat
úvod, ukončení nebo variace rytmu. Podrobnosti
naleznete na str.24.

Hraní pouze rytmického partu
PokUd stisknete tlačítko [sTART/sToP] (bez stisknutí
tlačítka [AcMP oN/oFF] v kroku 2), lze přehrát pouze

rytmický pad. Vy můžete přehráVat melodii pomocí
celého rozsahu klaviatury.

IFaZEZýMl

i . styly kategorie pianiity |15o'158) neobsahuji žádne
rrlmické pally. proto pokud spustíte přehíávání ien
ryímického partu, neuslyšíte žádny Zvuk. Během

I přehrávání téchto stylů nezapomeňte dodžet
l krokv 2 až 4 uvedene na této stránce.I,

Nastavení hlasitosti stylu
Chcete-li upravit vyvážení hIasitosti mezi
přehrávaným stylem a Vaší hrou na klaviatuře,
můžete Změnit hlasitost stylu. Tuto hodnotu lze
nastavit pomocí funkce č, 001 (str. 40).

5
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použiváni hudebni
databáze

Tuto funkci můžete použít, pokud máte prob|émy

s Vyh|edáním a použitím požadovaného sty|u nebo
rejstříku. V hUdební databázi stačí vybrat oblíbený
hudební žánr, podIe něhož se zvolí ideální nastavení.

l stistněte tlaěítko tMUslc DATABASE]
(Hudební databáze),
Automaticky se Zapne funkce Auto
Accompaniment (Auiomatický doprovod)
a Synchro start (Synchronizované spuštění).

f Pomocí číselných tlačítek t0]-t9l, t+], t-]
vyberte požadovanou hudební databázi.
Tato operace vyvo|á nastavení pane|u přiřazené

k vybrané hudební databazi, například rejstřík
a styl. Nazev kategorie seznamu po|ožek hudební
databáže najdete na předním panelu nebo
V seznamu položek hudební databáze (str. 70).

J Hrajte na klaviatuře tak, jak je to
popsáno v krocích 4-5 (str.22|.

Přehrávání stylů
n

Registlace souboru stylů
spolu s přednastavenými styly můžete externí soubor
stylů (soubor,,,sty" přenesený z počítače)

zaregistrovat jako styl č. 1 59, kten/ se násIedně
použije stejným způsobem jako přednastavené styly.

l Soubor stylů (***.sty) můžete z počítače
do nástroje přenést prostřednictvím
aplikace Musicsoft Downloader.
Pokyny naIeznete v příručce,,computer-related
operations" (Operace prováděné s počítačem)
(str. 5) dostupné na Webových Střánkách.

Do tohoto nástroje mŮžete přenési dva i více
sty|ů, ale pouze jeden styl |Ze zaregistrovat
jako sty| s číslem 159.

f Opakovaně stiskněte tlačítko
IFUNCTIONI, dokud se nezobrazi
položka,,StyleReg" (Registrace stylu)
(funkce č.008, str. 40).

Přib|ižné za dVě sekundy se na disp|eji zobrazí
název souboru stylů, který lze registrovat.

J eorua chcete, požadovaný styl mŮžete
vybrat pomocí tlačítek [+] a [-I.

y' stisxněte tlačítko [0].
Zobrazí se VýzVa k potvrzení registrace.

5 stisknutím tlačítka [+/YES] (+/Ano)
soubor zaregistrujte.
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Přehrávání stylů

l....,.....

l@ , !! r.Lt ! ! t__-----
I

,' [61,it6,, Ů ;l,§{ffi 
,:,, 

l,],,l,':; 
;' :,:',. 

; ;;';:|,

Každý styl se sk|ádá z ,,čásIí" , které umožňují
aranžovat doprovod podIe přehrávané skladby.
Tyto pokyny popisují obvyk|ý způsob použití částí.

t]Dt]tr
ACMP lNTBo/ MAIN, sYNc
oN/oFF ENDlNG/rit. AUTo F|LL START

1-3
Stejně jako kroky 1-3 naslr,22,

{ Stisknutím tlačítka [MAlN/AUTo FILL]
vybeÉe hlavní část A nebo B.

Aktuálni óást

§ stistněte tlačítko [lNTRo/ENDlNG/rit.].

lM t,|trr11-,,t,

Nyní můžete začít přehrávat styl od čáSti

lntro (Úvod).

Zahraite levou rukou akord, a spust'te
tak přehrávání úvodní části.
V tomto přík|adu zahrajte akord C dur (viz níže)

lníĎrmace o híaní akordů najdete v části ,,Typy
akordů během přehrávání sty|u" na Str. 25.

Dě|icí bod - uichozí nastavení: 054 (F+2)

l

6

ffii\ 7--\J
L Hozsah pro ]

automaticky
doproVod
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7 Po ukončení úvodu pokraěuite v hraní
podle přehrávané skladby.
Levou rukou hrajte akordy, pravou rukou melodii
a podIe potřeby stiskněte tIačítko [MAlNiAUTO
FILL]. Část sty|u se Změní na přechod a poté

na h|avní část A nebo B.

8 tlaěítko [lNTRO/EN Dl NG/rit,],

Aktivuje se závěrečná část. Po skončení závěru

se přehrávání styIu autornaticky Zastaví. ZáVěr

můžete nechat postUpně zpoma|it (itardando)

opětovným stisknutím tlaóítka IlNTRO/ENDlNG/
rit.] během přéhí áv ání záv é( u.

Změna tempa
Stisknutím tlačítka [EM Po/TAP] zobrazíte aktUální

nastavenítempa. Poté můžete tempo nastavit
pomocítlačítek [-] a [+].

TEMPo/TÁP | -!,
I núl-t i ťli'!l!].i.i"l
lm l_tl_t ,.a;;r !! ,,,,,

Aktuální tempo

Současným stisknutím tlačítek [+] a [-] obnovíte
Výchozí tempo aktuální skladby nebo stylU.

Použití funkce klepání
Tempo lze během přehrávání sty|u nebo sk|adby
změnit tak, že dvakrál stisknete t|ačítko [EMPo/
TAP] v požadovaném tempu. Když jsou skladba
nebo styl zastaveny, někoIikanásobným stisknutím
tlačítka IE|VlPO /T APl zahájíte přehrávání zvoleným

tempem. Čtyřnásobným StiSknutím SpuStíte Skladbu
nebo sty| ve 4dobém rytmu a tíojnásobným

stisknUtím spustíte Sk|adbU nebo sty| Ve

3dobém rytmu,

t----J

stiskněte

ENDiNG/.it,



Přehrávání stylů

Tí§ý,ákúrdů,lběhÉnl,.Př,ehiáuáúil,,§tv|u
Tento diagram je urČen pro uŽivatele, kteří s akordy nemají Zatím zkušenosti. obsahuje přehled, jak hrát běžné
akordy v rozsahu pro automatický doprovod klaviatury. Jelikož existuje mnoho akordů a způsobů jejich
hudebního vyuŽitÍ, doporuČujeme VyhIedat další podrobnosti v běžně dostupných stUdijních materiálech
o akordech.

* označuje základní tón

. obraty lze použít rovněž v základní vezi. Existuje ale několik výjimek:
m7, m7L5,6, m6, sus4, aug, dim7,7L5,6(9), sus2,

. abrat akordů 7sus4 a m7 (1 1) nebude razpoznán, pakud budou vynechány tóny.

. Akardy sus2 jsou obvykle označovány jen názvem základního tónu.

' zahrejeteli akord, kteny' není nástrojem razpaznán, na díspleji se nic nezobraí. V takavém případě bude přehrán pouze rytmickýa basový paft,

Durotirl Mollový septima Malá septima Velká septima

Cmz

DMz

!]ITIliln
l-] L ]. l

Am

ffilliltl

snadné hraní akordů v rozsahu k|aviatury pro doprovod, a to jedním,

Cm

llIilHIl]-]
Hraní mollového akořdu
stiskněte klávesu
základního tónu
společně s nejbližší
čenou klávesou vlevo

Jednoduché akordy
Tento způsob umožňuje
dvěma nebo třemi prsty

Pro základní tón ,,c''

c
TI]I]mli]]*]]

Hraní durového akordu
stiskněie klávesll
základního tónU (*)
akordu,

Cz

tll],IIm|] l .*]
Hraní septakordu
stiskněte klávesu
základního tónu
společně s nejbližší
bílou klávesou vlevo.

Cmz

ilmm] l ."
Hraní mollového septakordu
stiskněte klávesu základního
tónu Společně s nejbližší bílou
a černou klávesou vlevo
(tři kláVesy současné).
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Přehrávání stylů
§§§§ř§g**,,,,,,,,,,, .:, :,,..,.,..,...:..,.:,.::..:.

2

§l á§lllakďilů,,ťelšlfi ni§
áf,úpfrŮ,'''l,..,';,';;,,;,',,,,':',,:;;;,,,'1:,',,,,

Slovník akordů je užitečný, pokud znáte název
určitého akordu a chcete rychle zjistit, jak Se hraje,

l stist<něte a přidržte tlačítko
[1 LlsTENlNG 2 TlMlNG 3 WA|T|NG]
déle než jednu sekundu. Vyvoláte tak
íunkci,,Dict." (Slovník).
Na disp|eji Se zobrazí údaj ,,Dict,".

Klaviatura se tak rozdělí do tří rozsahů pod|e

následujícího diagramu.
. Rozsah vpravo od označení ,,ROOT >'

(Zák|adní):
Umožňuje určit základní tón akordu, nevydává
však žádný zvuk.

. Rozsah mezi označeními ,,CHORD TYPE >'
(fyp akordu) a,,ROOT }" (Základní):

Umožňuje určit typ akordu, nevydává však
žádnÝ zvuk,

. Rozsah vlevo od označení ,,CHORD TYPE } ":

Dovoluje zahrát a potvrdit akord určený
v předchozích dvou rozsazích,

V příkladu se nauěíme hrát akord GM7
(velká septima G).

l-'| . Stiskněte klávesu ,,G" V čáSti klaviatury

vpravo od označení ,,ROOT } ". Tak určíte

,,G" jako základnítón.

cást
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/-f . Stiskněte klávesu ,,M7" v části mezi

označeními ,,cHoRD TYPE >" a ,,RooT"
Tóny, které máte zahrát pro určitý akord
(základní tón a typ akordU), se přehledně

zobrazí na displeji, a to v notovém zápisu
i diagramu k|aviatury.

