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Před použitím nástroje si nejprve přečtěte 
„Bezpečnostní upozornění“ na stranách 5-7. 
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Pro SHS-500 

SEKCE SPECIÁLNÍCH ZPRÁV 
Tento produkt využívá baterie nebo externí zdroj napájení 
(adaptér). Nepřipojujte tento produkt jinému zdroji napájení 
nebo adaptéru, než k popsanému v uživatelském návodu, 
uvedeném na štítku na nástroji nebo doproučeném firmou 
Yamaha. 
 
VAROVÁNÍ: Neumisťujte tento produkt na místa, kde by 
kdokoliv mohl šlápnout, zakopnout nebo přejíždět přes 
napájecí nbo jiné připojené kabely. Nedoporučujeme použití 
prodlužovacího napájecího kabelu. Pokud je nutné 
prodlužovací kabel použít, minimální průměr pro 7,5 m 
(nebo kratší) dlouhý kabel je 18 AWG. Poznámka: čím menší 
číslo AWG, tím větší proudová kapacita. Použití delšího 
prodlužovacího kabelu konzultujte s elektrikářem. 
 

Používejte pouze přepravní vozíky, stojany, trojnožky, konzole 
či stoly specifikované výrobcem či prodávané spolu s 
produktem. Pokud používáte transportní vozík, dejte pozor na 
možnost jeho převrhnutí, mohlo by dojít k úrazu. 
 
MOŽNÁ ZMĚNA SPECIFIKACÍ 
Informace v tomto manuálu jsou správné v době jeho 
vytištění. Nicméně firma Yamaha si vyhrazuje právo na úpravu 
nebo změnu produktu nebo jeho specifikací kdykoliv bez 
předchozího upozornění.  
 

Tento produkt samostatně nebo v kombinaci se zesilovačem 
nebo sluchátky je schopen produkovat takovou úroveň 
hlasitosti zvuku, která může způsobit trvalou ztrátu sluchu. 
NEPOUŽÍVEJTE jej po dlouhou dobu na vysoké úrovni 
hlasitosti, nebo na úrovni, která je nepříjemná. Pokud 
zaznamenáte ztrátu sluchu nebo zvonění v uších, měli byste 
navštívit vašeho ušního lékaře. 
DŮLEŽITÉ: čím vyšší hlasitost zvuku, tím kratší doba za kterou 
způsobí poškození sluchu. 
 
UPOZORNĚNÍ 
Servisní náklady vzniklé neznalostí ovládání a fungování nejsou 
kryty zárukou poskytovanou výrobcem, a jsou tedy plně v režii 

uživatele. Prostudujte si prosím pečlivě tento uživatelský 
návod a před kontaktováním servisu se informujte u svého 
prodejce. 
 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Firma Yamaha usiluje o to, aby vyráběla produkty, které jsou 
uživatelsky bezpečné a přátelské k životnímu prostředí. 
Upřímně věříme, že naše produkty a výrobní metody 
používané k jejich výrobě, splňují tyto cíle. V souladu s literou 
a duchem zákona, chceme, abyste si byli vědomi následujících 
informací: 
 
Baterie: Tento výrobek může obsahovat malou nedobíjecí 
baterii, která je k nástroji připájena. Průměrná délka života 
tohoto typu baterií je přibližně pět let. Při nahrazení bude 
nutné, se obrátit na kvalifikovaného servisního technika.  
Varování: Nepokoušejte se dobíjet, rozebírat nebo spalovat 
tento typ baterie. Udržujte všechny baterie mimo dosah 
dětí. Použité baterie likvidujte rychle a podle platných 
zákonů. 
Poznámka: V některých oblastech je serivs ze zákona 
povinen vrátit vadné díly. Nicméně, vy máte možnost 
ponechat si tyto díly pro vás. 
Likvidace: Pokud dojde k poškození tohoto výrobku bez 
možnosti opravy či uplyne jeho doba životnosti, dodržujte 
prosím všechny místní, státní a federální předpisy, které se 
vztahohují k odstraňování výrobků, které obsahují olovo, 
baterie, plasty, atd. 
ŠTÍTEK S OZNAČENÍM: Obrázek níže uvedený zobrazuje 
umístění štítku. Číslo modelu, sériové číslo, požadavky na 
napájení, atd., jsou umístěny na tomto štítku. Zaznamenejte 
si číslo modelu, sériové číslo, a datum nákupu v tomto místě 
a zachovejte je jako stálý záznam o zakoupení. 
 
Model:_________________________________ 
Sérivové číslo:___________________________ 
Datum nákupu:__________________________ 

 

Tento manuál si uložte 
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Pro napájecí adaptér SHS-500 
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Pro napájecí adaptér  
Toto zařízení odpovídá Oddílu 15 Nařízení FCC. Použití podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí 

způsobovat škodlivé interference, a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoliv přijímané interference, včetně 

interferencí, které mohou způsobit nechtěné fungování. 

 

Význam grafických symbolů 

Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku 

upozorňuje uživatele na přítomnost neisolovaného 

nebezpečně vysokého napětí uvnitř kabinetu přístroje, 

které je dostatečně vysoké, aby mohlo způsobit 

elektrický šok. 

Symbol vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku 

upozorňuje uživatele na důležité instrukce týkající se 

ovládání a údržby přístroje v doprovodných tiskovinách. 

Výše uvedené varování je umístěno na zadním panelu přístroje. 

Důležitá bezpečnostní upozornění 

1. Přečtěte si tento návod. 

2. Návod uchovejte pro budoucí použití. 

3. Věnujte pozornost všem varováním 

4. Dodržujte veškeré instrukce. 

5. Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody. 

6. Čistěte jej pouze suchým hadříkem. 

7. Neblokujte větrací otvory. Instalujte produkt 

v souladu s instrukcemi výrobce. 

8. Neumisťujte produkt do blízkosti zdrojů tepla, jako 

jsou radiátory, přímotopy, kamna či další 

aparatura (včetně zesilovačů). 

9. Neodstraňujte bezpečnostní prvky konektoru 

polarizovaného nebo se zemnícím kolíkem. 

Polarizovaný konektor má dva kolíky, kde jeden je 

širší než druhý. Zemnící konektor je vybaven ještě 

třetím zemnícím kolíkem. Oba prvky slouží pro vaši 

ochranu. Pokud dodaný kabel neodpovídá vaší 

zásuvce, kontaktujte prodejce. 

10. Chraňte napájecí kabel před jeho pošlapáním či 

proražením především v místech koncovek, 

zásuvek a v místě kde vystupuje z produktu. 

11. Používejte pouze příslušenství doporučené 

výrobcem. 

12. Používejte pouze přepravní 

vozíky, stojany, trojnožky, 

konzole či stoly 

specifikované výrobcem či 

prodávané spolu 

s produktem. Pokud 

používáte transportní 

vozík, dejte pozor na 

možnost jeho převrhnutí, 

mohlo by dojít k úrazu.  

13. Během bouřky, nebo pokud produkt nebudete 

delší dobu používat, odpojte jej od elektrické sítě. 

14. Veškeré opravy nechte provádět pouze 

kvalifikované osoby. Servisní zásah vyžaduje 

jakékoliv poškození produktu: poškození 

napájecího kabelu, vtečení tekutiny či zapadnutí 

předmětu do přístroje, pokud byl přístroj vystaven 

dešti či vlhkosti, nepracuje správně či byl upuštěn. 

 

 

Varování 

Abyste omezili riziko požáru nebo elektrického šoku, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti.  
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NÁSTROJ POUŽÍVEJTE, AŽ PO DŮKLADNÉM PŘEČTENÍ NÁSLEDUJÍCÍ ČÁSTI 
Uschovejte tuto příručku na bezpečném místě pro pozdější potřeby. 

 

 
  

 

 VAROVÁNÍ  
• Tento napájecí adaptér je určen pouze pro použití 
s Yamaha elektronickými nástroji. Nepoužívejte jej pro 
jiné účely. 
• Pouze pro domácí použití. Nepoužívejte v mokrém 
prostředí. 
 

 UPOZORNĚNÍ  
• Při volbě místa pro nástroj dbejte na to, aby byla 

používaná elektrická zásuvka snadno přístupná. V případě 

jakýchkoli potíží nebo poruch nástroj okamžitě vypněte 

pomocí přepínače napájení a odpojte zástrčku ze zásuvky. 

Pokud nástroj vypnete pomocí přepínače napájení, 

neustále do něj bude proudit elektřina, i když jen 

minimální množství. Pokud nebudete nástroj používat po 

delší dobu, nezapomeňte odpojit napájecí kabel od 

elektrické zásuvky. 

 

 

 VAROVÁNÍ 
Vždy postupujte podle níže uvedených základních 
bezpečnostních zásad, jinak by mohlo dojít k poranění, 
poškození nástroje či jiné škodě na majetku. Následující 
bezpečnostní pokyny zahrnují (nejsou však 
vyčerpávající): 
 

 
 

• Neumísťujte napájecí kabel do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou topná 

tělesa nebo radiátory. Kabel nadměrně neohýbejte ani jinak 

nepoškozujte, nepokládejte na něj těžké předměty ani jej 

nepokládejte na místo, kde byste na něj mohli šlápnout, zakopnout o 

něj nebo přes něj přesouvat předměty. 

• Používejte jen napětí schválené pro tento nástroj. Požadované 

napětí se nachází na identifikačním štítku na nástroji. 

• Používejte výhradně dodaný napájecí adaptér (strana 35). Použitím 

nesprávného adaptéru může dojít k poškození nebo přehřátí přístroje. 

• Pravidelně kontrolujte elektrickou zásuvku a odstaňte nahromaděné 

nečistoty. 

 

 

 

• Přístroj neobsahuje žádné součásti, které by uživatel 

mohl sám opravit. Nástroj neotevírejte ani se 

nepokoušejte jakkoli rozebírat či upravovat jeho vnitřní 

části. Pokud se zdá, že přístroj nefunguje správně, 

okamžitě ukončete jeho používání a nechte jej 

zkontrolovat kvalifikovaným servisním technikem 

Yamaha. 

 

 

(Informace o vybavení funkcí Bluetooth je uvedena na 

straně 9.) 

• Rádiové vlny mohou ovlivňovat elektronické 

zdravotnická zařízení. 

- Nepoužívejte tento produkt v blízkosti 

zdravotních zařízení nebo v místech, kde je 

zakázáno používání rádiových vln. 

- Nepoužívejte tento produkt v blízkosti menší než 

15 cm od osoby s voperovaným srdečním 

implantátem. 

 

 

• Nevystavujte nástroj dešti, nepoužívejte v blízkosti vody 

ani v mokrém či vlhkém prostředí. Nepokládejte na něj 

nádoby s tekutinami, které by se mohly vylít do otvorů 

nástroje. Pokud do nástroje vnikne tekutina (např. voda), 

ihned vypněte napájení a odpojte napájecí kabel ze 

zásuvky. Poté nechte nástroj prohlédnout kvalifikovaným 

servisním technikem společnosti Yamaha.  

• Máte-li mokré ruce, nikdy se nedotýkejte elektrické 

zásuvky. 

  

Pro napájecí adaptér 

Varování před vodou 

Napájení / Napájecí kabel 

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY 

Pro nástroj 

Neotvírejte 

Umístění (pokud je vybaven funkcí 

Bluetooth) 
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• Na přístroj nepokládejte žádné hořící předměty, jako 

jsou svíčky. 

   Mohlo by dojít k jejich převržení a vzniku požáru. 
 

 

• Řiďte se pokyny uvedenými níže. Nedodržením pokynů 

může dojít k explozi, požáru, přehřátí nebo vytečení 

baterií. 

- Nepokoušejte se baterie rozebírat. 

- Nevhazujte baterie do ohně. 

- Nepokoušejte se dobíjet baterie, které nejsou 

dobíjecí. 

- Ukládejte baterie tak, aby nepřišly do styku 

s kovovými předměty, jako jsou řetízky, sponky, 

mince a klíče. 

- Používejte pouze určený typ baterií (strana 35). 

- Používejte nové baterie, všechny stejného typu, 

modelu a vyrobené stejným výrobcem. 

- Vždy se ujistěte, že všechny baterie jsou vloženy 

se správnou polaritou. 

- Pokud jsou baterie vybité, nebo nebudete přístroj 

delší dobu používat, baterie z přístroje vyjměte. 

- Pokud používáte Ni-MH baterie, řiďte se 

návodem s nimi dodaným. Při dobíjení používejte 

pouze určenou dobíječku. 

   Mohlo by dojít k jejich převržení a vzniku 

požáru. 

• Baterie ukládejte mimo dosah malých dětí, aby nedošlo 

k jejich náhodnému spolknutí. 