Notace Jednotlivétónyakordu
akordu (klaviatura)

Chcete-|i vyvolat všechny možné obraty akordu,

stiskněte tlačítka [+]/[-].

tFó^ÁýLlA
. Durové akordy: Jednoduché durové akordy jsou obvykle

označeny jen názvem základního tónu. Například ,,c"
aznačuje akord c dur, Pokud však určuiete durové
akordy v tomto případě, vybefte po stisknutí základního
tónu možnost ,,M" (durový akord).

. Tyto akordy neisou ve slovníku akordů: 6(9), M7(9),

M7(l11), L5, M7L5, M7aug, n7(11), mM7(9), mM7L5,
7 L5, sus2

Podle zobrazené notace a diagramu
klaviatury zkuste v části vlevo
od označení,,CHORD TYPE>"
zahrát akord.
Pokud akord zahl{ele správně, zaznízvonek
signalizulící správný prstoklad a na displeji

zabliká název akordu.

3

Název akordu (Základní tón a typ)



přehrávání skladeb

lnterní skladby mŮŽete poslouchat nebo je použít spolu s prakticky libovolnou funkcí,
například s funkcí cviěení.

o Kategorie skladeb
Skladby jsou uspořádány do níže uvedených kategorií.

&§ř*§řjifrii§*

b Skladby přenesené Z počítače (Viz příručka,,computer-related operations"
(operace prováděné s počítačem) (str.5)),

tlačítka [DEMo] spustíte
ukázkovtých skladeb za sebou.

DEMo

í.r:1
/,BcM

l],].].| .o..u

E@ 
NázeVsk|adby

Zobrazí se po stisknutí
tlačítka [Song].

) eYenrávánl spustíte tlačítkem
[sTART/sToP].
Přehrávání zastavíte opětovným stiskem
t|ačítka [START/STOP].

Změna tempa:
Viz ,,Změna tempa" (str. 24).

Nastavení hlasitosti skladby
Chcete-|i upravit Vyvážení hIasitosti mezi
přehrávanou skladbou a vaší hrou na klaviatuře,
můžete změnit hlasitost skladby. Tuto hodnotu
lze nastavit pomocí funkce č. 002 (str. 40).

É

llíSěř],,á'..lp_řónra*ni,,l§lrlfi bý
Stiskněte tlaěítko [SONG] a poté
pomocí číselných tlačítek vyberte
požadovanou skladbu.
Postupujte dle seznamu skladeb (str. 67).

Posléfi ,,l:!ldrrc$ l.§k|ádú,y
stisknutím
přehrávání

Pokud necháváte postupně přehrát sk|adby č. 001
až 003 a pos|ední sk|adba (003) dojde ke svému
závěru, přehrávání bude nerušeně pokračovat
znovu od první skladby (001 ).

Přehrávání zastavíte tlačitkem IDE|\4O].

IwNi-|l
. skladbu můžete Zvolit po stisknutí tlačítka IDEM)]

tlačítkem [+]_ stisknutín tlačítka [-] zahájíte přehrávání
zvolené skladby od začátku.

Čí§|o skladby
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přehrávání skladeb
. ..iř

]]:i:]'].::

';;,:11;11:;:;:',1

:::'::.: 
|.:,:,:|:

::,::,:,:',':.,

L

Přehrávání BGM
Stisknutím ilačítka [DEMO] se při výchozím
nastavení opakovaně přehrají poUze tři ukázkové
skladby. Toto nastavení lze změnit tak, aby byly
napříkIad automaticky přehrány Všechny interní

Sk|adby. MŮžete tak náStroj Využít jako zdroj pro

hudební pozadí,

Stiskněte tlačítko [DEMOI a aléspoň
jednu sekundu jej přidržte.
Na displeji se na několik sekund zobrazí údaj

,,Democrp" (Skupina ukázek) (funkce 042;

slr.42) a poté se zobrazí aktuá|ní p|án

opakovaného přehrávání,

DEMofR
-eM\\Ť\

( l p,io,a" tt"citl<o d"t"'ý néž ]édnu seKLndu,

Pomocítlačítek [+] a [-] vybeňe skupinu
pro přehrávánÍ,

/ PoZi*ÁMM 1'

. pokud nejsou k djspozici sktadby užívatele ani stažené
sktaclby, přehrají se ukďkové sk]adby.

Přehrávání spustíte tlačítkem [DEMO].
Přehrávání zastavíte stisknutím tIačítka IDEMO]
nebo opětoVným StiSknUtím tlačítka

ISŤART/sToP].

Náhodné přehrávání skladeb
Pokud je skupina ukázek (Výše) nastavena na jinou

možnost než ,,Demo" (Ukázka), pomocítIačítka

|DEMO] lze změnit pořadí očíslováníz očíslovaného
na náhodné pořadí a naopak. K tomu stačí
několikrát stisknout tlačítko [FUNCTION], dokud
se nevyvolá funkce ,,PlayMode" (Režim přehrávání)

(funkce č. 043, str,42). Poté vyberte položku

,,Normal" (Normáln0 nebo,,Random'' (Náhodné).

3

Demo Přednastavené skladby (001 -003)

Preset Všechny přednastavené skladby (001-1 02)

User VšechnV skladbV Uživatele (1 55-1 59)

DoWnload Všechny skjadby přenesené z počítače (1 60-)
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nýéh lě .p0šúňutí,' §kla,d bJ
úiŤed, ip6i x póza,§ta,,uení

Tento nástroj umožňuje rych|é převinutí dopředu
(FF), posunutí zpět (REW) nebo pozastavení
(PAUSE) přehrávání sk|adby podobně jako při

použití ovladačŮ sk|adby na hudebním přehrávači.

PřeVúení dopředu
siisknutím tohoto tlačítka během
přehráVání rychle přejdete
k pozděišímu bodu skladby.

pozastavit
stisknutím tohoto tiačítka
během přehrávání
pozastavíte přehrávání
a opakovaným stisknUtím
přehrávání spustíte ze
Stejného místa.

PřeVíiení dozadu
stisknutim tohoto tlačítka
během přehrávání se
rychle Vrátíte k dříVějšímU
bodu skladby.

/FozýÁW 1l

. Pri apa^avaném piehraváni A-B bude pievljenl dozadu
a dopiedu fungoýat pouze me7i bod) A a B.

. Tlačítka IREW eřevíjení dozadu), [FF] (Převíjení dopředu)
a [PAUsEl Pozastavit) nelze použít při přehrávání sktadby

I nonocítlačítka IDEMOI-

Změna,,,reislii|tu,, l;nré lod ie
Pro melodii skladby můžete vybrat |ibovo|ný
preferovaný rejstřík"

l vyuerte skladbu.

) VyUe*e požadovaný rejstřík,

J stisxněte a přidržte tlačítko tvolcE]
alespoň na jednu sekundu,
Na displeji se na něko|ik sekund zobrazí údaj

,,SONG MELODY VOlCE" (Rejstřík melodie
sk|adby) a pŮvodní rejstřík sk|adby se nahradí
vybraným rejstříkem.

/ForNÁW-I|
. výbeíem ]iné s^ladby zrúšne próvedenoL zménu

reistřiku melodie.
. Rejstrik meladie nelze zménil pro sAladbu už,ýatele.



l

2

Opalrouat A-B
Můžete opakovaně přehrávat vymezenou část
Sk|adby tak, že nastavíte bod A (počátek)
a bod B (konec) po jednotlivých taktech.

AB

Spustle přehrávání skladby (str. 27).

Jakmile přehrávání dospěje do místa,
které chcete nastavit jako počáteční
bod, stiskněte tlaěítko [A-B REPEAT].
Tím nastavíte bod A,

J nz prenrávání dospěje do místa, které
chcete nastavitjako koncový bod,
opět stiskněte tlačítko [A-B REPEAT].
Tím nastavíte bod B.
Určená část Skladby A-B bude nyní přehrávána
opakovaně,

třožijwl)
. Funkci opakování A-B lze vybrat, i když je skladba

zastavena. Pomocí tlačítek IREW a IFE ýybefte
požadované takťy. oba body označte stisknutím
tlačitka [A-B REPEAI] a potom spustíe přehrávání_

. Pakud chcete nastavit pačáteční bod A na začátek
skladby, stiskněte tlačitko [A-B REPEAI] před
spu šténím přehrávání sklad by.

Chcete-li ukončit opakované
přehrávání, stiskněte tlačítko
[A-B REPEATj.
Přehráván í zastavíte pomoCí tIačítka

ISTART/SToP],
IFozŇiwll

. Pokud vybereLe jiný rezim 9K]adbý. Iunkce opakovánl A-B
bude zrušene

llrl

4

opakovaně přehráVat tuto část

přehrávání skladeb

_-É,
2 REc ŤFACK r \\Ť\()\-/

iednfiiyýcfi,,,pa'rtů
Jak je uvedeno nad pane|ovými tlači'tky
(viz nás|edující obrázek), sk|adby kromě
skladeb 1 

'15 až 154 tvoří dva party, které
Ize jednotlivě zapínat a vypínat stisknutím
odpovídajícího tlačítka: L nebo R.

F,
I

SVítí: stopa Nesvítí: Stopaje
obsahuje ztlumená neboclala, 

!fiff*li:
Party pro levou a pravou ruku lze během přehráVání
zapínat a Vypínat, abyste mohli procvičovat
požadovaný part (ten, kteryi je vypnutý) nebo
pos|ouchat požadovaný pan (ten, který je Zapnutý).

/FórŇjwtl
. Výběrem jiné skiadby zrušíte zapnutí/Vypnutí paftů.
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Přehráván í signálu extern ího zvukového
zaYízení pomocí vestavěných reprod u ktorů

Podle potřeby mŮžete vestavěné reproduktory tohoto nástroje připojit pomocí kabelu
s externím zvukovlím zařízením, např. s přenosným hudebním přehrávačem. Zvuk mŮžete
nechat znítznéj. Tím mŮžete na klaviatuře hrát současně s přehráváním v hudebním

3

4

přehrávači.

l Vypněte napájení externího zvukového
zařízení i tohoto nástroje.

2 Připojte zvukové zařízeníke konektoru
IAUX lNl na nástroii.
Použijte kabeI se stereofonní mini ZástrčkoU
vhodnou pro připojení tohoto nástroje na jednom

konci a odpovídající ZástrčkoU pro VýstUpní
konektor externího zvukového zařízení na

konci druhém.

stereofonní mini
zástrčka

zvukoýé zařízení
(přenosný hudební
přehráVač atd,)

Zapněte externí zvukové zařízení a polé
tento nástroj.
Začněte na připojeném externím
zvukovém zařízení přehrávat.
Zvuk zvukového zařízení bude přenášen

do íeprodUktorů nástroje.

§ Upravte vyvážení hlasitosti mezi externím
zvukovlím zařizením a tímto nástrojem.
Pokud je to možnó, v zájmu dosaženíoptimálního
vyvážení upravte nejprve hIasitost přehrávání

. externího zvukového zdroje,

ImZliw-tl
. podle poli"by můlele upraýi vstupnl nlasiosa exlerntDo

7vúho\eho 7dřÉeni v|volan,m pří^azu..Auxlnvol"

. prastednictvim Íúnkce c. 003 lsrr. 40) a použihfr
) tlačrtek [0] [9] neba |+l a J-I.
]

$ Hrajte na klaviaturu spolu s doprovodem
zvukového zařízení,

/ tVa t<onci hry vypněte přehrávání
zvukového zaiízení,
7\ vlnovÁrrí

. před připoiením vypněte napáiení tohoto nástrcje
i externiho zvukového zaiizeni, Před zapnutim
či wpnutim napáieni nastavte Úrovně hlasitosti
na frinifrufr (o). v opačném piipadé může dojít

I k poškození zařizení, úrazu elektrichjf, proudem

J nebotruatému noškození sluchu.

ozrrÁmeHí
. po přípoieni neipfue zapněte napájeni externího

zvukového aiízeni a poté napájeni tohoto nástroje.
Pii Wpinání postupujte ý obráceném pořadí,

L
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$iženi .lhh§!t0§ti-,,]Pa ffi 
l 'méhdié

(íunkce potlaěeni meIodie)
Při přehráVání Zvuku externího zvukového zařízení
prostřednictvím tohoto nástroje můžete zcela ztlumit
nebo snížit hlasitost melodie nebo steíeoíonního
přehrávání. Pomocí funkce můžete potlačit část
melodie a procvióit ji na klaviatuře.

l Začněte na připojeném externím
zvu kovém zařízení přehrávat.

f stisxem tlačítka [MELoDY sUPPREssoR]
funkci zapnete,

MELoDY

lEB + l ---t-,-|
l l l uttt ,li,Li-,\-l-f--., 

]

I

zoblazí se, pokud je funkce potlačeni
melodie Zapnuta,

/'FórNÁW-l|

I . Po^ua neaude erternl NU^avé zařueni řadné piipopna 
^eI konektoru IAUX lN] Fa nésíoji, funhce patldčefu m"lodie se

I po stisknutitlačítkaIMEL)DY sUPPBEssoR] nezapne ani se
] nezobleí na dispteji.

Pokud se melodie nebo zpěv nezruší nebo
nesníží podle očekávání

l Po zapnutí funkce potlačení melodie
vyvolejte přidržením tlačítka [MELODY
SUPPRESSOR] po dobu alespoň jedné
sekundy íunkci,,SupprPan" (Vwážení
potlačenQ (íunkce č.026, str, 41).

L63-c-R63
(Vlevo-střed-Vpravo)

Přidržte tlačitko déle než ]ednu sekundu,

f Pomocí tlačítek [+] a [-] upravte
pozici vyvážení zvuku, kterou chcete
potlačit (snížit).
/ŤozŇjw l|

. v závislosti na konkrétním hudebním absahu nemusí
pallaceni melodie óebo 7pcvú pamoci fúa^ce pofta(eni
melodie prabéhnoú1 padle vašrh ace^áváFi.

J opětovnym stiskem tlačítka IMELoDY
SUPPRESSOR] funkci vypnete,



použití funkce cvičení

§lá,žřňí.:,žPěúníkú
Než budete moci začít Ťunkci učení sk|adby
poUžíVat, budete potřebovat notové zápisy ve
zpěvníku Song Book (notové zápisy zdarma ke
stažení). Máte-li o zpěvník zájem, zaíegistrujte
Se na náSIedujících weboqich stránkách:
https://member.yamaha,com/myproduct/regist/

l{OP,l6.,13nc6§§š
V rámci tohoto cvičení si natrénujete jednotlivé fraze
Sk|adby úednot|ivé kroky) až do úplného osvojení si
ce|é skladby.

l Připravte si zpěvník.
Zpěvník si můžete stáhnout z naší webové
stránky nebo můžete použít notový záznam
k některým ze skladeb uvedený na konci
této příručky.

Počet kroků a partů cvičeníje předem
naprogramován a liší se v ZáVis|osti na dané

_skIad.bě, Podrobnosti naIeznete Ve zpěVníkU.

tFoZŇZwal

f . V tomto režimu mohou qýt použity všechny
piednastavene sktadby (004 ď 1a2) krome sktadeb
001-003 a 7 03 až í 54. zejmena vhodne jsou shladby
z kategolÉ..LEARN To PLAY" Uyuka hranl.

f Po stisknutí tlačítka ISONG] vyberte
skladbu pro cvičení.
Zde V kategorii ,,LEARN To PLAY" Vyberte
skladbu ,,Fůr Elise (Basic)" (Základn0 a otevřete
odpovídající siránku zpěvníku.

J stistem tlačítka IKEYS To succEss]
můžete s touto lekcí začít.

],, §|,:;§irji,§.1:ia§ř

Přednastavené skladby mŮžete nacvičit pomocí těchto funkcí cvičení: ,,Keys to
Success", ,,Listening, Timing, Waiting" a ,,Phrase Repeat". Funkce Keys to Success
(klíěe k úspěchu) vám pomůže zvládnout hraní konkrétní skladby, funkce Listening
(Poslech), Timing (Rytmus), Waiting (Správné noty) vás nejprve nauěí rytmus a poté
hranísprávných not, phrase Repeat (opakovánífráze)vám umožnívybrat a opakovaně
procviěovat konkrétnífrázi skladby. Pokud používáte klávesový nástroj poprvé,
doporučujeme začít funkcí Keys to Success. K dispozici jsou notové zápisy ve
zpěvníku Song Book (notové zápisy zdarma ke stažení), Máte-li o zpěvník zájem,
zaregistrujte se na následujících webových stránkách:
https://mem ber.yamaha.com/myproducVregisV

Na displeji se zobrazí ikona k|aviatury, údaj

,,Step 01" (Krok 01) a pad cvičení (,,R" (pravý),

,,L" (|evý) nebo ,,LR" (|evý i pravý)), Tyto údaje
značí, že se chystáte toto cvičení spustit zce|a
od začátku. Pokud jste již něko|ik kroků
dokončili, na displeii se zobrazí čís|o da|šího.

LEssoN
ffiKEYsŤo l l.'succEss U

:l p: Cvičení pro pravou ruku ]

! i : Cvičení pro levou ruku i
; iP: cvičení oro obě ruce :'

zabruzí se, pokud je zapnuta
funkce Keys to Success.

Cvičení spustíte tlačítkem
[sTART/sToP].
Po zavedení skladby se spustí přehrávání
aktuálního kroku.

sTÁ1}/jŤoP

l>/lI
|,I

. Abyste si cvičení více užíli, všechny skladby jsou určitým
způsabem upraveny, z toho důvodu může Ují tempo
přehrávání pomaleiší než u ariginálu,

Nacvičte si frázi daného kroku.
Noty hrajte podle notového záznamu ve
zpěvníku Song Book a informací na disp|eji.

4

5
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použití funkce cvičení

7

$ eotvrdte vyhodnocení daného kroku,
Po dokončení stávajícího kroku bude vaše hra
vyhodnocena a na disp|eji se Zobíazí Vaše skóre
(v rozmezí 0-100).

ffi
l á:l úůD i____"+!_._,!:: _i _!_ !:,! ! l|6 -------*-É. 

l|J l ';" 
I

*
1: Zobrazí se, pokud jste 

::

1... 
j::: :::,:::::::..,, 1

Skóre v rozsahu od 0 do 59 znamená, že jste

daný krok úspěšně nedokončili, je třeba jej

zahrát znovu. Kíok Se poté Spustí automaticky.
Skóre v rozsahu od 60 do 100 znamená, že jste

dokončili daný krok a můžete Zahájit následuJící.

Krok se poté spUstí automatlcky.

, . Po^ud je zadany paft prc abe ruce. je úspešné
I dakončeni hroku podmíněno hrau obéma ruhama.

l Spra"na nra pdnou ru\,ou nestaci. Na d;sp/ql se
pouze zobrazi zprava typu ,,L paft is N,ce"
(Pěkná hra ]evou rukód.

Dokončete kroky 02, 03, 04 atd.
V rámci posledního kroku u každé ze skladeb
vás čeká cvičení ce|é sk|adby. Po dokončení
všech kroků se funkce Keys to success
i přehrávání automaticky vypnou.

IpožŇjaíral
. Béhem cvieni můžete pomocl ťlačieA J.l.[-l vybrať

iinv kroh.

pbkud budete chtít dané cvičení
ukončit, stiskněte tlačítko
IKEYS To succEss].

8
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Potvrzení stavu úspěšného dokončení
Uspěšné dokončení můžete u každé skladby
potvrdit jednoduchým výběrem skladby a každého
z jejích kroků.

OJe-li vybrán krok:

i Zádné iníormace: Krok dosud a]

|-:::li::::::.::::l!.l!,.,.,,,.",",i

aJe-li vybrána skladba:

* : Kromě posledního kroku existuje ješiě
jeden či Více kroků, kieré nebyly úspěšně
dokončeny,

li 
'.l 

: Pouze poslední krok by] úspěšně dokončen
** : Všechny kroky kromě posledního byly

uspéšně dokončeny,

Zrušení stavu úspěšného dokončení
Stávající stav úspěšnóho dokončení můžete podle
potřeby z celé skladby nebo jejích jednotlivých

kroků odstranit.

OPostup odstranění stavu úspěšného dokončení
u všech kroků:

Vyberte požadovanou skiadbu, Vypněte režim

funkce Keys to Success a podržte tlači'tko

IKEYS TO SUCCESS] alespoň tři sekundy.
Na disp|eji se zobrazí zpráva ,,Cleared" (Vymazáno).

aPostup odstranění stavu úspěšného dokončení
u konkrétního kroku:

Vyberte požadovanou skladbu, zapněte funkci Keys
to Success, vyberte odpovídající krok a a|espoň

tři sekundy podržte t|ačítko IKEYS To succEss].
Na displeij se zobrazí zpráva ,,Cleared" (Vymazáno).

/Ť@iwal
j . Tuto operaci nelze provádět během přehrávani.



.,,P0slechi]čášóúání nót,,,,,,, ,, ,, ,

,, á,,,§piayné,, ]hO§,,

aOvičení 1 - poslech
v tomto cvičení nebudete hrát na klaviatuře,
Zazní melodie, případně akordy vybraného partu.
Dobře poslouchejte a snažte si je zapamatovat.

ocvičení 2 - rytmus
V tomto cvičení se soustředte na to, abyste zahráli
noty Ve SpráVném rytmu, I když zahrajete nesprávné
tóny, zazní vždy správný tón, kteryi je zobrazen
na dispIeji,

ocvičení 3 - správné noty
V rámci tohoto cvičení se snažte zahrát správné
noty, které se zobrazí na disp|eji. Skladba bude
pozastavena, dokud nezahrajete spráVnou notu.
Tempo přehrávané skladby se bUde shodovat
s tempem vaší hry.