• Pokud baterie vyteče, vyvarujte se kontaktu s touto 

tekutinou. Pokud by došlo k zasažení očí, úst nebo 

pokožky, okamžitě omyjte postižené místo vodou a 

kontaktujte lékaře. Bateriová tekutina je korozivní a může 

způsobit ztrátu zraku nebo chemické popáleniny. 

 

 

• Pokud se kabel adaptéru napájení nebo jeho zástrčka 

jakkoli poškodí, pokud dochází k výpadku zvuku, pokud 

cítíte neobvyklý zápach, nebo pokud z nástroje vychází 

kouř, pokud do přístroje zapadl nějaký předmět nebo se 

dostala voda, pokud došlo k nečekanému výpadku zvuku 

během použití přístroje, nebo pokud jsou na přístroji 

viditelné praskliny či poškození, okamžitě vypněte nástroj 

a odpojte jej od zásuvky. Potom nechejte nástroj 

prohlédnout kvalifikovaným servisním technikem 

společnosti Yamaha. 

 

 UPOZORNĚNÍ 
Vždy postupujte podle níže uvedených základních 
bezpečnostních zásad, jinak by mohlo dojít k poranění, 
poškození nástroje či jiné škodě na majetku. Následující 
bezpečnostní pokyny zahrnují (nejsou však 
vyčerpávající): 
 

 

 
 

• Nepřipojujte nástroj ke zdroji napájení prostřednictvím 

prodlužovací šňůry s více zásuvkami. Mohlo by dojít ke 

snížení kvality zvuku nebo i přehřátí zásuvky. 

• Při odpojování elektrické zástrčky od nástroje nebo 

elektrické zásuvky vždy tahejte za zástrčku, nikdy za 

kabel. 

• Pokud nástroj nepoužíváte nebo jestliže probíhá 

bouřka, odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky. 

 

 

• Nepokládejte nástroj do nestabilní pozice, jinak by mohl 

spadnout. 

• Před přemístěním nástroje nejprve odpojte všechny 

kabely, zabráníte tak poškození kabelů nebo případnému 

zranění při pádu způsobeném při zakopnutí. 

 

  

Pokud zaznamenáte abnormalitu 

Umístění 

Varování před ohněm 

Baterie 

Napájení / Napájecí adaptér 
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• Při volbě místa pro nástroj dbejte na to, aby byla 

používaná elektrická zásuvka snadno přístupná. V případě 

jakýchkoli potíží nebo poruch nástroj okamžitě vypněte 

pomocí přepínače napájení a odpojte zástrčku ze zásuvky. 

Pokud nástroj vypnete pomocí přepínače napájení, 

neustále do něj bude proudit elektřina, i když jen 

minimální množství. Pokud nebudete nástroj používat po 

delší dobu, nezapomeňte odpojit napájecí kabel od 

elektrické zásuvky. 

 

 

• Před připojením nástroje k jiným elektronickým 

zařízením vždy vypněte napájení všech zařízení. Před 

zapnutím a vypnutím napájení všech zařízení snižte 

jejich hlasitost na minimum.  

• Chcete-li nastavit požadovanou úroveň hlasitosti, 

nastavte hlasitost všech zařízení na minimum a 

postupně ji zvyšujte, až dosáhnete požadované úrovně. 

 

 

• Nevsunujte prsty ani ruce do žádných otvorů v 

nástroji.  

• Nezasunujte ani nevhazujte do otvorů na panelu a 

klaviatuře papírové, kovové ani jiné předměty. Mohlo 

by dojít k fyzickému zranění vaší či jiné osoby, poškození 

nástroje nebo jiného vybavení, nebo k poruše přístroje. 

• O nástroj se neopírejte, nepokládejte na něj těžké 

předměty a při použití tlačítek, přepínačů a konektorů 

nepoužívejte nadměrnou sílu.  

• Nepoužívejte nástroj, zařízení anebo sluchátka po 

delší dobu při vyšší nebo nepříjemné úrovni hlasitosti, 

mohlo by dojít k trvalému poškození sluchu. Pokud 

zjistíte, že máte potíže se sluchem nebo vám zvoní v 

uších, navštivte lékaře. 

• Pokud používáte řemen, ujistěte se vždy, že je pevně k 

nástroji uchycen. 

• Nástroj nezdvihejte za řemen. Mohlo by dojít 

k vážnému zranění nebo poškození přístroje. 

• Nezacházejte s nástrojem hrubým způsobem, 

například s ním netočte okolo sebe atd. Mohlo by dojít 

k uvolnění řemenu a neočekávané nehodě, jako je pád 

nástroje nebo i ke zranění osob ve vaší blízkosti. 
 

Společnost Yamaha nezodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím nebo upravením nástroje 

ani za ztrátu či poškození dat.  

Nástroj vždy vypněte, pokud jej nebudete delší dobu používat. 

I když je přepínač [   ] Standby vypnutý (displej nesvítí) do nástroje i tak plyne minimální množství elektrického 
proudu. 

Pokud nebudete nástroj používat delší dobu, odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky. 

Použité baterie zlikvidujte v souladu s místními nařízeními. 

 

Název modelu, sériové číslo, požadavky napájení atd., jsou uvedeny na nebo v blízkosti štítku, který je na zadním 

panelu nástroje. Měli byste si zde poznamenat toto sériové číslo a uchovat tento návod jako trvalý důkaz o zakoupení 

pro identifikaci při možné krádeži nástroje. 
 

Model  

 

Sériové číslo  

 

 

  

Zacházení 

Připojení 

Připojení 
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UPOZORNĚNÍ 
Abyste zabránili možnému poškození přístroje, ztrátě 

dat, nebo poškození jiného majetku, řiďte se níže 

uvedenými pokyny. 

 

 Zacházení 
• Nepoužívejte přístroj v blízkosti TV, rádia, AV vybavení, 

mobilních telefonů nebo jiných elektrických přístrojů. 

Mohlo by produktem, TV nebo rádiem docházet 

k vytváření šumu. Pokud používáte nástroj spolu 

s aplikacemi ve vašem iPadu, iPhonu nebo iPodu touch, 

doporučujeme, abyste zapnuli režim „Letadlo“ (Airplane 

Mode) na tomto zařízení, zabráníte tak vzniku 

nechtěných zvuků, způsobených komunikací zařízení. 

• Neumisťujte zařízení do prostor s nadměrnou prašností 

nebo nadměrnými vibracemi či do prostor s nadměrným 

chladem či teplem (jako jsou přímé sluneční záření, 

blízko zdrojů tepla nebo v uzavřeném automobilu během 

dne), zabráníte tak možnému poškození povrchu 

ovládacího panelu nebo interních součástek zařízení. 

(Ověřený rozsah pracovních teplot je 5° - 40°C.)  

• Nepokládejte na nástroj vinylové, plastové či gumové 

objekty, mohlo by dojít ke změně barvy povrchu. 

 Údržba 
• Při čištění nástroje používejte měkký, suchý hadřík. 

Pokud je panel (přední, boční a spodní, kromě ovladačů 

a klaviatury), odstraňte špínu pomocí navlhčeného a 

vyždímaného hadříku s roztokem neutrálního čisticího 

prostředku. Nepoužívejte rozpouštědla, ředidla, 

rozpouštědla, čistící kapaliny, nebo chemicky-

impregnované čisticí tkaniny. 

 

 Ukládání dat 
• Některá data v tomto nástroji jsou zachována i po jeho 

vypnutí (strana 32). Nicméně uložená data mohou být 

ztracena díky poruše, chybě ovládání atd. 

 

Informace 

 Autorská práva 
• Kopírování komerčně dostupných hudebních dat 

včetně MIDI dat, anebo audio dat je povolenou pouze 

pro osobní použití. 

• Tento výrobek obsahuje a je vybaven počítačovými 

programy a obsahem, u nichž Yamaha vlastní autorská 

práva nebo ve vztahu k nimž má licenci na využívání 

autorských práv. Kvůli autorským právům a dalším 

odpovídajícím zákonům, nemáte povoleno distribuovat 

média, na kterých je uložen nebo nahrán tento obsah a 

přitom zůstává prakticky stejný nebo velmi podobný 

tomu na tomto nástroji. 

* Výše uvedený obsah zahrnuje počítačový program, 

data doprovodných stylů, MIDI data, WAVE data, 

data nahraných rejstříků, notový zápis, data notových 

zápisů, atd. 

* Máte povoleno distribuovat média, na kterých jsou 

vaše vystoupení nebo hudební produkce vytvořené 

s využitím tohoto obsahu, a v těchto případech není 

nutný souhlas firmy Yamaha Corporation. 

 

 O tomto manuálu 
• Ilustrace a LCD displeje zobrazené v tomto manuálu 

slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se ve 

skutečnosti poněkud lišit. 

• Písmena na konci označení modelu („B“ nebo „RD“) 

označují barevné provedení nástroje. Například, „B“ 

označuje „black“ (černé) a „RD“ označuje „red“ 

(červené). Protože pouze označují barevné provedení 

nástroje, jsou v tomto manuálu vynechána. 

• iPhone, iPad, iPod touch a Lightning jsou obchodními 

známkami Apple Inc., registrovanými v U.S.A. a dalších 

zemích. 

• Android™ je obchodní značkou Google LLC.  

• iOS je obchodní známkou nebo registrovanou 

obchodní známkou Cisco v U.S.A. a dalších zemích a 

jeho použití licencováno. 

• Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrovanými 

obchodními značkami vlastněnými Bluetooth SIG, Inc. a 

jejich veškeré použití firmou Yamaha je licencováno. 

 
• Názvy společností a produktů v tomto manuálu jsou 

obchodními známkami nebo registrovanými 

obchodními známkami jejich odpovídajících vlastníků. 

 

 O Bluetooth 
• Informace o použití Bluetooth komunikace, viz kapitola 

„O Bluetooth“ na stranách 9 a 37. 
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Kompatibilní formáty 

GM System Level 1 
„GM System Level 1“ je dodatek ke standardu MIDI, který zajišťuje, že jakákoliv GM kompatibilní 
hudební data lze přesně přehrávat na jakémkoliv GM kompatibilním tónovém generátoru, bez ohledu 
na jeho výrobce. 

 

O Bluetooth 
 
Bluetooth schopnost 
 
 

 
 
V závislosti na zemi, kde jste tento produkt zakoupili, nemusí být přístroj vybaven schopností komunikovat pomocí 
Bluetooth. Pokud je v pravém horním rohu displeje zobrazena ikona Bluetooth (jako na výše uvedeném obrázku), 
nebo pokud je v menu Funkcí možné zvolit položku „BLE MIDI“ (Bluetooth MIDI) na spodním displeji, znamená to, že 
je přístroj touto funkcí vybaven. 
Abyste se mohli ujistit, zda lze položku „BLE MIDI“ zvolit nebo ne, opakovaně stiskněte tlačítko [FUNCTION] pro 
vyvolání menu Funkcí „MIDI Select“ v horním displeji, poté otáčením knobem [SELECT] zvolte hodnotu na spodním 
displeji. 
 
Mějte na paměti, že se jedná pouze o MIDI data a ne audio data, která lze přijímat a vysílat do a z tohoto nástroje 
přes Bluetooth. 
 
 
 
  

Tlačítko [FUNCTION]  

Displej 
Knob [SELECT]  

Ikona Bluetooth 

Hodnota  

Menu funkcí  

Displej

   Hodnota  
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Děkujeme, že jste si zakoupili nástroj Yamaha digitální keyboard označovaný jako keytar. 
Keytar vám neumožní si užít pouze hru na keyboard – a to při zavěšení za krk a přes rameno jako kytara – ale také dává 
k dispozici nástroje potřebné pro snadnou hru spolu s vašimi oblíbenými skladbami, díky možnosti připojení k aplikaci 
„Chord Tracker“ na chytrých zařízeních. 
Doporučujeme tuto příručku pozorně přečíst, abyste mohli využít všech výhod pokročilých a užitečných funkcí 
nástroje. Také doporučujeme uložit tuto příručku na bezpečném místě, abyste ji mohli znovu kdykoli použít. 
 

O manuálech 
Tato příručka obsahuje dva manuály: 
 
Uživatelský manuál (tato část) 
Popisuje jak s přístrojem začít pracovat a jak používat hlavní funkci Jam. Detailní informace jsou v druhé části příručky 
v Referenčním manuálu. 
 
Referenční manuál 
Nabízí detailnější informace o přístroji. 
 
 

Dodané příslušenství 

 Uživatelský manuál 

 Napájecí adaptér 

 Řemen 

 MIDI rozbočovací kabel 

 Online registrace produktu 
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Hlavní funkce 
 

Úžasně snadné a výkonné funkce pro hru strana 23 

Díky funkci Jam si můžete okamžitě užívat hru spolu s vašimi oblíbenými skladbami. Jednoduše propojte nástroj spolu 

se zadarmo dostupnou aplikací „Chord Tracker“ a hrajte se skladbami uloženými ve vašem chytrém zařízení. Bez 

ohledu na to, jaké klávesy stisknete, tóny přesně odpovídají hrané skladbě, takže se nemusíte obávat prstokladu a 

dokonce ani nemusíte znát správné stupnice a akordy. Můžete se prostě plně ponořit do hry, jako byste jamovali se 

svým oblíbeným umělcem. 