. Pakud chcete, aby béhem Cvičení 3 (spráVné noty) byto
udžováno stálé tempo přehrávání, nastavte parametr Vaše
tempa na hodnotu OFF pamocí funkce č. 041 (str. 42)

Po stisknutí tlačítka [SONG] vyberte
skladbu pro cvičení.
/FuŇ;Mfutl

. Lehci se shtadbou ie možne paužil fat\é ua skladby
, přenesené z pačlťače |oauze formatu sMr O) §tr. á3)
'| ale nelze ji paužít pra skladby uživatele_

Part, ktený chcete procvičovat, vybeňe
stisk{rutím jednoho z tlačítek [R]
nebo [L], případně obou tlačítek
zároveň.

2

CVičení pro
levou ruku

, --,,,---------l
I

: Cvičení pro
] pravou ruku. ---------

,

]

l]]:,.r plnr n.,,l,
i :- r--r--iEčrnři\-

t)V
e*F cvlčenípro

\ / obě ruce

\4" -;,,';,--l
\,/

božŇ;null
. V ťomlo k,a^u se může zobrun udaj .No LParť" Žádný

paíl pío levou ruhú). kleDj a/namuie, že aklÉlil s^ladbé
I neobsahuie pa!1 pra levau ruku.

použití funkce cvičení

Stisknutím tlačítka [1 L|STENING
2 TlMlNG 3 WAlTlNG] spust'te
přehrávání cviěení skladby.
stisknutím tohoto tlačitka můžete změnit číslo
cvičení v pořadí 1: L|STENlNG - 2: T|MlNG -
3: WA|T|NG + Vypnuto - 1.... opakovaně
Stiskněte toto tlačitko, dokud se na displeji
nezobr azí požadované číslo.

lHT§:-,n
/ŤoZijýMiI

. sllsÁnul,m lohoto tlacíha muzete behem piehrávani
Změnit rcžim cviceFi. srlsÁnUím í/dclt^a /sTART sToP]
mů7ele cvicen; kdykol, zaslavit.

. Během cvičen] s? hlavní reistřK změfu na ..o00"
(one Touch settina, str- 16)-

/ eo dokončení přehrávání cvičení
si mŮžete na displeji prohlédnout
své hodnocení.
Pro cvičení,,2 Rytmus" a ,,3 spráVné noty"
se používají čtyři stupně hodnocení,

Jlr-,.r ; l+trEFíi€triEÉ:

'";l,,,, |*,|*,**dň^
i^7n*+! ,i,Ť#-.tri,trj

i._ií|. WW

Po zobrazení hodnocení na displeji se cvičení
spUstí znoVU od Začátku.

/'póž§7MKA )l

. pil zméné úrčiteho rejstř]hu meladie skladby
še v závislosti na nové zvolenem rc§tr]^u múže
pasunaul oozice kláves na dÉpleJ, (pa ahlar'ách.

Ipaaiw-t]
. Béhem cr'iceni nelze režim dualnho reistři^u
a rejstřík režimu razdělene klaýiatury použ,\at-

§ Ukončete režim cvičení.
Režim cvičení Ize kdykoIi ukončit stisknutím
tIačítka ISTART/sToP].
/PozNiMKn||

. skladbv 1 1 5 ú 1 54 nejsou s rež;mem cvicen] ! isťenng.
Tming a Waiťin9 hampalibllnl.

3
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použití funkce cvičení
" ".ň

'lFúnkGé,l:KOY§l,ltú:]§-'Geš§,,,,",,
s rcžimem Listening,
Timing nebo Waiting

Cvičení s íunkcí Keys to Success (str. 31) můžete
kombinovat se cvičením v režimech LiStening,

Timing nebo Waiting (str. 33).

l Spustte cviěení s íunkcí
Keys to Success.
Viz kroky 1 až 3 na: str. 31.

) Pomocí tlačítek [+]/[-] vyberte
požadovaný krok a opakovaným
stiskem tlačítka [1 L|STENING
2 TlM|NG 3 WAlTlNG] vyberte
požadované cvičení.
Spustí se přehrávání vybraného cvičení v režimu

funkce Keys to sUccess. Prostřednictvím
Vybraného cvičení si nacvičte fráZi daného kroku.
Vyhodnocení každého kroku je omezeno pouze
na hlášení,,Timing is Nice" (Správné časovánQ
nebo ,,Play key is Nice" (Správně zahrané
klávesy) a stav úspěšného dokončení není
k dispozici.

J eorua se budete chtít vrátit zpět
do režimu íunkce Keys to Success,
stiskněte opakovaně tlačítko
[1 LlsTENlNG 2 TlMlNG 3 WAlTlNG],
dokud nevyberete možnosl
,,off" (Vypnuto).

! eeZim cvičení ukončíte stiskem
-, tlačítka [KEYS TO SUCCESS].

0§akouáni],ííáre
oblížné íráze můžete opakovaně procvičovat
výběrem konkrétního čísla z předem
naprogramovaných čísel značek fráze v seznamu
přednastavených sk|adeb (mimo skladby č. 001

až 003 a 1 03 až 154). lnformaci o umístění
značky tráze naleznete ve zpěvníku (str. 5),

znaóka íláze

V

opakovaně prehráVat tuto část
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Cvičení pouze iediné fráze
Během přehrávání skladby stiskněte u fráze, kterou

chcete procvičit, t|ačítko IPHRASE REPEAT], Na
disp|eji se zobrazí příslušné číslo fráze a po uvedeni
se spustí opakované přehrávání, PodIe potřeby
vypněte part L nebo R (str. 29) a danou vypnutou
írázi procvičujte, dokud sami nebudete spokojeni.

zobrazí se. ookud
lPHE49!l ie zapnuta funkce

Phrase Repeal

"""o". l----lBEPEAŤ | |
! 1L-,! ,ngl l l

Dokonce i během opakovaného přehrávání můžete
pomocít|ačítek [+] a [-] Vybrat jakékoii číslo jiné

tráze. Kběžnému přehrávání se můžete vrátit

opětovným stiskem tIačítka IPHRASE REPEAT].

Použití funkce Phrase Repeat
s režimem Listening, Timing
nebo Waiting
Po aktivaci funkce Phrase Repeat můžete tlačítko

[1 L|STENlNG 2 TlMlNG 3 WAIT|NG] stisknout
jednou, dvakrát nebo třikrát, a spustit tak přehrávání

cvičení s aktivní fUnkcí Phrase Repeat. opětovným
opakovaným stiskem Stejného tIačítka mŮžete režim

cvičení ukončit, přehrávání vypnout a přejít výhradně
do režimu funkce Phrase Repeat.

/ PozNÁMfu 1|

. Během tohoto režimu není funkce vyhadnocení k dispozici

cviěení dvou nebo více trází
Nastavením fraze A (počátečního bodu) afráze B

(koncového bodu) můžete opakovaně procvičovat dvě
čivíceírází. Během přehrávání s funkcí Phrase Repeat
můžete stiskem t|ačítka [A-B REPEAT] přiřadit

stávající frazi jako frázi A, Jakmile přehrávání dojde

k požadované írázi, opětovným stiskem tlačítka

tA-B REPEAT] přiřadíle írazi B. Na displeji se nás|edně

zobrazí zpráva ,,A-B Rep" a zahájí se opakované
přehrávání v rozsahu od fráze A po fraz i B. Chcete-|i

toto nastavení zrušit, stiskněte znovu tlačítko

[A-B REPEAT].

fppzlÁqll
. Fráze A a B můžete nastavít také na kanci přehrávání vlběrem

čisla fráze pomocí tlačítek [+] a [:].

. zadáte-li pouze bod A, bude se opakovaně přehřávat úsek
mezi bodem A a koncem skladby.

@@



přehrávání a cvičení zvuku akordů
(Chord Study)

,, Přélt,Éuání::,á,,,úťiĚen,í,,zu,$*ú
,,,,,ied.nod úGhýCh,,. ákóffi "',:,,,,: ;,|, "',,

l Prostřednictvím kroku 1 v části ,,Výběr
a přehrávání skladby" na str. 27 zvolte
jednu skladbu v rozsahu 103 až'l09
z kategorie,,CHORD STUDY".

f Stisknutím tlačítka [sTART/sToP]
spust'te přehrávání zvolené skladby.

J eote na klaviatuře hrajte tóny uvedené
na displeji.

oznÁuelrí
. Při hraní na klaviatuře společně s přehrávánim

skladby doporučujeme vypnout všechny party,
které si nepřejete přehrevat (str. 8), aby nedošlo
k překrcčení maximálniho možného poětu
současné přehrávaných tónů,

tPorŇ}W 1l

. stiskem tlačítka [| LlsTENlNG 2 1tMlNG 3 WA:TING]
mŮžete ýyužíl lunkci pozastavenl do přehránt spravnycn
not (str. 33).

Přehráváním skladeb ě. 103 až 114 (z kategorie ,,Chord Study") si můžete poslechnout
a procviěit zvuky akordů v podobě klasické hry na klávesy. Skladby č. 103 až 109
představují velice jednoduché skladby tvořené jedním akordem (C, Dmi, Emi, F, G,
Ami a Hmi} hraným v různých polohách, díky kteným si můžete jednotlivé akordy
poslechnout a zdokonalit jejich používání, Na druhou stranu skladby č. 1 1 0 až 1 14 jsou
tvořeny několika akordy zahranými v určitém vzoru, což umožňuje zažilí a pochopení
základní posloupnosti akordů. Přehrajte si zvuk jednoduchých akordů a jejich
posloupnost a zaŽiite si je při přehrávání skladeb a hře na klaviaturu podle hudební
notace a uvedených kláves/akordŮ na displeji.

,,,,Přé_li ni,,'á,,lóúčéní:,,,].':.',]l: ''

.,, ráldád.ní.l.po§ióúúnú§lj;",:,,, ;.,',l

akordů

l Stiskem tlaěítek [+] a [-] vyberte skladbu
z rozsahu 11O až 114.

2 stisknutím tlačítka [sTART/sToP]
spust'te přehrávání zvolené skladby,

J eote na klaviatuře hrajte tóny uvedené
na displeji.
PosIechněte si zákIadní posIoupnost akordů
a hrajte v doprovodu sk|adby tak dlouho,
než budete schopni bezchybně následovat
změny v akordech.

/'ňnŇ;iúíÁl
. stiskem tlačítka [1 LlsTENlNG 2 TlMlNG 3 WAIT|NG]

můžete využít íunkci pozastavení da přehrání správných
not (str. 33).
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Skladby ě- 1'l5 až 154 z kategorie ,,Posloupnost akořdŮ" jsou tvořeny typickou
posloupností akordŮ. Posloupnost akordŮ si mŮžete poslechnout a zaží1 při přehrávání
skladby a hraní na klaviaturu podle not uvedených na displeji. Počet uvedených kláves,
podle ktených málezahrál posloupnost, se postupně zvyšuje od jednoho základního
tónu po dva, tři a nakonec čtyři tóny a vy si tak mŮžete postupně přirozenou cestou
zapamatovat celé akordy. Podle potřeby si mŮžete upřavit tóninu skladby a zdokonalit
tak posloupnost akordŮ ve všech tóninách.

l Prostřednictvím kroku 1 v části ,,Výběr
a přehrávání sk|adby" na str. 27 zvolte
jednu skladbu v rozsahu 115 až'l54
z kategorie,,Posloupnost akordŮ".

f stisxněte tlačítko [pHRAsE REeEATI.
Jakmi|e po disple.ii postupně přejede údaj

,,CHORD PROGRESSION", zobrazí se u/ška
tónu zvo|ené Skladby a počet kláves, kteró
máte stisknout.

Výška tónu zvolené skladby: c

poslouonost akordů třebja stisknoUt: 1

IMÁW-ll
. Úvodní nastavení tóniny je c dur neba A mal

J Pomocí tlačítek [+] a [-] vyberte počet
kláves, které chcete zahrát.
Při každém stisknutí tlači'tka [+] se počet kláves,
jež máte zahrát, navýší Z pouhého jednoho
základního tónu (1 Note) na dva lóny (2Notes),
tři tóny (3Notes) a konečně čtyři tóny (All).

/ PozNÁMfu 1|

. Počeť kláves. l<teré ]e lreba s!ishnouf. mů7eťe ta(e
'- nastaviť pomad čÉelných llaúLek l1l a2 J4l.

4 stisknutím tlačítka [sTART/sToP]
spustte přehrávání zvolené skladby.

§ eote na klaviatuře hrajte tóny uvedené
na displeji.

Fwiw-l|
I . Při hraní na klaviaturu v razsahu C5 až 85 se příslušné
', Ionv neóřehrai.

$ Opakovaným stiskem tlačítka
IPHRASE REPEAfl íunkci
Posloupnost akordŮ vypnete.
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Hraní akordů společně s posloupností akordŮ ve skladbě

Postup změny tóniny skladby:
Pokud je funkce Posloupnost akordů zapnuta,
mŮžete stiskem jedné z kláVes z horní oktáVy
(C5 až 85, uvedené napravo od základního rozsahu

,,ROOT" na pane|u přímo nad klávesami) změnit
výšku tónu skladby.

část
klaViatury
nejVíce
Vpravo

Například stiskem k|áVesy D5 U sk|adby V c dur
se změní tónina na D dur.

Počet kláves, kteřé je třeba zahrát
oPouze základnítón (1 Noté)

stiSkněte pouze kláVesU Základního tónu akordu.
aDva tóny (2Notes)

Stiskněte 3. interual akordU společně se základním
tónem a osvojte si rozdíly mezi durovými
a molovými akoídy,

aTři tóny (3Notes)
stiSkněte 5, interual akordu Společně Se Základním
tónem a 3, interuaiem,

aČtyřitóny (All)

Zahrajte Všechny tóny tvořící akord. Velmi často jsoU

akordy tvořeny pouZe třemi tóny, ale V některyrch
případech je akord doplněn dalším iniervalem
(napřík|ad 7.). N4ějte na paměti, že V záVislosti
na akordu se nemusí 4. tón použíVat.

Hraní akordů při cviěení
u režiínu ,,Waítingíí

Přehrávání akordů můžete procvičit v režimu

,,Waiting" (str. 33) funkce cviěení. K tomu stačí
jednoduše jednou stisknout t|aóítko [1 L|STENlNG
2 TlMlNG 3 WA|TING].

[-pozNÁwl
. LeÁce bude L]spesne pohraco\al i pii pou|i|l jiheho obratu

aholdu nebo pli haai ý oktar'ach mimo tony uledene
na aispleii ,s výjim^ou rczsahu Cs-Bb pau2i\anéha
pro změnu tóniny shladbi.



Nahrávání vIastní hry

MŮžete nahrát až 5 relací vlastní hry jako skladby uživatele (User 1-5; skladby
č. 155 až ,l59). Nahrané skladby uživatele je možné přehrát v nástroji.

§tru]ilúřá1l.lštúp].'.ffi ádbv
Svoji hru mŮžete do dvou následujících stop skIadby
uživatele zaznamenat jednot|iVě nebo současně.

oStopa 1:

Do této stopy se ukládá vaše hraní meIodie.

ostopa 2:

Do této stopy se ukládá vaše hraní melodie nebo
přehrávánístylu (změny akordů a částí).

L PART B

t'l:| í'.ll]|
2 REc TFACK 1

okapacita pro záznam dat:
Do pěti Skladeb uživate|e |ze nahrát ce|kem
přibližně 10 000 not a 5 500 akordů.

,Rých|é:náhřáúání
Tato funkce je vhodná pro záznam nové skladby
bez potřeby Vybírat Stopu.

l Vyberte požadovaná nastavení,
například rejstřík nebo styl.
Pokud chcete nahrát pouze hru me|odie,
Vypněte íunkci automatického doprovodu
(str. 22). Pokud chcete spolu s me|odií nahrát

_také přehrávání stylu, funkci automatického
doprovodu zapněte (Str. 22).

2 stisknutím tlačítka [REC] aktivujte režim
nahrávání.
Na displeji se zobrazí nejnižší neobsazené čís|o
skladby uživateIe (,,User 1,,-,,User 5"). Podle
potřeby můžete pomocít|ačítek [+] a [-] vybrat
také jinou sk|adbu,

l,|

§r{irliiliira}:]:air,]

clslo skladby užiVatele

=: EE

Blikání údaje na displeji, atím i režim nahrávání
můžete ukončit opětovným stiskem
tlačítka IREC].
ozNÁMENí

. Pokud všechny skladby uživatele obsahují nahraná
data, automaticky se zvolí pozi@ ,user 1 (skladba
ě. 155)". v takovém případě dojde k přepsání
předchozích dat skladby,,User 1", a doporučUjeme
proto ukládat důležitá data do poěitače (viz str. /R),

V okamžiku, kdy zaěnete hrát,
se nahrávání spustí.
Pokud je automatický doprovod aKivní,
Stiskem tIačítka ISTART/sToP] můžete
nezávis|e nahrávat pouze rytmický zvuk
a poté změnit požadovanou část (str. 24).

Dělicí bod - Výchozí nastavení: 054 (F+2)

^^',J .^ + uo }'i,

Stisknutím tlačítka [START/STOP]
ukončíte nahrávání.
Při použití stylu můžete nahrávání ukončit také
tak, že stisknete tlačítko [lNTRO/ENDING/rit.]
a počkáte na ukončeni přehrávání.

ozNÁMENí
. Na konci záznamu se po uňitou dobu na displeji
zobrazi zpráva ,,Writing!" (Prcbíhá zápis). Dokud
je na displeji zobrazena tato zpfáva, nástroj nikdy
nevypínejte. Mohla by se poškodit interní pamět'
zařizeni, což by vedlo ke ztrátě dat,

Přehrávání nahrané skladby
mŮžete spustit stisknutím tlačítka
[START/sToPl.

Bliká

3

4

5

\/L l::,-tti:. i
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Nahrávánívlastní hry

,,.!lá híáúáňí,,lt|ó:l. úí,čéné. .§,tópý,l 
:

l VyUene požadovaná nastavení,
jako například rejstřík nebo styl.
Pokud chcete nahrát melodii, vypněte íunkci
automatického doprovodu (str. 22). Pokud
chcete nahráVat přehrávaný Styl, funkci
automatického doprovodu zapněte (Str. 22).

) eriarzte tlačítko [REc] a stiskem
tlaěítka požadované stopy 1 nebo 2
aktivujte režim nahrávání.
Pokud budete chtít nahrávat přehráVaný styl,

nezapomeňte vybrat stopu 2, Budete-li chtít
nahrávat melodii, vyberte podle potřeby stopu 1

nebo 2. Na obrázku níže je znázorněn výběr
Stopy 2.

3 Stisknutím tlaěítek [+] a [-] vyberte
skladbu uživatele, kterou chcete nahrát.

Jest|iže pro cíl nahrávání vyberete např. stopu 2

a stopa 1 již obsahuje některá nahraná data, na
., displeji začne symbo| L blikat aSymbol R svítit.

Zapnutím nebo vypnutím partu R pomocí tlačitka

IRACK 1] (Stopa 1) můžete určit, zda chcete
během záznamu nové stopy přehráVat již

nahranoU stopu,

/ Provedte kroky 3 až 5 (str.37)
v odstavci Rychlé nahrávání.

omezení při nahrávání
. Nelze nahrávat úroveň dozvuku, zvuk metronomu,

transpozici ani ladění,
. NásIedující nastavení a tlačítka nejsou k dispozici.

PokUd je případně použijete, noVá nastavení
nebudou mít na záznam vliv:

AoMP oN/oFF, dělicí bod, typ dozvuku, lyp
eíektu chorUS, typ harmonie/arpeg gia, tlaěítko
[FUNcTloN], tlačítko [PoRTABLE GRAND]

Ť
t--1- i)

tr) r---1
rŤfl 

2 REcíR^cí 1

\,/
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2

:,§kl. ád:W, užittátélé

Stiskněte tlaěítko [SONG] a poté
pomocí číselných tlačítek vyberte
požadovanou skladbu uživatele.