Informace o zařízeních, která jsou kompatibilní s aplikací „Chord Tracker“ najdete na stránkách Yamaha. 

 

Ovládací rozhraní pro autentickou hru strana 15, 22 

Navíc k ovladačům jako je Pitch Bend kolečko pro ohýbání tónů a Modulation kolečko pro modulaci je nástroj vybaven 

knoby, umožňujícími ovládat širokou paletu efektů a tím vám poskytují neobyčejně expresivní a dynamické možnosti. 

 

Štíhlé a lehké tělo nástroje 

Ultralehké tělo nástroje vážící pouze 1,5 kg a jeho štíhlá silueta z něj dělají snadno přenositelný nástroj. Můžete jej 

také používat s napájením pomocí baterií a užívat si jej tak prakticky kdekoliv. 
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Funkce panelových částí 

 

 
 

❶ Konektor napájení DC IN (strana 17) 
Pro připojení napájecího adaptéru. 
 
❷ Ovladač [VOLUME] (strana 19) 
Pro nastavení celkové hlasitosti nástroje. 
 
❸ Přepínač [ ] (Standby/On) (strana 19) 
Pro zapnutí nástroje nebo přepnutí do režimu Standby. 
 
❹ Konektor [LINE OUT] (1/4“ mono phone) 
Pro připojení aktivních reproduktorů nebo mixážní konzole pro hru ve větších prostorech na vyšší úrovni hlasitosti 
(pomocí ¼“ mono phone jacku). Ovládání hlasitosti LINE OUT provádíte úpravou hlasitosti připojeného zařízení. 
 
Upozornění 
Abyste zabránili možnému poškození, zapněte nejprve napájení nástroje a až poté připojeného externího zařízení. 
Při vypínání postupujte v opačném pořadí. 
 
❺ Konektor [AUX IN] (3,5 mm mini stereo phone) 
Pro vstup zvuku z audio přehrávače a jeho poslech přes vestavěné reproduktory nástroje (pomocí 3,5 mm mini 
stereo phone jacku). Ovládání hlasitosti AUX IN provádíte úpravou hlasitosti připojeného zařízení. 
 
Upozornění 
Abyste zabránili možnému poškození, zapněte nejprve napájení připojeného externího zařízení a až poté nástroje. 
Při vypínání postupujte v opačném pořadí. 
 
 
   

(Spodní strana přístroje) 
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❻ Konektor [TO HOST] (strana 28) 
Pro připojení počítače nebo chytrého zařízení pomocí USB kabelu pro získání možnosti přenosu MIDI nebo audio 
dat (pomocí funkce USB audio rozhraní). Detaily o Funkci USB audio rozhraní naleznete v Referenčním manuálu. Pro 
přenos MIDI dat budete muset vyvolat nastavení Funkcí (viz „MIDI přenos“ níže). 
 
❼ Konektor [MIDI] 
Pro připojení ostatních MIDI zařízení pomocí dodaného rozbočovacího MIDI kabelu a samostatně prodávaných 
standardních MIDI kabelů. Pro přenos MIDI dat budete muset vyvolat nastavení Funkcí (viz „MIDI přenos“ níže). 
 
❽ Knob [SELECT] (strana 21) 
Pro volbu rejstříku zvuku, se kterým budete hrát na klaviaturu. Název zvoleného rejstříku je zobrazen na displeji 
nástroje.  
Pokud svítí tlačítko [FUNCTION], pak tento knob slouží jako volič hodnoty odpovídající Funkce. 
 
❾ Volič [EFFECT] (strana 22) 
Slouží pro výběr efektu, který je použit na zvolený rejstřík. Tento volič se používá společně s knobem [EFFECT 
CONTROL]. 
 
❿ Knob [EFFECT CONTROL] (strana 22) 
Pro nastavení hodnoty efektu zvoleného voličem [EFFECT]. Otáčením ve směru hodinových ručiček zvyšujete 
hloubku použitého efektu. 
 

Příklad zapojení 
 

 
 
Připojte vaše chytré zařízení buď pomocí Bluetooth nebo USB kabelu. Ověřte si možnost připojení pomocí funkce Bluetooth na 
podle postupu na straně 9, a poté se řiďte pokyny na stranách 27 a 28. 
 
 

MIDI přenos 
Ujistěte se, že je správně nastaven MIDI vysílací port s hodnotou nastavení Funkce „MIDI Select“. Stiskněte opakovaně tlačítko 
[FUNCTION] pro vyvolání položky „MIDI Select“ na horním displeji, pak otáčejte knobem [SELECT] pro výběr odpovídající 
hodnoty ve spodu displeje: „BLE MIDI“ (Bluetooth), „USB MIDI“ (TO HOST) nebo „MiniMIDI“ (MIDI). 
 

   

Sluchátka Aktivní reproboxy 

Audio přehrávač 

MIDI rozbočovací kabel 

MIDI zařízení 

Chytré zařízení 



 

14 

 
 
⓫ Displej 
Zobrazuje aktuální nastavení. 
 
 
 
 
 

 
 
⓬ Konektor [PHONES] 
Pro připojení sluchátek pomocí mini stereo phone konektoru (3,5 mm). Vestavěné reproduktory nástroje jsou 
automaticky vypnuté při připojení sluchátek k tomuto konektoru. Nicméně, na konektoru [LINE OUT] stále 
vystupuje stejný zvuk jako ne konektoru [PHONES]. 
 
VAROVÁNÍ 
Abyste zabránili možné ztrátě sluchu, vyvarujte se použití sluchátek při vysoké úrovni hlasitosti po delší dobu. 
 
⓭ Tlačítka [OCTAVE] [-][+]  
Pro posun ladění klaviatury o jednu oktávu nahoru nebo dolů. Současným stiskem obou tlačítek obnovíte výchozí 
nastavení. Aktuální nastavení je zobrazeno na displeji. 
 
⓮ Tlačítko [TRANSPOSE] 
Pro transponování ladění klaviatury nahoru nebo dolů (v půltónových krocích). Současným stiskem obou tlačítek 
obnovíte výchozí nastavení. Aktuální nastavení je zobrazeno na displeji. 

  

Transpozice 
T-1: posun o půltón níže 
T±0: žádná změna ladění 
T+1: posun o půltón výš 

Oktáva 
O-1: posun o oktávu níže 
O±0: žádná změna ladění 
O+1: posun o oktávu výš 

Napájení 
(Indikace napájení z adaptéru 
nebo zbývající kapacita baterií.) 

Bluetooth připojení 

USB připojení 

MIDI připojení 

Normálně zobrazuje název Rejstříku 
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⓯ Tlačítka [◄◄] (Fast Reverse), [►/II] (Play/Pause), [►►] (Fast Forward) 
Pokud nejste připojeni k aplikaci: Slouží jako ovladače pro přehrávání interních skladeb (strana 24). 
Pokud jste připojeni k aplikaci „Chord Tracker“: Slouží jako ovladače aplikace pro přehrávání skladeb v chytrém 
zařízení (strana 29). 
 
⓰ Tlačítko [JAM] (strana 29) 
Každým stiskem tlačítka, zapnete funkci Jam (indikátor se rozsvítí), postupně zvolíte režim funkce Jam, a poté 
vypnete funkci Jam (indikátor zhasne). 

 
⓱ Tlačítko [SUSTAIN]  
Podržením tohoto tlačítka budou mít zahrávané tóny delší dozvuk. 

 
⓲ Kolečko ohýbání ladění [PITCH]  
Pro přidávání plynulých změn ladění tónů hraných na klaviaturu. Otáčením kolečkem nahoru ladění zvyšujete, 
otáčením kolečkem směrem dolů jej snižujete. 
 
⓳ Kolečko [MODULATION]  
Pro aplikaci vibrato efektu na tóny hrané na klaviaturu. Otáčením kolečkem nahoru zvyšujete hloubku efektu, 
otáčením kolečkem směrem dolů jej snižujete. Kolečkem [MODULATION] můžete také ovládat hloubku efektu, stejně 
jako pomocí knobu [EFFECT CONTROL] (❿), pokud to pomocí režimu Funkcí nastavíte. Toto nastavení je popsáno na 
spodu strany 22. 
 
⓴ Tlačítko [FUNCTION]  
Umožňuje vstup do režimu Funkcí (indikátor se rozsvítí). Režim Funkcí umožňuje provádět různá nastavení, jako jsou 
výběr ladění nebo MIDI kanálu. Detaily viz Referenční manuál. 
Jak nastavit: Stiskněte opakovaně tlačítko [FUNCTION] pro výběr požadovaného menu Funkcí v horní části displeje, 
pak otáčením knobem [SELECT] (❽) zvolte jeho hodnotu ve spodní části displeje.  
Ukončení režimu Funkcí provedete stiskem tlačítka [EXIT] () (indikátor zhasne). 
 
Poznámka 
Poslední použitá funkce je při odchodu z režimu Funkcí uložena a při dalším vstupu do tohoto režimu je automaticky 
vyvolána. 
 
 

 
 
 

 Tlačítko [EXIT] 

Ukončuje režim Funkcí. 
  

Název funkce 

Hodnota 
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Nastavení 

Uchycení řemenu  
 

Pevně připněte dodaný řemen k očku na spodní straně nástroje podle obrázku níže. 

Řemen je vybaven možností nastavení jeho délky podle vaší potřeby. 

 

 POZOR 

 Tento řemen je vyroben pouze pro použití s tímto nástrojem. Nepoužívejte jej pro jiné účely. 

 Pokud budete řemen používat, ujistěte se, že je k nástroji pevně uchycen. 

 Nezdvihejte nástroj za řemen. Mohlo by dojít k poškození nástroje nebo ke zranění. 

 Nikdy neuvolňujte šrouby uchycující držáky řemenu. 

 

 
  

Úprava délky 

Spodní panel SHS-500 

Držák řemenu 

Řemen 
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Požadavky napájení  
 

Tento nástroj může být napájen buď napájecím adaptérem, nebo bateriemi. 

 

Použití napájecího adaptéru  
 

Připojte dodaný napájecí adaptér podle pořadí uvedeného na obrázku. 

 

 

 

 

      VAROVÁNÍ 

 Používejte pouze dodaný napájecí adaptér (strana 35). Použitím špatného 

adaptéru může dojít k poškození nástroje nebo jeho přehřátí. 

 Pokud používáte napájecí adaptér s vyměnitelnou koncovkou, ujistěte se, že je 

koncovka vždy k adaptéru připevněna. Použitím napájecího adaptéru bez 

připevněné koncovky riskujete zásah elektrickým proudem nebo požár. 

 Nikdy se nedotýkejte kovové části, když připevňujete koncovku adaptéru. 

Abyste se vyvarovali možného zásahu elektrickým proudem, zkratu nebo 

poškození, dbejte na také na to, aby mezi koncovkou a adaptérem nebyl žádný 

prach a nečistoty. 

 

             UPOZORNĚNÍ 

Při umisťování produktu se ujistěte, že je elektrická zásuvka, kterou používáte, 

snadno dostupná. Pokud dojde k problémům nebo poruše, okamžitě produkt 

vypněte a odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky. 

 

Poznámka 

Při odpojování kabelu napájení postupujte obráceně. 

 

  

Spodek nástroje 

Konektor DC IN 

Elektrická zásuvka 
Napájecí 
adaptér 

Zasuňte koncovku podle obrázku. 

Tvar koncovky se liší podle místa 

prodeje. 
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Použití baterií  
 

Pro napájení nástroje potřebujete šest baterií typu „AA“, alkalické (LR6), manganové (R6) nebo dobíjecí Ni-MH. 

 

Nastavení typu baterií 

V závislosti na typu použitých baterií budete potřebovat změnit nastavení v nástroji. Ve výchozím nastavení jsou 

používány baterie alkalické nebo manganové. Abyste toto nastavení změnili, nejprve zapněte nástroj, poté 

opakovaným stiskem tlačítka [FUNCTION] zvolte položku „Battery“, poté otáčením knobem [SELECT] zvolte položku 

„Alkaline“ (pro alkalické nebo manganové baterie) nebo „Ni-MH“ (pro dobíjecí Ni-MH baterie). 

 

Upozornění 

Pokud neprovedete toto nastavení podle použitého typu baterií, může tak dojít ke zkrácení živostnosti použitých 

baterií. Ujistěte se, že je toto nastavení správné. 