Stiskněte tlačítko [REC] a alespoň
jednu sekundu jej přidržte.
Zobíazí se zpráva s potvrzením.

přidržte tlačítko déle
než jednu sekundu,

operaci můžete zrušit stisknutím tIačítka [-/No],

Stiskněte tlaěítko [+/YES],
Znovu se zobrazi zpráva s potvrzením.

operaci mŮžete Zrušit StisknUtím tlačítka [-/No],

4 stisknutím tlačítka [+/YES] skladbu
vymažete,
Během mazání stopy se zobrazí zpráva "Writing!",

3

No 0 YEs

r --,,l l---l l,-F:l
+ BESEŤ 

-



Uložení obIíbených nastavení panelu do paměti

lrloženi], nastaúeni panel§
do registraěni pamětl

l Vyne*e požadovaná nastavení,
například rejstřík nebo styl.

f stist<něte a alespoň jednu sekundu
přidržte tlačítko IREGlST MEMORYj
(Registrační pamětJ.
Na displeji se zobrazí zpráva ,,MemNo,?"
(ČíS|o V paměti).

r-j
- X,\\)

přidržte t ačítko déle
než jednu sekUndu,

J stist<em jednoho z tlačítek [1]-[9]
mŮžete uložit stávající nastavení panelu,
Vyberete-li číslo registrační paměti, které již

data obsahuje, na disp|eji se zobrazí zpráva
,,Overwr?" (Přepsat?). Pokud chcete paměť
přepsat, stiskněte tlačítko [+,^/ES]. V opačném
případě stiskněte tIačítko [-/NO].

ozNÁMENi
. vyberete-li ěislo registraění paměti, která již data

obsahuje, původni data budou odstraněna
a přepsána no^j,mi daty.

. Při ukládáni dat do registrační paměti nevypinejte
napájení, v opačném připadě může dojit k poškozeni
nebo žrátě dat.

123
T::l í-:.,l r-.:]1
l-} lTl í--:l

7a9
í:,-]l í--l-"] í----l

8

Tento nástroj je vybaven funkcí registrační paměti, která umožňuje uložení oblíbených
nastavení a jejich snadné vyvolání v případě potřeby. Celkem lze uložit až devět
nastavení a ta přiřadit k tlačítkům 1 až 9.

Uyuoiání nástauení panelu
z rcgi§traění paměti

l stiskněte tlačítko [REGlsT MEMoRyl.
Na displeji se zobr azí zpráva,,LoadNo"?"
(Nahrát číslo),

T-l
ll

/ Vyvolejte uložená nastavení panelu
stisknutím jednoho z tlačítek [1]-[9].
Na displeji se zobrazí údaj ,,REGlST MEMORY"
(Registrační pamět).

3

T----"] r,- l:-l
|--,] í::-::l í---l
r---:] |=-- r..:-l

ii i ia_1__._!__1.!._.._! ! .r_

Čís|o registraóní paměti REG|ST MEMORY
můžete změnit Stiskem jednoho Z ostatních
tlačítek [1]-[9].

Pařametry, kteřé lze uložit do registrační paměti
aNastavení stylu*

Číslo stylu, zapnutí/Vypnutí aUtomatického doprovodu,
dělicí bod, hlasitosl Stylu, tempo, hlavní ťB

aNastavení reistříků
Nastavení hlavního rejstříku: Číslo rejStříku a Všechna
nastavení souvisejících f unkcí
Nastavení duálního reistříku: Zapnutílvypnutí
režimu dUáiního rejStříkU a Všechna nastavení
souvisejících funkcí
Nastavení řeistříku režimu rozdělené klaviatury;
zapnutí/vypnulí rcžimu rozdělené klaViatury a Všechna
nastavení souVisejících f Unkcí

aNastavení efektu: Typ dozvuku, úroveň dozvuku,
typ efeldu chorus

a Nastavení harmonie/arpeggia: ZapnUtí/!ypnutí
harmonie/arpeggia a Všechna nastavení
souvisejících íunkcí

oDalší nastavení: ZapnutílvypnUtí panelového
dozníVání, transpozice, Výstup rejstříku

- Po zvolení skladby nelze nastavení stylu zanamenat
ani Vyvolat. Naopak V režimu Duo je možné zaznamenat
nebo vyvolat pauze nastavení stylu.
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Funkce

Nastavenífunkcí poskytují přístup k řadě podrobných parametrŮ nástroje,
např. ladění, dělicí bod, rejstříky a eíekty.

l Opakovaně stiskněte tlačítko
[FUNCTION], dokud se nezobrazí
požadovaná položka.
Při každém stisknutí tlači'tka [FUNCTloN]
se óís|o funkce zvýší. Čís|o funkce můžete
o jedno snížit současným přidržením tIaĎítka

IFUNcT|oN] a krátkým stisknutím t|ačítka [-].
Číslo funkce můžete o jedno zvýšit současným
přidržením tlačítka IFUNlCTloN] a krátkým
stisknutím tIačítka [+]. Samotným stisknutím
t|ačítka [+] ani [-] čís|o funkce upravit ne|Ze.

Aktuální hodnota Název funkce

T---l

V závislosti na vybrané funkci se název funkce
může po někoIika sekundách nahradit hodnotou
nastaVení.

IFúiivM 1l

. CÉto runkce se na d6plejl nezabrďi béhem prehrávani
skladbý ó sLylu, afu prl pou7iti meťronomu. M]sfa toha se
zobrazi hodnata doby.

seznam funkcí

! Číselnýmitlačítky to]-tg], t+I a I-]
nastavte požadovanou hodnotu.

císlo funkce

6

7 a 9 zaaa-

l.EEDl
No o YEsEl r-- tl_L- \ .ZvVšL,e.Snižuie -\- **'*,z-

; -]l: hodnotL o 1

. ru" Sorrčasnřstisknr 'Ano.vypn,,o ř;];i"il.;;;" "'' ,zapnuro

nastaVení.

IFóžÝúKÁ1l
. Chcete li ukonch re7im nas|avovanl runkcl, silsirele

tlačitko IsoNG]. yalcE] nebo [srÝl E].

íunkce
Nážev funkcé Displej Bozsah/nastavéní Popis

Hlasitosl

001 Hlasitost stylU )90-12 ( 100 Nastavuje h asitost stylU, (str, 22)

002 Hlastost skladby 000-T27 100 Nastavuje h asitost sk|adby, (str, 27)

003
Hlasjtost konektoru
AUX lN 000-T2 100

Umožňu]e uró t hlastost externiho zvukového žařizeni
připo]eného ke konektoru [AUX lN] tohoto nástroje (str.30)

obecné
U04 -12-12 0 \acla.u e VÝšku lonu n;"1,oie, pu lono,/,h 1,oc ch

005 +2/ 0Hz453,aHz ]40,o H, L]rauje ]emné laděni celého nástro]e V piib ižně 0,2Hz krocích

006 Dě]icí bod 5Fj itý!1 036-096 (Cl-C6) 54 (F*2)

Urěuje ne]Vyšší kláVesu pro rejstřík režimu rozdělené k aviatury
a nastavuje děl cí bod ]inými slovy kláVesu, herá oddě uje dělicí
(nižš0 a h]aVní (ryšši) rejstříky, Dě icí bod a dě icí bod doprovodu
jsou automai cky nastaveny na steinou hodnotu.

007 citl]vost úhozu

] (§on (MeKKy),
2 (Medium (středn0),
3 lHald (TVrdý)),

4 lFixed (PeVný))

2 (Medium
(Středn0)

Vyssl hoonoty znamena]i Vetsi rozo ly V dynam ce uhozu
klaviaiury, Při Výběru možnosli 4 (PeVný) se citl]Vost úhoZU
Vypne a hlasjtost je stá]e stejná bez ohledU na to, iak si]ně
na klaViaiuru hrajete,

souboí stylů

008 Reqistr sty]Ů :1i!ieĚ:PE 001-nnn
vyoene a zařeglstrujte souOor stylu ze souoorú v pame| l]ash
impoňováných z počítače (str, 23),

Hlavní rejstřík {sb. 16)

oo9 ]00-]2 Uplavi h asitost hry ná kláVesy za doprovodu skladby nebo stylU

010 oktáVa ,l:l!ž,..,ě -2-+2 Nastavu]e oktáVový rozsah h aVniho rejstříku

011 000-]2 Urauje múU sjgná]! hlavniho rejstiiku odesi aného do efektu
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Funkce
, ] &l!li]}lil!i:i:řirii:

íunkce
Názevlunkce Displei Rožšeh/nastav6ní výchozí

hodnota Popis

D!ální rejstřík (stř, 1 4
o12 Dua ni rejsink 00T 573

0]3 H]asitosl Nasiav!ie h]asitost duálniho reistři|u

2-+2 Nastavu]e oldáVový rozsah d!álního reistříku

015 H]oubka chorU ooa 127 Určlje mlru s gná u duálního leisiříku odesí aného do efekiU

fleistiik řežimu řozdělené klaviatury (str. 17)

016 Rejstřík režimu
rozdělené klaViatury

001-573 Nastavu]e rejstřík režimu řozdě ené k aviatury

01] Hlasitosl oov127 Nasiavu]e hlas iosi re]stříku rež mu rozdě ené klaviaiury,

018 oktáVa
'. 

útl 3:.,+ -2-+2 Naslavu]e oktavovy rožsah rejstiiku lež mu íozdělené klaviaiury

019 000-127 Uíčuje míu s gná U re]siříku rež mu rozdě]ené klavjatury
odesí]aného do efekiu chon]

Efekty

02a Typ dozvuku

1-3{Hal 1 3(Hala))
+5 (Boom 1-2
(Místnost))
il7 (stage 1-2
(Pódium))
8-9 (P aie 1-2 (P á0)
10 (oíf §/yp,))

Nastavu]e typ dozVUku a Vypíná jej (10), (sí, 73)

021 0uU-1? / 64 UrčUje intenztU s gna u re]střiku odesilaného do eí€ktu dozvlku,

022 Typ éfektu choru

1 (chorus1)
2 (chorus2)
3 lchorus3)
4 (Flanger1)
5 (Flange12)

6 10íí (Wp,))

Nastavuje typ efeklu choru, Vóetrě VypnUtí (6), lsir, 73)

o23 pane ové doznivání oN/oFF oFF Urču]e, zda je funkce paneLového dozníVánízapnutá či Vypnutá

024
Typ hlavního
ekval zénr

1 (speaker)
(Reproduktor)
2 (Headphone)
(s uchátka)
3 (Boost) Eesílit)
4 (P áno)
5 (Bright) (Jasný tón)
6 (M ld) (Jemný tón)

1 (speaker)
Nastavuje ekva izér, kteD' se má použit plo Výst!p íeproduktoru
za úóelem zaj štění opt má ního zV!ku V rŮzných s tuacich.
(sí, 14)

025 Typ širokého efektu
1 (W de1)
2 |il de2)
3 (W de3)

2 (W de2)
Nastaví funkci U ila,W de steíeo,
Vyšší hodnoty znamena]í šrrší zvuk. (str, 18)

026 Vyváženi poi ačení L63 C H63 c lrus nebo Z!!m pozjci zvuku piehláVáni u externiho zvukového
Zařízeni (sf, 30).

027 VýstUp reistříku
T (Normal (Normá]ni))

2 (separaie
(samostátný))

2 (Separaie
(samostatný))

lalo lunkce se zapne po aknvac relstí ku rež m! rozde ene
k aV at!ry (st, 1 7) nebo rež mu Duo (sil, 2T), Pokud Vyberete
možnost ,,Noímal", zVUk hry př použiií |evého pravého íejstříku se
bLde přéhláVáiz evého i pravého reproduktoru. Př Výbělu možnosi
,,separate" se bude zVUk hry př použití levého re]stříku přehráVat

z levého reproduktoru a zvuk pravého re]stříku z pravého
reproduktoru,

Harmonie (str. 19)

028
Typ harmon e/
arpeggia

UU] 026 (Harmony
(Harmon e))

027-176 (Arpegg]o)
UrčUje nastavení typu harmonie nebo typu arpeggia

029 aao,127
harmonie 1-5,

Ařpéggio {st. 19)

030
Vstupni hlasitos1

arpeggia
1 (original (PůVodn0)
2 (Thru (Průchod])

Při Výběru možnosti ,,Thru" se bude arpegg o přehláVat př
hlasitost] odpovídající síle úhozu do kLaviatury, Při Výběru
hodnoiy,,original" se bude arpeggio přehráVat s pŮVodní
hlasitostí bez ohledu na sílu úhozu,

031
1 (susiain)
2 (Arp Hold)
3 (Hold+sUs)

Vz str, 20

Počítač (str. 42}

032 Hezlm pro prác
s počítačem PCl/PCZ/aFF opiimaiizuje nástavení MlDl při přpojování nástroje

(str,42),
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Funkce

Displej Bozsah/naslaveni Popis

MlDl

033 Mlsini ov ádáni oN/oFF oN
UrčUje, zda klav atura nástoje řídí interní iónový generátor
(oN, oFF), Když přes rozhraní MlDl nahláVáte svou hru do
softWar! V počítač], nastavie iento parameir na hodnot! oFF

034 Externí časování oN/oFF oFF

urcuje, zda se ma nasíol syncnron zovat poOle lnternino
óasování (oFD nebo pod e externího časováni (oN), Když
přes íozhraní M]Dl nahráVáte svou hrU do sofrWaru V počitači.
nastavte tento parametr na hodnotu oN,

035
odes ání
počátečního YEs/No

Umožňuje odesíat data nastaveni panelu do počítače, siisknUtím
tlačítka [+,ryES] potvrdíte odesláni, StsknUtím tlačíika [,/No] odesLání
2,Lsf e, TJŤo VolbJ je i'eba p,ové.l ;l 1.o po,J] a A-i opA,á, F

nahráVáníV počíiač,

Metlonom {str,16}

036 počel dob takiu TjhÉ5iži,i 00-60 NastaVuie takt metronom!

037 Dé ka doby iakt! Ti|lÉži9i,
púlova nota, ótvňova
nota, osminová nota,
šéštnáct nová nóta

Určuje délk! dob metonomu

038
Hlasiiosi

000-12 100 Nastavuie h asitost meíonomU

ovlcenl (str.3l)

039 cV čná stopa plavá
GU ideTrack (Pomoc n á
siopa) 1-] 6, oFF 0T

Nastavi čislo pomocné stopy pro cvióeni pío pravou luku,
Toto nastavenije platné ]en pro skladby Ve formátu sMF 0
přenesené z počitaóe,

040 cvičná stopa ]eVá
GUideTrack 1Pomocná
štopa) 1 16, oFF
(Vypn!io)

02
Nasiaví číslo pomocné stopy pro cv]čení pro levou ruku,
Toto nastaveni je platné ]én plo skladby Ve Íormátu sMF 0
přenesené z počíiače,

04T Vaše tempo oN/oFF oN

Tento paíamet ]e uíóen pro cV Čeni 3 ,,Wa t ng", Je-|
nastaven na hodnotu oN, tempo přehráVané sk adby se bude
přizpůsobovat tempu Vaši hry, Při nasiavení na hodnot! oFF
zůstane tempo přehráVané sk adby zachováno béz oh ed!
na tempo Vašeho hraní,

Ukázka (str. 27)

a42 skup na UkáZek

] (Demo (UKazKa)
2 (Preset (Předvolba))
3 (User (Uživatel))

4 (DoWnIoad
(stahoVáni))

1 (Demo

1Ukázka))
Určuje opakoVáni skUpiny přehráVáni

Režim přehráVání
Uklízék

1 (Normal (Normá n0)

2 (Random lNáhodné))
T (Normal
(Normá n0)

UrčU]e režlm opakování přehráVáni

a44 Zrušen ukázky oN/oFF
Urěu]e, zda jé zapnuta funkce zrušeni ukiky, Pokud nastavite
položku oN, ukázková skladba se nebude přehráVat, ani když
stisknete i ačitko [DEMol,

Automalické rypnutí {str. 14)

045 automatckého
Vypnutí

oFF, 5/1 0/15/30/60/
]20 (min,)

30 min. UrčUje dobu, která uběhne do automat ckeho Vypnu! násíoje

Baterie {ďr, l3)

046 Typ bater]i
1 {Alkal ne {Alkal cké))

2 (NřMH)
] (AlKa lne
(Alkalické))

Urču]e typ bater í, které iste Vlož li do násíoje
Alkal cké: alkalické/manganoVé báierie
N!MH: nabíiecí bateí e

" odpovídaiící hodnota se nastavu]e auiomaiicky pro každou komb naci le]stříkŮ,
" odpovidajici hodnota se nasiavuje altomat cky pro každou skladbu, siy n€bo arp€gg o,

oRežim pío práci s počítačem (íunkce č. 032)
Nastavení pro počítač okamžitě změní veškerá dŮležitá nastavení MlDl (viz níže)

" Komplexnějši Verze nastavení Pc2 pro pozdější použití
'" Ne]ze ménit nezáVisle.

tFóžýiW-tl
. odesílání MlD: skladby lze použít spolu s uživatelskými skladbami,

Pcí (Poěílač 1} Pc2 (Počítaě 2)- Vypnuto

LocAL (MísinD Vypnuto Vypnuto Zapnuto

EXTEBNAL cLocK (Externí časovanl) ZapnUto Vypnuto Vypnuto

MID| TRANSMlT oF soNG (odesílání MlDl skladby) -' Ne Ne

l\,1lDl TRANsMlT oF STYLE (odesílání N4lDl stylu) Ne Ne Ano

l\,1lDt TRANSl\llT oF KEYBoARD (odesilání MlDl klaviatury) Ne Ano Ano
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Použilván í společně s počltačem nebo zařuenín i Phone/i Pad

Připojéúí l,k Fóěliáři'
Tento nástroj podporuje formát |\4lDl (Musical
lnstrument Digital lnterface) a umožňuje informace
o hře na k|aviaturu (zpráVy MID|) a data sk|adby/
stylu (soubory MlD|) odesílat do počítače
připojeného pomocí kabelu USB a přijímat je z něj.
Podrobnosti o používání počítače s tímto nástrojem
najdete V dokumentu,,computer-related
Operations" (Operace prováděné s počítačem,
str. 5) na webu.

UsB UsB
konektor konektor

r-_-;;---) r-_-_]):lL|1-1|l \
|[llzl-:P t-ř_\1_1 H ts Fffi]l
,ffil"--H*\ H ř |llllllllllllllllilllfiffi|

pocitač L-t: nástroj
f,:::::,

kabel USB

. Při přenosu sauboru se stylem z pačítače da tohato nástroje je
třeba daný styl v nástoji zaregistrovat. Až paté bude k dispozici
pro přehráVání- Podrabnosti najdeťe v kapjtole ,,Registíace
soubaru stylů" na str. 23-

Data, která lze přenést z počítače do nástroie
(a obráceně)
. Skladba: (.mid) - formát sN,4F 0/1
. Styl: (.sty)
. Záložní soubor: PSR-E353.BUP -

- Do počítače můžete pomocí aplikace L4usicsoft
DoWnloader Ve formě jednoho záložního souboru
přenést paíametry Zálohy (popsané níže, neplatí pro
stav úspěšného dokončení skladby a krokU).

EóaŇÁ ll

I . Tento nástoj umožňuje přenos a nahrávání maximálně 256
I soubórů se skledbami
l

,l,],Přip0iéni,,k,zď|ť,ení,,'',,,],'l,',],,,
iphone/ipad

Po připojení zařízení iPhone/iPad k nástroji
se můžete těšit z nejrůznějších funkcí.
Před připojením si nachystejte rozhraní i-UXl
(prodáváno samostatně). Da|ší informace naIeznete
V dokumentu ,,iPhone/iPad connection Manua|"
(Příručka pro připojení zařízení iPhone/iPad) (str. 5)
na našem webu.

Smazání zálohy

zálohov ání a i n i cia lizace
§

] Záloltouáné.,lpará-l|t,,,,
Následující zálohované parametry se uchovávaji
i po Vypnutí nástroje.

zálohované parametry
. Skladby uživate|e (str. 37)

: . 
Styl číS|o 1 59 (str. 23)

. Registrační paměť (str. 39)

. StaV úSpěšného dokončení skladby a kroku (str. 32)

. Naslavení funkcí: (Str, 40)
Ladění, dělicí bod, ci,tliVost úhozU, hlasitost stylu,
hlasitosl skladby, hlasitost metronomu, Vlastní
tempo, SkUpina ukázek, režim přehráVání Ukázek,
ZrUšení ukázek, typ hlavního ekvalizérU, paneloVé
doznívání, automatické Vypnutí, typ baterie

Kromě výše UVedených zá|ohovaných parametrů
budou při vypnutí napájení uchována také všechna
data přenesená z připojeného počítače (včetně dat
stylu, která nebyla načtena).

lnicializace
Původní data můžete obnovit prostřednictvím
následujících dvou postupů.

Tato operace obnoví zálohované parametry.

Přidržte nejvyšší bílou klávesu a současně zapněte
nástroj stisknutím t|ačítka t o ] (Pohotovostní režim /
zapnout). ólM
Smazání paměti flash
Tato operace smaže všechny sk|adby a sty|y
přenesené Z počítače. Data stylu registrovaného
do stylu s čís|em 159 zŮstanou zachována. Přidržte
současně nejvyšší bí|ou k|áVesu a tři nejvyšší černé
k|áVesy na klaviatuře a zapněte nástroj stisknutím
t|ačítka I o ] (Pohotovostní režim / zapnout).ólM
ozNAMENl

. Méite na paměti, že tato operace smaže také zakoupená
data. všechna dŮležitá data uložte pomocí soffuaru
Musicsott Downloader (MsD). Podfobností naleznete
v přířučce computer-related operations (operace
prováděné s počítaěem) (str,5),
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Řešeni problémů

Přoblóm Možná příčina a řešení

Při zapínání nebo Vypínání nástroje zazní krátký
praskavý ZVUk.