 

1. Ujistěte se, že je nástroj vypnutý. 

 

2. Otevřete kryt prostoru baterií, který je umístěn na spodní straně nástroje. 

 

3. Vložte šest nových baterií, přičemž dbejte na správnost polarity, která je uvedena uvnitř krytu baterií. 

 

 
 

4. Kryt baterií znovu zavřete, ujistěte se, že je zavřený správně. 

 

Upozornění 

Připojením a odpojením napájecího adaptéru může způsobit vypnutí nástroje a ztrátu dat, i když jsou v nástroji 

nainstalovány baterie. 

Když poklesne výkon baterií pod úroveň nutnou pro správný chod nástroje, může dojít k zeslabení hlasitosti 

nástroje, zkreslení zvuku a dalším problémům. Pokud k tomu dojde, baterie vyměňte za nové nebo za dobité. 

 

Poznámka 

Nástroj nelze použít pro dobíjení baterií. Pro jejich dobíjení používejte pouze určenou dobíječku. 

I když jsou v nástroji nainstalované baterie, při připojení napájecího adaptéru je proud odebírán z tohoto 

adaptéru.  
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Zapnutí nástroje/režim Standby  
 

1. Pomocí ovladače [VOLUME] snižte hlasitost na minimum. 

 

2. Stiskněte tlačítko [ ] (Standby/On) pro zapnutí nástroje. 

 

 
 

Na displeji bude zobrazen název přístroje, poté se displej vrátí do normálu. 

 

 
 

Během hry na klaviaturu si upravte hlasitost nástroje podle vaší potřeby. 

 

Pokud je celková hlasitost příliš nízká, nebo není slyšet žádný zvuk, zkuste vyhledat řešení v kapitole „Problémy a jejich 

řešení“ (strana 31). 

 

 POZOR 

Nepoužívejte nástroj nebo sluchátka po dlouhou dobu při vysoké nebo nepříjemné úrovni hlasitosti, mohlo by dojít 

k trvalé ztrátě sluchu. 

 

Upozornění 

Při zapnutí nástroje neprovádějte žádné jiné operace, jako je například stisknutí kláves. Mohlo by dojít k poruše nástroje. 

 

 

3. Stiskněte a podržte tlačítko [ ] (Standby/On) cca jednu sekundu pro vypnutí nástroje. 

 

 POZOR 

I po vypnutí nástroje do něj stále plyne elektrický proud, i když na minimální úrovni. Pokud nebudete nástroj delší dobu 

používat, ujistěte se, že odpojíte napájecí kabel od elektrické zásuvky. 

  

Zapnout 

Snižte hlasitost na minimum 

Displej  
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Stav napájení  
 

V pravém horním rohu displeje si můžete ověřit stav napájení přístroje. 

    
Napájecí adaptér Baterie: plně nabité Baterie: poloviční nabití 

Brzy je vyměňte. 
Baterie: nízké nabití 
Nástroj se brzy vypne. 

 

 

Nastavení funkce Automatického vypínání  
 

Aby bylo zabráněno nechtěné spotřebě elektrické energie, nástroj je vybaven funkcí pro jeho automatické vypnutí po 

uplynutí určité doby, po kterou nebyl používán. Funkce Automatického vypínání automaticky ve výchozím nastavení 

vypne nástroj po uplynutí 30 minut bez aktivity; nicméně můžete tuto hodnotu změnit v nastavení Funkcí (detaily viz 

Referenční manuál). 

 

Zrušení funkce Automatického vypínání 

 

1. Pokud je nástroj zapnutý, vypněte jej. 

 

2. Podržte nejnižší klávesu na klaviatuře a nástroj zapněte. 

Na displeji bude krátce zobrazena zpráva „AutoOff Disabled“ („Funkce automatického vypnutí deaktivována“). 

 

Zapnutí funkce Automatického vypínání 

Abyste zapnuli funkci Automatického vypínání, změňte nastavení v režimu Funkcí nebo obnovte výchozí nastavení 

nástroje (strana 32). 

 

UPOZORNĚNÍ 

 Některá data v tomto nástroji (strana 32) jsou zachována i po jeho vypnutí. 

 Pokud je váš nástroj připojen k jinému vybavení, jako je zesilovač a reproduktory, ale nebudete jej používat po 

dobu delší než 30 minut, doporučujeme vypnout všechna zařízení (viz předchozí kapitoly). Omezíte tak riziko 

poškození ostatního vybavení. Pokud nechcete, aby se nástroj automaticky vypínal, když je připojen k jinému 

vybavení, tuto funkci deaktivujte. 
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Hra různých nástrojových rejstříků 
 

Výběr a hra rejstříku  
 

Můžete změnit zvuk vydávaný při hře na klaviaturu na jiný Rejstřík, jako například na smyčce, elektrické piano a další. 

 

Poznámka 

Pokud svítí tlačítko [FUNCTION], zhasněte jej stiskem tlačítka [EXIT], protože chování knobu [SELECT] se liší podle 

toho, zda tlačítko [FUNCTION] svítí nebo nesvítí. 

 

1. Otáčejte knobem [SELECT]. 

Aktuálně zvolený název Rejstříku je zobrazen na displeji. 

 

 
 

Poznámka 

Seznam dostupných Rejstříků najdete v Referenčním manuálu. 
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Použití efektů  
 

Efekty vylepšují zvuk Rejstříků a měn í citlivost úhozu klaviatury. 

 

1. Pomocí voliče [EFFECT] zvolte požadovaný efekt. 

 

2. Otáčejte knobem [EFFECT CONTROL] pro nastavení hloubky zvoleného efektu. 

Otáčením ve směru hodinových ručiček zvětšujete hloubku použitého efektu. Pokud je knob otočen zcela proti 

směru hodinových ručiček, není na zvuk aplikován žádný efekt. Volbou jiného Rejstříku resetujete nastavenou 

hloubku efektu. 

 

FILTER Mění charakter zvuku. 

DYNAMICS Nastavuje citlivost úhozu 
klaviatury nástroje. 
Nižší hodnoty nastavení vytvářejí 
větší hlasitostní variace v reakci 
na dynamiku hry na klaviaturu – 
jinak řečeno, nabízejí větší 
citlivost a usnadňují vytvářet více 
dynamické změny. 
Vyšší hodnoty nastavení vytvářejí 
jednolitou odezvu – jinými slovy, 
nabízejí nižší citlivost a je těžší 
vytvářet více hlasité zvuky během 
vaší hry. 

REVERB Přidává reverb. 

CHORUS Přidává chorus. 

OTHER Upravuje parametry DSP efektu 
zvoleného pomocí režimu Funkcí. 
Ve výchozím nastavení je pro 
Rejstřík vždy zvolen ten 
nejvhodnější typ DSP efektu. 

 

Typ DSP efektu lze zvolit pomocí režimu Funkcí. Provedete to opakovaným stiskem tlačítka [FUNCTION] pro 

vyvolání položky menu „DSP Type“ v horní části displeje. Poté otáčením knobem [SELECT] zvolte požadovaný typ 

efektu ve spodní části displeje. Režim Funkcí ukončíte stiskem tlačítka [EXIT] (indikátor zhasne). Detaily o 

jednotlivých typech DSP efektů viz Referenční manuál.  

 

Poznámka 

Funkci knobu [EFFECT CONTROL] pro ovládání hloubky efektu můžete také přiřadit kolečku [MODULATION] 

(strana 15), takže můžete vylepšovat nebo měnit efekt během hry levou rukou ovládáním kolečka 

[MODULATION], zatímco pravou rukou hrajete na klaviaturu. Provedete to opakovaným stiskem tlačítka 

[FUNCTION] pro vyvolání položky menu „Modulation“ v horní části displeje. Poté otáčením knobem [SELECT] 

zvolte ve spodní části displeje položku „EfctCtrl“.  
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Hra s funkcí Jam 
 

O funkci Jam  
 

Tato úžasná a výkonná funkce pro hru vám umožňuje hrát spolu se skladbami uloženými ve vašem chytrém zařízení 

za pomoci aplikace „Chord Tracker“. Bez ohledu na to, kterou klávesu stisknete, zahrané tóny vždy přesně zapadají 

do skladby, takže se nemusíte obávat správného prstokladu a ani dokonce nemusíte znát správné stupnice nebo 

akordy. 

 

 
  

Jamujte a hrajte 

spolu s vaší 

oblíbenou 

skladbou! 

Vyzkoušejte funkci Jam právě teď a 

užijte si s ní zábavu – je tu úžasně 

jednoduchý způsob jak hrát hudbu, 

v jakémkoliv klíči, v jakémkoliv stylu. 

Ačkoliv ještě než se plně ponoříte do 

hry, měli byste zjistit trochu více o 

různých funkcích a o ovládání funkce 

Jam, abyste z nástroje dostali co 

nejvíce. Takže si projděte několik 

následujících stránek s využitím 

přednastavených demo skladeb. 

 



 

24 

Vyzkoušejte funkci Jam  
 

Přednastavené demo skladby vám plně umožní vyzkoušet funkci Jam – bez nutnosti připojení k aplikaci v chytrém 

zařízení – automatickou aktivací funkce Jam a výběrem vhodného Jam režimu. Jednoduše stiskněte tlačítko [START] 

demo skladby a užijte si zábavu při hře spolu se skladbou. 

 

Výběr demo skladby  
 

Po stisknutí tlačítka [►/] (Play/Pause) jsou k dispozici tři demo skladby (indikátor bliká). Výběrem demo skladby 

automaticky aktivujete režim Jam a je spuštěno opakované přehrávání všech skladeb. Název zvolené a přehrávané 

demo skladby je zobrazen na displeji. 

 

 
 

Opakovaně stiskněte tlačítko [►/] (Play/Pause) pro zastavení přehrávání (dokud indikátor nezhasne). 

 

Hra spolu s demo skladbami  
 

 Demo skladba: TryAcmp1 

Doporučený Rejstřík: 001 SawLead1, režim Jam: Backing 

 

Automaticky je zvolen režim Jam „Backing“ (strana 30). 

Tento režim je nejlepší pro hru doprovodu. Hrajte spolu se skladbou! 

 

Hra doprovodu spolu s demo skladbou 

Předtím, než začnete, zkuste cítit rytmus skladby. Pak hrajte akord v rytmu skladby. 

Můžete hrát na jakoukoliv klávesu. 

 

 

Jakmile získáte cit pro hru, zkuste hrát akordy změnou 

pozice kláves. 

 

 

Jak to zní? Díky výkonné funkci Jam, získáte úžasné hudební výsledky, bez ohledu na to kde hrajete! Zkuste hrát 

akordy nahoru i dolů po klaviatuře a s různými rytmickými důrazy.  

  

(Rychlý posun vpřed) 

(Rychlý posun vzad) 

(Přehrávání/Pauza) 
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TIP 

 Sledujte displej během přehrávání skladby a uvidíte značky jako je „C m7“. To jsou 

značky akordů používaných ve skladbě. Protože se akordy během skladby neustále 

mění, budou se v režimu Jam vytvářené zvuky a akordy lišit, i když budete hrát na 

stejné klávesy. (V závislosti na posloupnosti akordů, se tóny nemusí měnit.) jakmile získáte správný cit, srovnejte 

rytmus své hry s rytmem změn akordů zobrazovaných na displeji, a přidejte ke znějící skladbě profesionálně znějící 

doprovod. 

 

 Demo skladba: TryMeldy 

Doporučený Rejstřík: 006 UnderHeim, režim Jam: Melody B 

 

Automaticky je zvolen režim Jam „Melody B“ (strana 30). 

Tento režim je nejlepší pro hru melodie. 

 

Hra melodie spolu s demo skladbou 

Hrajte postupně vašimi prsty tón za tónem (například: palec → prostředník → malíček). Zkoušejte vytvářet 

zajímavé fráze a užívejte si stále krásné hudební výsledky! 

 

 
 

 Demo skladba: TryAcmp2 

Doporučený Rejstřík: 009 E.Piano, režim Jam: 1 Finger 

 

Automaticky je zvolen režim Jam „1 Finger“ (strana 30). 

Tento režim je nejlepší pro hru doprovodu stejným způsobem jako v režimu „Backing“ – s tím rozdílem, že 

k tónům hraným na klaviaturu přidává harmonie, takže můžete hrát plné doprovodné party pouze jedním 

prstem. 

 

Hra doprovodu spolu s demo skladbou 

 

 

Pouhý jeden prst vytvoří dva nebo více tónů. 

 

 

 

 

 

 

Pro vypnutí funkce Jam stiskněte opakovaně tlačítko [JAM], dokud indikátor nezhasne. 
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Hra spolu s oblíbenou skladbou  
 

Nyní vyzkoušejte hru spolu s vaší oblíbenou skladbou uloženou ve vašem chytrém zařízení. Stáhněte si aplikaci 

„Chord Tracker“ a připojte nástroj k chytrému zařízení pomocí Bluetooth nebo USB kabelu. 