To je normální, Znamená to, že je náStroj napájen.

Při poUžití mobi]ního te|efonU ]e generován šum, Použití mobilniho telefonu V blíZkosti nástroje může Způsobit rušení,
Doporučujeme mobilní teleíon Vypnout nebo poUžíVat dál od nástroje

Při poUžití nástroje se zařízením iPhone/iPad/iPod
touch je z reprodUktorů nástroje nebo sluchátek
slvšet rušení,

Jest]iže nástroj použíVáte V kombinaci S aplikací V zařizeni iPhone/iPad/iPod
touch, doporučujeme V ZaříZení iPhone/iPad/iPod touch Zapnout režim

,,Letadlo". Vyhnete se tak rušení Způsobenému komunikačním signálem
zaiízení.

Při hraní na nástroj nebo při přehráVání skladby či stylu
není slyšet žádný zVuk,

ZkontrolUjte, Zda není ke konektoru [PHoNEs/oUTPUT] nic připojeno,

Pokud jsoU k němU připojena slUchátka, VýstUp na reproduktory se Vypne

Zkontrolujte nastavení rnístního ovládání (zapnuto/Vypnuto), (Viz str, 42,

funkce 033,)

Při hraní na k]áVesy V čá§ti klavjatury pro pravou ruku
se neozýVá žádný zvuk,

Při použití funkce sjovníku (str, 26) se k|áVesy V cásti pro pravou ruku
používajíjen pro zadáVání Základního tónU a typu akordu.

Zdá se, že některé rejstříky nehrají nebo že je jejich
ZVUk,.ořezán",

íento náStroj je polyíonický a Umožňuje současně Zahrát maximálně 32 not -
Včetně duá|ního reistříku, rejstříkU rozdělené klaviatury, automatického
doprovodu, skladby a metronomU,
Noty přesahující tento limit nebudoU Znit.

Nezní harmonie Efekt harmonie (01.-26) se liší podle Vybraného typu. V případě typů 01-05
Zapněte automaiický doprovod a spustte jej Zahránim akordu V část]

k|aViatury pro doprovod, Eíekt harmonie aktivujete stisknUtím kláVes
V části pro pravou rUku, V případě typů 06-26 nemá zapnutí či Vypnutí
aUtomatického doprovodU žádný účinek. Při použití typů 06-1 2 Však mUsite
zahrát dVa tóny soUčasně,

Styl nebo skladba se po st]sknutí tlačítka

[START/SToP] neSpUsií.
Je Zapnuto externí časováni? Exierní časování musí být VypnUto;

ViZ část ,,Nastavení funkcí" na str, 42 (funkce 03,1),

lndikátor AcMP oN se nezobrazí, pokud stisknete
tlačíiko |AcN,4P oN/oFF].

chcete-li poUžít jakoukoli funkci související Se stylem, Vždy nejprve
stiskněte tlaěítko |STYLB.
lndikátor AcN/]P oN se nezobrazí, pokud je Zapnuiý režim Duo.

styl nezní spráVně Zkontrolujte, zda je nastavena odpovídající hlasitosi stylu (str. 40,

funkce č,001),

Je dělicí bod nastaven na spráVné k]áVese pro akordy, které hrajete?
Nastavte dělicí bod na správnou kláVesu (str.40, íunkce 006).

Zobrazuje se na displeji indikátor,,AcN/]P oN"? Pokud se nezobrazuje,
Zobrazte jej si]sknUtím t]ačitka [AcMP oN/oFF].

Při hrani akordU není slyšet styl Automatický doprovod se V někteďch případech nezmění, pokud po sobě
Zahrajete určité akordy (například nělderé mollové akordy následované
molloVým septakordem).
DVoUtónový prstoklad Vytvoří akord Založený na předchozím akordu.
Pokud Zahrajete dva stejné Zák|adní tóny V sousedících oktávách, zuní
doprovod založený jen na Základnim tónu.

Zdá se, že má pedáloVý spínač (pro dozníVání) opačný
úč]nek, Pokud například je pedál sešlápnUt, dojde
k ořezání ZvUkU, Přj jeho uvolnění naopak zvuk dozníVá

Polarita pedálového spinače byla převrácena, Před ZapnUtím napájení
ověřte, Zda je Zástrčka pedálového spínače řádně připojena ke konektoru

[SUSTAlN].

ZVuk reistříku se s každou notou mění Nejedná se o záVadu. TónoVý 9enerátor AWM využívá nahrávky nástroje
(samply), které byly poříZeny V rámci celého rozsahU klaviatury, tóny rejstříku
se proto mohoU Vzájemně lišit.

Hlasitost je příliš níZká,
Kvalita ZVukU je níZká,
Rytmický part se neočekáVaně Zastaví nebc
se nepřehraje.
\]ah.alá data skladeb Se nepřehrava i spráVně.
Disple] LcD 1a.ednoU ZtTaVfe a obnoVí se
Všechna nastavení na panelu.

Baterie jsou téměř nebo Zcela Vybité. Vyměňte Všech šest starých baterií
Za nové nebo použijte dodáVaný adaptér napájení,

Napájení Se najednou a neočekávaně Vypne To je normální za předpokladu, že byla aktivována funkce automaiického
VypnUtí (str. '1 4), Pokud chcete funkci auiomatického Vypnulí zakázaI,
Vybede V nastavení funkce možnost ,,ofi" (funkce č, 045, str, 42),

Po Zapnutí nástroje §e napájení najednou
a neočekáVaně Vypne,

Nejedná se o záVadu, Při použ]tí jiného adaptéru napájení, než jaký je uveden
V pokynech, se může napájení najednoU a neočekáVaně Vypnout,
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Technieké údaie
wr,.:.r:,:'ir.,':':}|.:\'

Hozméry(s,H.V) 94b mm X 369 mm x 122 mm
Hmotnost 4,4 kq (bez baterii)

klaviatura
pocef klaves
e tli\Gt úhďl

Displej
Typ DisDle] LcD
podsvicení
JazyK Angllótlna

Réjstříky

TónoVý generátor l ecnnolog e lonoveno
qenerátoru Stereofonní sampling AWl\,4

Mlra polvlonle (max,)

Předvo ba Počét rejstříků ]96 re]slřikú panelu + 18 sad b cích /zvukor4ich eíektů + 20x arpeggio +
339 re]siříků XG]]te

Kompatibiht.

Eíekty

Tvpy

UoZVuk

t]]tra-W de stereo 3 typy
1lavní ekvalizél 6 typ!

Harmonje typ!
Aroeooio 50 typu

Funkce DuáIní rejslřík

styly doprovodu

]5a
V ce pístu

ovládání stylu Uř, ll\ ] ňU/El\Ull\u/rl!.
MAlN/AUTo FlLL

Další funkce ]U0

Nahrávání
a přehrávání
(Pouze data MlDl;
zvuk není
podporován")

PředVo]ba Pocet piednastaVených
skladeb 154 íVietně rÉžin l chold stLdy: 12, pos|oupnosŤ a{oloU:10]

NáhráVáni
počei skladeb
Poaet stop 2
KaOacta dat Přibližně 10 000 kinů

Kompatibilní
formát dai

prenravanl FormátvSN,4FOa1
NahráVání PúVodnl souborový formát

Funkce

CV]čení/PrůVodce
iLYs ]O SUOOESs], |1 L|STENlNG 2 TlMlNG 3 WA|T|NG],,qBASE REPEATI, iA,B REPrA-], |croRD D,cT|o\AFY],
)HoBD PRoGRESSloNl

obecné 12 ažo.0 až +12
42 / .o-44o,o453 .o Hz iDřib l]žně V 0 2 H 7 króc í. hl

H!zné Tlačítko Ponable Grand

Pámět7

Pamél Lnterni paměť

[/ožnosti
pripo]ení

]sts l O HOST
uU lN (Vstup naoaieni) 1 2V Vstuo

natha/vystup
pedál dozníváni lSUSlAlNl ,1
AUX N (stereoíonnl mini)

zesilovače/
repřoduktory

zesl ovače

zdroj napájeni
Zdroj napáiení

Adaptér
UZ Vatele V UsA a V hvropě: PA-1 30 nebo odpovidající model

doporUčený společností Yamaha
UžVatelé V iiných zemíchI PA-3c. PA-130 nebo odDovídaiícítVD

Bater]e §e§ alka|cxycn (LHb). manganovych (H6) nebo nikl metal hydridových
(Ni-l\lH) dobíiecích baterií Velikost] AA
a W {pi 0oužÉl adaptéru naoáieni PA-1 30)

příslušenství

Dodané přis]ušenstVí

. Notovy slo]anek

. uživate ská příručka

.Adapter napájeri' IPA-130 r.bo ho-pai,ol,r, d|e dopo,Lče1|
společnosti Yamaha)

. Registrace prodUktu ólena online komunity
' V 1ě|.ierych oo asrecr nerJs'oyt { dispozici, Pooroorosti l,shate

u misin ho prodeice p.odJkIL /amana,

volite né oříslušenství

Adaptér napájení:
UžiVatelé V UsA a V Evropě: PA-130 nebo odpovídající model

doporučený spo ečností Yamaha
Uživatelé V jiných zemích: PA-3c, PA-1 30 nebo odpovída]ící typ
stojan kláVesového nástroje: L,2c
sluchátka: HPE-1 50/HPE-30
Pedá oVý §pínač: Fc4A"i Fc5
Rozhraní MlD{ UsB pro zařízení iPhone/iPod touch/iPád {it]X1)

Tato přťuÓla obsahuje techniche udaje p]atné k datu tisku, společnost Yamaha sVé produkty neustále Vylepšuje, takže tato přúUčka nemUsí
obsahovat technicke Udá]e platne pro Vami zakoupený prodUkt. chceie,li získat nejnovější příručku, navštjvte WebÓVoU stránkŮ spo/ečnost] Yamaha
a.stáhněte s přísluŠný soubor, Technické údajé, zařiení a samostaině prodáVané'příslušenství se mohou v různých oblastech ii3ii, Bližší iníormace
Získáte u svého prodéjce společnosi Yamahá.
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H
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i-UX1 ...............,......................,,..43

K
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Keys To Success ......................... 31
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L
Ladění ....,.......,...,........,.....,........ 40
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M
MAlN (Hlavn0 ......-...-,,,..,...--...-,,..24
Metronom ...........................,...,,.. 1 6
MlDl Basics (Základní informace
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lMístní ovládání ...... -..,..,,............,, 42
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