 

 
 

Stažení aplikace  
 

Stáhněte si z vašeho obchodu bezplatnou aplikaci „Chord Tracker“ (iOS/Android). 

 

 
 

Tato aplikace je určená pro iOS i Android zařízení. Informace o datech vydání a aktuálních systémových požadavcích, 

viz webová stránka níže: 

 

https://www.yamaha.com/kbdapps/ 

  

Stáhněte aplikaci Hrajte s aplikací 
Připojte nástroj k aplikaci pomocí 

Bluetooth nebo USB kabelu 

https://www.yamaha.com/kbdapps/
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Bluetooth připojení  
 

Stáhněte si z vašeho obchodu bezplatnou aplikaci „Chord Tracker“ (iOS/Android). 

 

 
 

Poznámka 

Pokud váš nástroj není vybaven funkcí Bluetooth, nebo není Bluetooth z nějakého důvodu dostupný, můžete nástroj 

s aplikací propojit pomocí USB kabelu. Detaily o USB propojení jsou uvedeny na další stránce. 

 

1. Zapněte nástroj. 

 

2. Aktivujte funkci Bluetooth na chytrém zařízení. 

 

3. Spusťte aplikaci „Chord Tracker“ a klikněte na „Setting“ → „Bluetooth MIDI Device“ → „SHS-500“. 

 

 

Pokud dojde k úspěšnému připojení, je na displeji zobrazena zpráva „Connected“. 

 

 
 

* Všechny snímky obrazovek jsou z telefonu iPhone. 

 

Pokud nástroj nelze propojit pomocí funkce Bluetooth, podívejte se na kapitolu „Problémy a jejich řešení“, 

strana 33. 

 

  

Zkontrolujte, zda je váš nástroj vybaven funkcí Bluetooth, viz strana 9. 
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Připojení USB kabelem  
 

 
 

 Pokud má zařízení USB micro B konektor 

Použijte redukci USB typ A (samice) – USB 

micro B (samec). 

 Pokud má zařízení USB typ C konektor 

Použijte redukci USB typ A (samice) – USB typ C 

(samec). 

 

1. Vypněte nástroj a připojte k němu vaše chytré zařízení. 

Řiďte se prosím pečlivě pokyny uvedenými výše. 

Potřebné vybavení pro připojení se liší podle použitého chytrého zařízení a je zobrazeno na obrázku výše. Jedná se 

o samostatně prodávané produkty. 

 

Upozornění 

Použijte AB typ USB kabelu kratší než 3 metry. Nelze použít kabel USB 3.0. 

 

2. Zapněte nástroj. 

 

3. Změňte nastavení nástroje z Bluetooth na [TO HOST] konektor. 

Stiskněte opakovaně tlačítko [FUNCTION] pro vyvolání menu Funkcí „MIDI Select“ na horní části displeje, poté 

otáčením knobem [SELECT] zvolte hodnotu „USB MIDI“ na spodní části displeje. Pokud chcete aplikaci „Chord 

Tracker“ propojit pomocí Bluetooth, obnovte nastavení „BLE MIDI“. 

  

iOS zařízení 

Android 
zařízení 

USB kabel 

Lightning to USB 
Camera adaptér 

USB redukční adaptér 



 

29 

Hra spolu s aplikací  
 

1. Připojte nástroj k aplikaci pomocí Bluetooth nebo USB kabelu. Viz strana 27 a 28. 

 

2. Spusťte aplikaci „Chord Tracker“ a zvolte skladbu. 

Aplikace automaticky začne analyzovat zvolenou skladbu, poté zobrazí data detekovaných akordů na vašem 

chytrém zařízení: 

 

 
 

Poznámka 

Chord Tracker umí analyzovat data akordů s vysokou přesností, ale v některých případech se pořadí akordů může 

od originální skladby lišit. 

 

3. Zapněte funkci Jam. 

 

 
 

4. Zvolte režim funkce Jam. 

K dispozici je pět různých režimů funkce Jam (viz další strana). Zvolte nejvíce vyhovující režim podle toho, c chcete 

hrát. Opakovaným stiskem tlačítka [JAM] přepínáte mezi jednotlivými režimy funkce Jam. Název aktuálně 

zvoleného režimu je zobrazen na displeji. 
 

 

 

Tlačítko [JAM]  
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Režimy funkce Jam 

 

1 Finger Můžete hrát doprovodné party i pouhým jedním prstem. 
→ Příklad s využitím demo skladby je uveden na straně 25. 

Backing Ideální pro hru doprovodných partů. 
→ Příklad s využitím demo skladby je uveden na straně 24. 

Melody A Ideální pro hru melodií. 
Vyzkoušejte postupně tyto tři režimy: A → B → C pro nalezení nejvhodnějšího pro váš styl 
hry. 
→ Příklad s využitím režimu „Melody B“ a demo skladby je uveden na straně 25. 

Melody B 

Melody C 

OTHER Funkce Jam je vypnutá. 

 

* Pokud chcete hrát melodické party na klaviatuře, můžete využít funkci „Melody Cancellation“ aplikace Chord 

Tracker. Ta potlačuje vokální party skladby. Použití této funkce je popsáno v návodu aplikace. 

 

5. Přehrávejte skladbu. 

K ovládání přehrávání skladby v aplikaci můžete používat tlačítka [◄◄] (Fast Reverse), [►/] (Play/Pause) a 

[►►] (Fast Forward). 

 

 
 Pokud jste propojení pomocí Bluetooth, zvuk skladby zní z chytrého zařízení. 

 Pokud jste propojení pomocí USB kabelu, zvuk skladby zní z nástroje. 

 

Poznámka 

Jakmile začne přehrávání skladby, začne aplikace vysílat informace o akordech do nástroje v podobě MIDI dat. 

Informace o akordech a zvolený režim funkce Jam určují zvuk, který je vytvářen při stisku kláves. 

 

Nastavení hlasitosti 

 Pokud chcete upravit vyvážení hlasitosti mezi přehrávanou skladbou a nástrojem, upravte hlasitost vašeho 

chytrého zařízení. Pokud jsou nezbytné další úpravy nastavení, změňte nastavení Funkce „EQ Type“ (celkový 

zvuk). Stiskněte opakovaně tlačítko [FUNCTION] pro vyvolání položky „EQ Type“ na horní části displeje, poté 

otáčením knobem [SELECT] zvolte požadovanou hodnotu nastavení ve spodní části displeje. 

 Pokud je propojení pomocí USB kabelu, klávesy budou vytvářet zvuk, i když je hlasitost chytrého zařízení 

nastavena na minimum. 

  

Rychle vzad  Rychle vpřed  Chytré zařízení  
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6. Hrajte v rytmu skladby. 

Hrajte profesionálně znějící doprovodné party nebo 

melodie podle zvoleného režimu funkce Jam. Podívejte se 

také na stránky 24 a 25, jak dostat z funkce Jam co nejvíce 

zábavy. 

 

 

 

 

 

7. Dokončete své vystoupení. 

Zastavit přehrávání skladby můžete kdykoliv stiskem tlačítka [►/] (Play/Pause). Funkci Jam vypněte 

opakovaným stiskem tlačítka [JAM] (indikátor zhasne) a ukončete také aplikaci na chytrém zařízení. 

 

 
 

Upozornění 

Demo skladby nebudou přehrávány správně, když odpojíte Bluetooth připojení nebo odpojíte USB kabel bez 

ukončení aplikace, protože dojde k přerušení propojení mezi aplikací a nástrojem. 

 

Poznámka 

 Detaily o použití aplikace viz její uživatelský manuál. 

 Během režimu Jam nelze používat Transpozici 

 

  

Použití sluchátek 

Při použití Bluetooth připojení můžete chtít slyšet zvuk z chytrého zařízení a kláves ve sluchátkách. 

V tomto případě, připojte konektor [AUX IN] nástroje se sluchátkovým výstupem chytrého zařízení 

pomocí audio kabelu. 

  

Chytré zařízení  

Ukončete 
aplikaci  
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Zálohování a inicializace 
 

Následující dat budou automaticky zachována jako záložní data, i když nástroj vypnete. 

 

Parametry zálohování  
 

Nastavení Funkcí 

 Tuning (Ladění) 

 EQ Type (Typ EQ) 

 MIDI Select (rozhraní určené pro přenos MIDI dat, strana 13, „MIDI přenos dat“) 

 MIDI CH (MIDI kanál) 

 LoopBack (nastavení Audio smyčky) 

 Battery (typ používaných baterií, strana 18) 

 Auto Off (funkce Automatického vypínání, strana 20) 

 

* Vysvětlení výše uvedených položek, které nemají uvedenu odpovídající stránku, najdete v Referenčním manuálu. 

 

Upozornění 

Zálohování je provedeno automaticky při vypnutí nástroje. V níže uvedených případech, kdy dojde k vypnutí nástroje, 

není zálohování provedeno: 

 Odpojení napájecího adaptéru 

 Chyba napájení 

 Vybité baterie 

 

 

Inicializace  
 

Můžete obnovit zálohovaná data. 

 

1. Vypněte nástroj. 

 

2. Zatímco držíte stisknutou nejvyšší klávesu, nástroj zapněte. Dojde k obnovení zálohovaných dat na tovární 

nastavení. 

 

 
 

Když je inicializace dokončena, na spodní části displeje je zobrazena zpráva „Backup Clear“. 

  



 

33 

Problémy a jejich řešení 
 

Celková hlasitost je velmi nízká, nebo není produkován žádný zvuk. 

Zvyšte hlasitost ovladačem [VOLUME]. 

Zvyšte ve Funkcích citlivost klaviatury otáčením knobem [EFFECT CONTROL] ve směru hodinových ručiček 

(DYNAMICS, strana 22). 

Upravte nastavení filtru: voličem [SELECT] zvolte položku „FILTER“, potom upravte otáčením knobem 

[EFFECT CONTROL] jeho nastavení. 

 

Nástroj nelze připojit k aplikaci pomocí Bluetooth 

Ujistěte se, že je funkce Bluetooth aktivována na chytrém zařízení. 

Proveďte obnovení výchozích nastavení nástroje (Inicializace, strana 32), tak aby položka „MIDI Select“ ve 

Funkcích byla nastavena na „BLE MIDI“ (Bluetooth). Poté zkuste připojení znovu. 

 

Nástroj nelze připojit k aplikaci pomocí USB kabelu 

Ujistěte se, že je položka „MIDI Select“ ve Funkcích nastavena na „USB MIDI“ strana 28, krok 3). Poté zkuste 

připojení znovu. 

 

Ke zvuku nástroje je přidáno vibrato 

Zkontrolujte, zda je kolečko [MODULATION] ve správné poloze. Otočením kolečka zcela dolů je efekt vypnut. 

 

Nelze vysílat/přijímat MIDI data. 

Nastavte rozhraní a jeho fungování ve Funkcích podle potřeby. Návod, viz kapitola „MIDI přenos“, strana 13. 

 

Po stisknutí tlačítka [►/] (Play/Pause) není přehrávána demo skladba. 

Pomocí vypínače [ ] (Standby/On) nástroj vypněte a znovu zapněte. Vyzkoušejte přehrávání znovu. 

 

Řešení dalších problému najdete v Referenčním manuálu. 
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Specifikace 

 

Název produktu Digitální keyboard 

Rejstříky  AWM Stereo sampling 

Polyfonie 48 

Počet rejstříků 30 

Kompatibilita GM 

Efekty Reverb, Chorus, DSP 9 typů 

Demo Přednastavené 3 skladby 

Funkce JAM Ano (5 režimů) 

 Celkové ovladače Ladění, Modulace, rozsah Pitch bend, Portamento, DSP, výběr 

MIDI, Transpozice, posun Oktávy, USB audio rozhraní (44.1 kHz, 

16 bit, stereo) 

 Bluetooth Bluetooth (Ver 4.0 GATT) 

Odpovídá specifikaci Bluetooth Low Energy MIDI 

Rozsah vysílacích frekvencí: 2402 – 2480 MHz 

Maximální RF výstupní výkon (E.I.R.P): 4 dBm 

Ovládací rozhraní Klaviatura 37 HQ (High Quality) mini kláves 

Ostatní ovladače PITCH kolečko, MODULATION kolečko, TRANSPOSE tlačítko, 

OCTAVE tlačítko, RWD tlačítko, PLAY/PAUSE tlačítko, FF tlačítko, 

SUSTAIN tlačítko, EFFECT CONTROL knob, SELECT knob, EFFECT 

volič 

Displej  Podsvícený LCD 

Konektivita [AUX IN] (3.5 mm, mini stereo phone jack), 

[LINE OUT] (1/4" mono phone plug), 

[PHONES] (3.5 mm, mini stereo phone jack), 

[TO HOST], [MIDI] (mini-DIN IN/OUT), [DC IN] 

Ozvučení Zesilovač: 0,7 W 

Reproduktor: 3,6 cm 

Napájení Napaječ PA-130 nebo odpovídající doporučený firmou Yamaha 

Příkon 3 W (při použití adaptéru PA-130 AC) 

Automatické 

vypínání 

Ano 
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Rozměry (Š x H x V)/Hmotnost 821 mm x 121 mm x 65 mm (32-5/16" x 4-3/4" x 2-9/16"), 

1.5 kg (3 lb, 5 oz) (bez baterií) 

Dodané příslušenství Napájecí adaptér, řemen, MIDI rozbočovací kabel, Uživatelský a 

Referenční manuál, Online registrace produktu 

Samostatně prodávané příslušenství Klávesový povlak (SC-KB350) 

Sluchátka (HPH-150, HPH-100, HPH-50) 

 

Obsah tohoto manuálu odpovídá posledním specifikacím platným v době jeho vytištění. Protože firma Yamaha neustále pracuje 

na vylepšeních produktu, tento manuál se nemusí vztahovat právě na váš produkt. Aktuální verzi manuálu si můžete stáhnout ze 

stránek Yamaha. Protože se specifikace a samostatně prodávané příslušenství může lišit podle místa prodeje, informujte se o 

nich u svého Yamaha prodejce. 
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Nové funkce u CP Verze 1.10 

[◄◄] (Fast Reverse)   15, 24, 30 

[/] (Play/Pause)   15, 24, 30 

[►►] (Fast Forward)   15, 24, 30 

 

A 

AC adaptér   17 

Aplikace  26, 29 

Auto Power Off   20 

[AUX IN] konektor  12 

 

B 

Zálohování  32 

Baterie   18 

Bluetooth   9 

Bluetooth připojení   27 

 

C 

Chord Tracker   26 

CHORUS   22 

Připojení   13 

 

D 

DC IN konektor   17 

Demo skladba  24 

Displej  14 

DYNAMICS   22 

 

E 

Efekt   22 

[EFFECT CONTROL] knob   22 

[EFFECT] volič   22 

[EXIT] tlačítko   15 

 

F 

FILTER   22 

[FUNCTION] tlačítko   15 

 

H 

Hlasitost  12, 19, 30 

 

I 

Inicializace   32 

J 

[JAM] tlačítko  15 

Jam funkce  23, 29 

Jam režim  30 

 

L 

[LINE OUT] konektor 12 

 

M 

[MIDI] terminál  13 

[MODULATION] kolečko 15 

 

O 

Oktáva  14 

[OCTAVE] tlačítka  14 

OTHER  22 

 

P 

[PITCH] kolečko 15 

Požadavky napájení  17 

Problémy a jejich řešení  33 

 

R 

Reference Manual  10 

Rejstřík  21 

REVERB  22 

Řemen  16 

 

S 

[SELECT] knob  21 

Sluchátka   14, 31 

Specifikace  34 

[SUSTAIN] tlačítko  15 

 

T 

[TO HOST] terminál  13 

Transpozice  14 

[TRANSPOSE] tlačítka  14 

 

U 

USB kabel 28 
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Bluetooth je technologie pro bezdrátovou komunikaci mezi zařízeními v okruhu cca 10 metrů (33 ft.) využívající 
frekvenční pásmo 2,4 GHz. 

Použití Bluetooth komunikace 

 Pásmo 2,4 GHz využívané Bluetooth kompatibilními zařízeními je rádiové pásmo sdílené mnoha typy vybavení. 
Zatímco Bluetooth kompatibilní zařízení využívají technologii minimalizující vliv ostatních komponent 
využívajících stejné frekvenční pásmo, protože může tento vliv omezit rychlost nebo vzdálenost komunikace a 
v některých případech komunikaci přerušit. 

 Rychlost přenosu signálu a vzdálenost, na kterou je komunikace možná se liší podle vzdálenosti mezi 
komunikujícími zařízeními, přítomnosti překážek, podmínkách rádiových vln a typu vybavení. 

 Yamaha negarantuje všechna bezdrátová propojení mezi produktem a zařízeními kompatibilními s funkcí 
Bluetooth. 

 

For U.S.A. 

This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or 

transmitter. 

 

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled 

environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines. This equipment has 

very low levels of RF energy that is deemed to comply without testing of specific absorption 

rate(SAR). 
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Pro Evropské země 
 
BG Bulgarian 
ОПРОСТЕНА ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 

С настоящото Yamaha Music Europe GmbH декларира, че този тип 
радиосъоръжение 
[SHS-500] е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният 
текст на ЕС декларацията 
за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: 
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html 
 
ES Spanish 
DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA 
Por la presente, Yamaha Music Europe GmbH declara que el tipo de 
equipo radioeléctrico 
[SHS-500] es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto 
completo de la declaración UE 
de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: 
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html 
 
CS Czech 
ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
Tímto Yamaha Music Europe GmbH prohlašuje, že typ rádiového 
zařízení 
[SHS-500] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU 
prohlášení o 
shodě je k dispozici na této internetové adrese: 
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html 
 
DA Danish 
FORENKLET EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 
Hermed erklærer Yamaha Music Europe GmbH, at radioudstyrstypen 
[SHS-500] er i 
overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-
overensstemmelseserklæringens 
fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: 
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html 
 
DE German 
VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
Hiermit erklärt Yamaha Music Europe GmbH, dass der 
Funkanlagentyp [SHS-500] 
der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der 
EUKonformitätserklärung 
ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: 
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html 
 
ET Estonian 
LIHTSUSTATUD ELI VASTAVUSDEKLARATSIOON 
Käesolevaga deklareerib Yamaha Music Europe GmbH, et käesolev 
raadioseadme 
tüüp [SHS-500] vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi 
vastavusdeklaratsiooni 
täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: 
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html 
 
EL Greek 
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ 

Με την παρούσα ο/η Yamaha Music Europe GmbH, δηλώνει ότι ο 
ραδιοεξοπλισμός 
[SHS-500] πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της 
δήλωσης 
συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο 
διαδίκτυο: 
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html 

EN English 
SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY 
Hereby, Yamaha Music Europe GmbH declares that the radio 
equipment type 
[SHS-500] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of 
the EU 
declaration of conformity is available at the following internet 
address: 
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html 
 
FR French 
DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE 
Le soussigné, Yamaha Music Europe GmbH, déclare que l'équipement 
radioélectrique du 
type [SHS-500] est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte 
complet de la déclaration 
UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: 
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html 
 
HR Croatian 
POJEDNOSTAVLJENA EU IZJAVA O SUKLADNOSTI 
Yamaha Music Europe GmbH ovime izjavljuje da je radijska oprema 
tipa 
[SHS-500] u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave 
o 
sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: 
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html 
 
IT Italian 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA 
Il fabbricante, Yamaha Music Europe GmbH, dichiara che il tipo di 
apparecchiatura 
radio [SHS-500] è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo 
completo della 
dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo 
Internet: 
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html 
 
LV Latvian 
VIENKĀRŠOTA ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA 
Ar šo Yamaha Music Europe GmbH deklarē, ka radioiekārta [SHS-500] 
atbilst Direktīvai 
2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā 
interneta vietnē: 
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html 
 
LT Lithuanian 
SUPAPRASTINTA ES ATITIKTIES DEKLARACIJA 
Aš, Yamaha Music Europe GmbH, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas 
[SHS-500] atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties 
deklaracijos 
tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: 
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html 
 
HU Hungarian 
EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
Yamaha Music Europe GmbH igazolja, hogy a [SHS-500] típusú 
rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-
megfelelőségi 
nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: 
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html 
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NL Dutch 
VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING 
Hierbij verklaar ik, Yamaha Music Europe GmbH, dat het type 
radioapparatuur 
[SHS-500] conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst 
van de EUconformiteitsverklaring 
kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: 
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html 
 
PL Polish 
UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE 
Yamaha Music Europe GmbH niniejszym oświadcza, że typ urządzenia 
radiowego 
[SHS-500] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji 
zgodności UE 
jest dostępny pod następującym adresem internetowym: 
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html 
 
PT Portuguese 
DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA 
O(a) abaixo assinado(a) Yamaha Music Europe GmbH declara que o 
presente tipo de equipamento 
de rádio [SHS-500] está em conformidade com a Diretiva 
2014/53/UE. O texto integral da 
declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de 
Internet: 
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html 
 
RO Romanian 
DECLARAȚIA UE DE CONFORMITATE SIMPLIFICATĂ 
Prin prezenta, Yamaha Music Europe GmbH declară că tipul de 
echipamente radio 
[SHS-500] este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul 
integral al declarației 
UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: 
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html 
 
SK Slovak 
ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE 
Yamaha Music Europe GmbH týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie 
typu 
[SHS-500] je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie 
o zhode 
je k dispozícii na tejto internetovej adrese: 
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html 
 
SL Slovenian 
POENOSTAVLJENA IZJAVA EU O SKLADNOSTI 
Yamaha Music Europe GmbH potrjuje, da je tip radijske opreme [SHS-
500] 
skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o 
skladnosti je na 
voljo na naslednjem spletnem naslovu: 
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html 
 
FI Finnish 
YKSINKERTAISTETTU EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 
Yamaha Music Europe GmbH vakuuttaa, että radiolaitetyyppi [SHS-
500] on 
direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: 
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html 
 

SV Swedish 
FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 
Härmed försäkrar Yamaha Music Europe GmbH att denna typ av 
radioutrustning 
[SHS-500] överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den 
fullständiga texten till 
EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: 
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html 
 
TR Turkey 
BASİTLEŞTİRİLMİŞ AVRUPA BİRLİĞİ UYGUNLUK BİLDİRİMİ 
İşbu belge ile, Yamaha Music Europe GmbH, radyo cihaz tipinin [SHS-
500], 
Direktif 2014/53/AB'ye uygunluğunu beyan eder. AB uyumu 
beyanının tam 
metni aşağıdaki internet adresinden edinilebilir: 
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html 
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Důležité upozornění: Informace o záruce pro zákazníky Evropského hospodářského 
prostoru (EEA) a Švýcarska 

 

http://europe.yamaha.com/warranty/ 
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Informace pro uživatele o sběru a nakládání se starým elektro odpadem 
Tyto symboly na produktu, balení anebo v doprovodné dokumentaci znamená, že s použitým 
elektrickým a elektronickým zařízením by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem. 
 
Pro jejich správné nakládání, obnovu nebo recyklaci je nutné je odevzdat v místech kolektivního 
sběru v souladu s národní legislativou. 
 
Správným nakládáním s tímto produktem a bateriemi pomáháte ochránit hodnotné zdroje a 
zabráníte potenciálnímu nebezpečnému vlivu na lidské zdraví a životní prostředí, ke kterému by 
při nesprávném zacházení mohlo dojít. 
 
Více informací o zpětném sběru a recyklaci starých zařízení kontaktujte místní samosprávu, 
technické služby nebo prodejce zařízení. 
 
Pro komerční uživatele v EU 
Pokud chcete zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, kontaktujte svého prodejce nebo 
dodavatele pro další instrukce. 
 
Informace o nakládání v zemích mimo EU 
Tento symbol je platný pouze v zemích EU, pokud chcete toto zařízení zlikvidovat, kontaktujte 
místní samosprávu nebo prodejce a zeptejte se na správnou metodu likvidace. 
 
Poznámka pro symbol baterií (dva spodní symboly) 
Tento symbol může být použit v kombinaci se značkou chemického prvku. V tomto případě 
vyhovuje požadavků nastaveným směrnicí EU o chemikáliích použitých v bateriích. 

 
(weee_battery_eu_en_02) 
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Pro detaily o produktech, kontaktujte vašeho nejbližšího Yamaha zástupce nebo autorizovaného 

distributora podle seznamu uvedeného níže. 

 

Centrála/Výrobce: Yamaha Corporation 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu, 430-8650, Japonsko 

(Pro evropské země) Importér: Yamaha Music Europe GmbH, Siemensstrasse 22-34, 25462 Relingen, Německo 
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SHS-500 Referenční manuál 

Obsah 

Funkce  

Tuning (Ladění) 

EQ Type (Typ ekvalizéru) 

Modulation (Modulace) 

Pitch Bend Range (Rozsah Pitch bend kolečka) 

Portamento  

Portamento Time (Čas Portamenta) 

DSP Type (Typ DSP) 

MIDI Select (Výběr MIDI rozhraní) 

MIDI Channel (MIDI kanál) 

Local Control (Lokální ovládání) 

Audio Loop Back (Audio smyčka) 

Battery Type (Typ použitých baterií) 

Auto power off (Funkce Automatické vypínání) 

Jak používat konektory  

[PHONES] 

[AUX IN] 

[LINE OUT] 

[TO HOST] 

• Audio data – USB Audio 

Funkce rozhraní 

• MIDI data 

[MIDI] 

 

Problémy a jejich řešení  

Seznam rejstříků  

Seznam bicích sad 

Parametry Rejstříku  

Seznam efektů  

Seznam typů DSP 

MIDI implementační tabulka  
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Funkce  

Různé „Funkce“ vám umožňují provádět detailní nastavení nástroje. Seznam menu Funkcí najdete na další stránce. 

 

 

Ovládání 

1. Výběr menu Funkce. 

Stiskněte opakovaně tlačítko [FUNCTION] pro vyvolání požadovaného menu Funkcí v horní části displeje. 

Například, vyvolejte „Tuning“, pokud chcete změnit ladění celého nástroje. 

 

 
 

2. Nastavte hodnotu 

Otáčejte knobem [SELECT] pro výběr hodnoty ve spodní části displeje. 

 

3. Stiskněte tlačítko [EXIT] pro ukončení režimu Funkcí. 

 

  

Název Funkce 

Hodnota 

tlačítko 

tlačítko 

knob 
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Seznam Funkcí 
 

Funkce Popis Záloha 

Tuning 
Ladění 

Můžete jemně doladit ladění celého nástroje v krocích po 0,2 Hz. Můžete tak 
přesně doladit nástroj k jinému nástroji nebo k již nahrané hudbě. Funkce 
Tuning neovlivňuje bicí rejstříky. 
 
Hodnota: 427,0 – 453,0 Hz 
 
Výchozí nastavení: A3= 440,0 Hz 
 

Ano 

EQ Type 
Typ ekvalizéru 

Čtyři různá nastavení celkového ekvalizéru (EQ) vám umožňují co nejlépe 
nastavit zvuk při poslechu přes různé ozvučovací systémy – interní reproduktory 
nástroje, sluchátka nebo externí ozvučovací systém. 
 
Hodnota: Speaker, Boost, LineOut, Mild 
 
Speaker: Optimální nastavení pro poslech přes interní reproduktory nástroje. 

Boost: Výsledkem je silnější zvuk. V závislosti na zvoleném Rejstříku, může dojít 

k většímu zkreslení zvuku než u jiných nastavení ekvalizéru. 

LineOut: Optimální pro poslech přes sluchátka nebo externí reproduktory 

připojené ke konektoru LINE OUT. Toto nastavení bude automaticky zvoleno při 

připojení sluchátek. 

Mild: Sníží výšky pro měkčí zvuk. 

 
Výchozí nastavení: Speaker 
 

Ano 

Modulation 
Modulace 

Určuje, zda kolečko Modulation ovládá hloubku vibrata (Vibrato) nebo 
parametr zvoleného efektu pomocí voliče [EFFECT] (EfctCtrl). 
 
Hodnota: Vibrato/EfctCtrl 
 
Výchozí nastavení: Vibrato 
 

Ne 

PB Range 
Rozsah Pitch 
bendu 

Určuje množství (v půltónech), o které je ladění zvýšeno nebo sníženo při 
použití kolečka Pitch Bend. 
 
Hodnota: 00 – 12 
 
Výchozí nastavení: 02 
 

Ne 
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Funkce Popis Záloha 

Portamento 
 

Portamento se používá pro vytváření plynulých přechodů v ladění při hře na 
klaviaturu z jednoho tónu na druhý. 
Určuje, zda je Portamento aplikováno nebo ne. 
 
Hodnota: ON/OFF (Zapnuto/Vypnuto) 
 
Výchozí nastavení: OFF (Vypnuto) 
 

Ano 

Porta Time 
Čas portamenta 

Určuje, čas přechodu ladění nebo poměr, když je efekt Portamento aplikován. 
Vyšší nastavení vytvářejí delší přechody ladění. 
 
Hodnota: 000 - 127 
 
Výchozí nastavení: 064 
 

Ano 

DSP Type 
Typ DSP efektu 

DSP jsou efekty, které můžete použít na Rejstříky hrané na klaviaturu. Zde 
můžete zvolit požadovaný typ. Detaily o dostupných DSP efektech najdete 
v Seznamu DSP efektů na straně 71. 
 
Hodnota: Dist.1 / Dist.2 / DSP Chrs / Flanger / Phaser / Tremolo / RotarySp / LPF 
/ HPF 
 
Výchozí nastavení: v závislosti na zvoleném Rejstříku 
 

Ne 

MIDI Select 
Výběr MIDI 
rozhraní 

Volí MIDI přenosový port. Zvolte hodnotu „BLE MIDI“ pro Bluetooth připojení, 
„USB MIDI“ pro použití konektoru [TO HOST] nebo „MiniMIDI“ pro použití 
konektoru MIDI. 
 
Hodnota: USB MIDI/ MiniMIDI / BLE MIDI 
 
Výchozí nastavení: BLE MIDI 
 
Poznámka 
V závislosti na zemi pořízení nástroje, nemusí být nástroj vybaven funkcí 
Bluetooth. V tomto případě pak nemáte možnost zvolit hodnotu „BLE MIDI“ a 
výchozí nastavení je „USB MIDI“. 
 

Ne 

MIDI CH 
MIDI kanál 

Určuje MIDI přenosový kanál.  
 

Hodnota: 01CH, 02CH … 15CH, 16CH, OFF (vypnuto) 
 
Výchozí nastavení: 01CH 
 

Ano 
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Funkce Popis Záloha 

Local 
Lokální ovládání 

Určuje, zda klaviatura nástroje ovládá interní tónový generátor (On – ovládá) 
nebo neovládá (Off – neovládá). 
„Local Control“ (normálně nastaveno na On – zapnuto) umožňuje klaviatuře 
nástroje „lokálně“ ovládat zvukový generátor nástroje, a tím přímo hrát tóny 
zvoleného Rejstříku na klaviatuře. Nicméně, v některých situacích (například při 
nahrávání do softwaru v počítači) můžete chtít nastavit tuto funkci na „Off“ 
(vypnuto), takže klaviatura nástroje pak nehraje interní zvuky, ale odpovídající 
MIDI informace jsou při hře na klaviaturu vysílány (pro nahrávání) přes konektor 
[TO HOST]. Ve stejný okamžik interní tónový generátor reaguje na MIDI zprávy 
přijímané přes konektor [TO HOST], což vám umožňuje slyšet hrané tóny. 
 
Hodnota: ON/OFF (Zapnuto/Vypnuto) 
 
Výchozí nastavení: OFF (Vypnuto) 
 

Ne 

LoopBack 
Audio Loop Back 
– Audio smyčka 

Určuje, zda audio zvuk přijímaný na konektoru [TO HOST] je spolu s hrou na 
nástroj vracen zpět do počítače nebo ne (strana 56). Pokud chcete, aby do 
počítače vystupoval pouze zvuk hraný na tomto nástroji, nastavte tento 
parametr na „Off“ (vypnuto). 
 
Hodnota: ON/OFF (Zapnuto/Vypnuto) 
 
Výchozí nastavení: ON (Zapnuto) 
 

Ano 

Battery 
Typ baterií 

Volí typ baterií, které jsou v nástroji instalovány. 
 
Hodnota: Alkaline (pro alkalické, manganové baterie) / Ni-MH (for dobíjecí Ni-
MH baterie) 
 
Výchozí nastavení: Alkaline 
 

Ano 

Auto Off 
Funkce 
automatického 
vypínání 

Určuje čas, který musí uplynout, aby byl nástroj, který není používán, 
automaticky vypnut. 
 
Hodnota: 0ff (vypnuto) / 05min / 10min / 15min / 30min / 60min 
 
Výchozí nastavení: 30min 
 

Ano 
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Jak používat konektory   

 

Tento keyboard je vybaven 5 konektory pro připojení externích zařízení. Tato kapitola ukazuje co, kdy a jak připojit. 

 

 Varování 

Před připojením nástroje k dalším elektronickým zařízením vypněte napájení všech zařízení. Také před vypnutím 

nebo zapnutím jakéhokoliv zařízení vždy nastavte všechny ovladače hlasitosti na minimum (0). V opačném případě 

by mohlo dojít k poškození zařízení, elektrickému šoku nebo trvalé ztrátě sluchu. 

 

 
 

[PHONES] pro cvičení se sluchátky 
 

 

Slouží pro připojení sluchátek pomocí mini stereo konektoru (3,5 mm). Po připojení jsou automaticky vypnuty interní 

reproduktory nástroje. Nicméně, na konektoru [LINE OUT] vystupuje stejný zvuk jako na konektoru [PHONES]. 

 

 Varování 

Abyste zabránili ztrátě sluchu, vyvarujte se použití sluchátek s vysokou úrovní hlasitosti po dlouhou dobu. 

 

 
 

  

Sluchátka 

Stereo mini konektor  
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[AUX IN] pro hru spolu s hudebním přehrávačem 

 

 

Pro připojení zdroje zvuku, jako je audio přehrávač a poslech pomocí vestavěných reproduktorů nástroje (pomocí 3,5 

mm mini stereo phone konektoru). Například, když chcete hrát na klávesy spolu se zvukem z audio přehrávače. 

 

 
 

Upozornění 

Abyste zabránili poškození zařízení, vždy zapněte nejprve externí zařízení a až poté nástroj. Při vypínání naopak 

nejprve vypněte nástroj a až poté externí zařízení. 

 

Poznámka 

 Hlasitost zvuku na konektoru [AUX IN] upravte pomocí připojeného audio zařízení. 

 Pokud výstup z připojovaného audio zařízení neodpovídá stereo mini phone konektoru, použijte odpovídající 

redukci. 

 Používejte audio kabely a adaptéry s nulovým odporem. 

 

  

Audio kabel 

Mini stereo phone konektor  

Mini stereo phone konektor  

Sluchátkový konektor  

Audio přehrávač 
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[LINE OUT] pro hlasitější zvuk 

 

 

Slouží pro připojení aktivního reproboxu nebo mixážní konzole pro hru ve větších prostorech a při vyšší hlasitosti 

(pomocí ¼“ mono phone konektoru). Zvuk přijímaný do nástroje na konektoru [AUX IN] také vystupuje na konektoru 

[LINE OUT]. 

Pro dosažení co nejlepšího zvuku proveďte nastavení typu ekvalizéru „EQ Type“ (strana 47) na hodnotu „LineOut“ při 

použití výstupu přes konektor [LINE OUT].  

 

 
 

Upozornění 

Abyste zabránili poškození zařízení, vždy zapněte nejprve externí zařízení a až poté nástroj. Při vypínání naopak 

nejprve vypněte nástroj a až poté externí zařízení. Protože může být tento nástroj po uplynutí určité doby 

automaticky vypnut pomocí funkce Automatické vypínání (strana 49), vypněte napájení externího zařízení nebo 

deaktivujte funkci Automatického vypínání, pokud nebudete nástroj delší dobu používat. 

Nepropojujte konektor [LINE OUT] s konektorem [AUX IN] tohoto nástroje. Pokud by k tomu došlo, vytvořila by se 

smyčka zpětné vazby, která by znemožnila normální fungování nástroje nebo jej dokonce poškodila. 

 

Poznámka 

 Vestavěné reproduktory nástroje budou vydávat stejný zvuk, jaký vystupuje na konektoru [LINE OUT], pokud 

jsou k tomuto konektoru nástroje připojena externí zařízení. 

 Hlasitost zvuku na konektoru [LINE OUT] není ovlivněna otočným ovladačem [VOLUME] na nástroji. 

 Pokud vstupní konektor připojovaného aktivního reproboxů neodpovídá phone konektoru audio kabelu, 

použijte odpovídající redukci. 

 Používejte audio kabely a adaptéry s nulovým odporem. 

 

  

¼“ mono phone konektor  

Audio kabel 

Aktivní reprobox 
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[TO HOST] pro použití chytrého zařízení nebo počítače 

 

 

Slouží pro připojení chytrého zařízení nebo počítače pouhým jedním USB kabelem, které umožní využití mnoha 

dalších různých funkcí, jako je vysílání a příjem MIDI dat a vysoce kvalitních audio dat, čímž ohromně rozšíříte 

možnosti nástroje. Pro připojení chytrých zařízení je třeba použít redukci, viz strana 54. 

 

Vysílání/příjem audio dat – funkce USB Audio Interface 
Vysílání a příjem audio dat pomocí digitálního připojení má tyto výhody. 

 

 Přehrávání vysoce kvalitních audio dat 

Užijte si čistý, zvuk bez šumu, bez degradace jeho kvality oproti porovnání s připojením přes konektor [AUX IN]. 

 

 Nahrávání hry na tento nástroj ve formě audio dat v nahrávacím softwaru nebo hudebně produkčním 

softwaru 

Toto umožňuje přehrávání nahraných dat počítačem nebo chytrým zařízením. 

 

 

Vysílání/příjem MIDI dat 
Vysílání a příjem MIDI dat má tyto výhody. 

 

 Přehrávání MIDI dat 

Nakupte vaše oblíbené skladby na stránkách Yamaha. 

 

 Nahrávání hry na tento nástroj ve formě MIDI dat 

Při nahrávání ve formě MIDI dat, lze hru – včetně zvuků, ladění, spuštění tónů, trvání tónů atd. – snadněji 

editovat za pomocí produkčního softwaru. 

 

Poznámka 

Základní vysvětlení o tom co lze s MIDI vytvářet, najdete v online PDF manuálu „MIDI Basics“ (anglicky), který si 

můžete stáhnout ze stránek Yamaha: 

https://download.yamaha.com/ 

 

  

https://download.yamaha.com/
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Vysílání/příjem audio dat – funkce USB Audio Interface 
 

Propojte tento nástroj pomocí USB kabelu s vaším chytrým zařízením nebo počítačem obsahujícím uložená audio 

data. (Povšimněte si, že audio data nelze přenášet pomocí Bluetooth připojení.) Můžete přehrávat audio data na 

chytrém zařízení nebo počítači pomocí tohoto nástroje. Můžete také nahrát vaši hru na nástroj ve formě audio dat 

do hudební produkční aplikace na chytrém zařízení nebo počítači. 

 

Poznámka 

MIDI data a audio data lze přenášet současně. Pro nastavení přenosu MIDI dat přes [TO HOST] konektor, viz 

nastavení Funkcí „MIDI Select“ (strana 48) na hodnotu „USB MIDI“. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Funkce USB audio rozhraní je dostupná i na počítači. Pokud ji budete chtít využít na počítači s operačním 

systémem Windows, budete potřebovat nainstalovat Yamaha Steinberg USB driver. Detaily o použití tohoto 

nástroje s počítačem najdete v dokumentu „Computer-related Operations“ (anglicky), který si můžete 

stáhnout ze stránek: 

https://download.yamaha.com/ 

  

Pokud má iOS zařízení konektor s 30 piny 

Použijte Camera konektor, který je součástí Apple 

iPad Camera Connection Kit. 

Android zařízení 

iOS zařízení 

USB kabel 

Lightning to USB 
Camera Adapter 

USB redukce 

Pokud má Android zařízení konektor USB micro B 

Použijte redukci USB typ A samice – USB micro B 

samec. 
 

Pokud má Android zařízení konektor USB typ C 

Použijte redukci USB typ A samice – USB typ C samec. 

https://download.yamaha.com/
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Poznámka 

 Tento nástroj není kompatibilní s Yamaha softwarem „Musicsoft Downloader“, který je určen pro přenos 

souborů. Nelze tedy přenášet žádné soubory z nástroje. 

 Pro přenos audio data nemusíte provádět žádná nastavení Funkcí „MIDI Select“ 

 

Upozornění 

Propojení pomocí USB kabelu nebude pracovat správně, pokud USB kabel odpojíte bez ukončení aplikace během 

Bluetooth připojení. Pokud k tomu dojde, vypněte nástroj a opět napněte nástroj, a poté vyzkoušejte znovu. 

 

 

Přehrávání audia  
 

1. Vypněte nástroj, pak připojte vaše chytré zařízení nebo počítač k nástroji pomocí USB kabelu. 

Pro správný postup se řiďte kroky uvedenými na straně 54. 

 

2. Zapněte nástroj. 

 

3. Přehrávejte skladby (audio data) na chytrém zařízení nebo počítači. 

Zvuk audio dat je reprodukován interními reproduktory nástroje. 

 

 

Nahrávání audia  
 

1. Vypněte nástroj, pak připojte vaše chytré zařízení nebo počítač k nástroji pomocí USB kabelu. 

Pro správný postup se řiďte kroky uvedenými na straně 54. 

 

2. Zapněte nástroj. 

 

3. Nahrávejte hru na nástroj ve formě audio dat do nahrávacího softwaru nebo hudebního produkčního 

softwaru na chytrém zařízení nebo počítači. 

Postup nahrávání naleznete v Uživatelském manuálu odpovídajícího softwaru. Můžete také nahrávat audio 

data do aplikace Yamaha „Chord Tracker“. 
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Audio smyčka  
Můžete nastavit, zda je nebo není vstupující zvuk audia na konektoru [TO HOST] vracen do chytrého zařízení nebo 

počítače spolu s hrou na nástroj pomocí Funkce „Audio Loop Back“ (strana 49). Ve výchozím nastavení je tato funkce 

povolena. Pokud chcete, aby zpět do počítače byl přenášen pouze zvuk vaší hry, tento parametr vypněte (OFF). 

 

 
 

Upozornění 

Pokud používáte DAW (Digital Audio Workstation) software spolu s tímto nástrojem, vypněte funkci Audio Loop 

Back (strana 49) (OFF). Pokud zůstane zapnutá, může v závislosti na nastavení počítače nebo použitého softwaru 

dojít ke vzniku velmi hlasitého zvuku. 

 

 

Upozornění při použití konektoru [TO HOST]  

Pokud ke konektoru [TO HOST] připojujete počítač, ujistěte se, že dodržujete všechna níže uvedená 

doporučení, zabráníte tak jeho zamrznutí, poškození nebo ztrátě dat. 

 

Upozornění 

 Používejte USB AB typ kabelu kratší než 3 metry. Kabely USB 3.0 nelze použít. 

 Před vypnutím/zapnutím nástroje nebo připojením/odpojením USB kabelu od konektoru [TO HOST] 

proveďte tato opatření: 

o Ukončete všechny běžící aplikace na počítači. 

o Ujistěte se, že nedochází k přenosu žádných dat z nástroje. (Data jsou přenášena pouze hrou na 

klaviaturu nástroje nebo během přehrávání skladeb.) 

 Když je k nástroji připojen počítač, měli byste vyčkat nejméně šest sekund mezi těmito operacemi: 

(1) Vypnutí a opětovné zapnutí nástroje 

(2) Připojení a odpojení USB kabelu  

 

Pokud dojde k zamrznutí počítače nebo nástroje, restartujte aplikaci nebo operační systém počítače a nástroj 

vypněte a znovu zapněte. 

 

 

  

Chytré 

zařízení 

Audio data 

Návrat spolu s hrou na 

nástroj 
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Vysílání/příjem MIDI dat 
 

Po připojení počítače nebo chytrého zařízení k nástroji pomocí USB kabelu můžete také přijímat a vysílat MIDI data. 

To vám umožní nahrát vaši hru na klaviaturu ve formě MIDI dat do nahrávacího softwaru nebo do hudebního 

produkčního softwaru na počítači nebo na chytrém zařízení, a pak je přehrávat na tomto nástroji. Aby to bylo možné, 

ujistěte se, že se shoduje port pro vysílání/příjem MIDI (v tomto případě [TO HOST] konektor) a také nastavení 

hodnoty Funkce „MIDI Select“. Pro připojení chytrého zařízení se podívejte na obrázek na straně 54. 

 

 

 
 

Poznámka 

Tento nástroj není kompatibilní s Yamaha softwarem „Musicsoft Downloader“, který je určen pro přenos souborů. 

Nelze tedy přenášet žádné soubory z nástroje. 

 

 

1. Ujistěte se, že v horní části displeje je zobrazena ikona pro USB připojení . Pokud je zobrazena, 

pokračujte krokem 2. Pokud ne, proveďte následující kroky. 

1-1 Stiskněte opakovaně tlačítko [FUNCTION] pro vyvolání menu Funkcí „MIDI Select“ v horní části displeje. 

1-2 Otáčením knobem [SELECT] zvolte hodnotu nastavení „USB MIDI“ (konektor [TO HOST]) ve spodní části 

displeje. 

 

 
 

2. Stiskněte tlačítko [EXIT] pro ukončení režimu Funkcí.  

 

3. Připojte počítač nebo chytré zařízení pro vysílání/příjem MIDI dat. 

 

  

Počítač 

Bluetooth připojení 

USB připojení 

MIDI připojení 

MIDI Select 
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[MIDI] pro použití jako MIDI klávesnici 

 

 

Slouží pro připojení jiných MIDI zařízení pomocí dodaného MIDI rozbočovacího kabelu a standardních MIDI kabelů 

(prodávány samostatně). To vám umožňuje hrát na MIDI klávesnici z SHS-500. 

Pro vysílání/příjem MIDI dat se ujistěte, že se shoduje port pro vysílání/příjem MIDI (v tomto případě [TO HOST] 

konektor) a také nastavení hodnoty Funkce „MIDI Select“. 

 

 

 
 

 

Poznámka 

Tento nástroj není kompatibilní s Yamaha softwarem „Musicsoft Downloader“, který je určen pro přenos souborů. 

Nelze tedy přenášet žádné soubory z nástroje. 

 

 

1. Ujistěte se, že v horní části displeje je zobrazena ikona pro MIDI připojení . Pokud je zobrazena, 

pokračujte krokem 2. Pokud ne, proveďte následující kroky. 

1-1 Stiskněte opakovaně tlačítko [FUNCTION] pro vyvolání menu Funkcí „MIDI Select“ v horní části displeje. 

1-2 Otáčením knobem [SELECT] zvolte hodnotu nastavení „MiniMIDI“ (konektor [MIDI]) ve spodní části 

displeje. 

 

  
 

2. Stiskněte tlačítko [EXIT] pro ukončení režimu Funkcí.  

 

3. Připojte MIDI zařízení pro vysílání/příjem MIDI dat. 

 

  

MIDI kabely 

MIDI zařízení 

MIDI rozbočovací 
kabel 

Bluetooth připojení 

USB připojení 

MIDI připojení 

MIDI Select 
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MIDI vysílací kanál, Lokální ovládání  
 

Můžete určit MIDI kanál pro vysílání MIDI dat (strana 48) a nastavit stav pro funkci Lokálního ovládání (strana 48) 

v menu Funkcí. 
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Problémy a jejich řešení  
 

Když je nástroj zapnut nebo vypnut, ozve se v reproduktorech lupnutí. 
 

Toto je normální a značí to, že do nástroje plyne elektrický proud. 

 

Když používáte mobilní telefon, dochází ke vzniku šumu. 
 

Při použití mobilního telefonu v blízkosti nástroje může docházet ke vzniku interferencí. 

Abyste tomu zabránili, vypněte mobilní telefon nebo jej používejte ve větší vzdálenosti od nástroje. 

 

Při použití nástroje spolu s chytrým zařízením jako je například iPhone/iPad je 

z reproduktorů nástroje nebo ve sluchátkách slyšet šum. 
 

Pokud používáte nástroj spolu s aplikací na chytrém zařízení, pak jej doporučujeme nastavit na režim 

„Letadlo“ (Airplane Mode) a také zapnout funkci Bluetooth, abyste zamezili šumu vzniklému komunikací 

zařízení. 

 

Při hře na klaviatur nebo při přehrávání skladby není nic slyšet. 
 

Zkontrolujte, zda nejsou ke konektoru [PHONES] nástroje připojená sluchátka. Pokud jsou připojená 

sluchátka, pak interní reproduktory nástroje vytvářejí žádný zvuk. 

Zkontrolujte nastavení funkce Lokální ovládání (strana 49). Normálně by měl být tento parametr nastaven 

na „ON“ (zapnuto). 

 

Zdá se, že neznějí zvuky všech Rejstříků 

Zdá se je zvuk ořezán během hry na klaviaturu nebo během přehrávání skladby. 
 

Došlo k překročení maximálního počtu 48 současně zahraných tónů nástroje, což je maximální polyfonie 

nástroje (maximální množství tónů, které lze zahrát najednou). Pokud během přehrávání skladby také 

hrajete na klaviaturu, může dojít k vynechání některých tónů nebo zvuků. 

 

Zvuk vstupujíc přes konektor [TO HOST] není reprodukován interními reproduktory 

nástroje, nebo je příliš slabý. 
 

Zkontrolujte, zda není nastavení hlasitosti na připojeném chytrém zařízení příliš nízké. 

 

Zvuk Rejstříku se mění tón od tónu. 
 

To je normální. Metoda zvukového generátoru využívá mnoha nahrávek (samplů) nástroje v celém rozsahu 

klaviatury; takže se aktuálně znějící zvuk Rejstříku může tón od tónu poněkud lišit. 
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Zvuk příliš slabý. 

Kvalita zvuku je špatná. 

Přehrávání skladby se znenadání zastavilo nebo nezní. 

LCD displej znenadání ztmavne, a všechna panelová nastavení jsou resetována. 
 

Baterie jsou skoro nebo úplně vybité. Vyměňte všech šest baterií najednou za nové nebo dobité baterie, 

nebo použijte napájecí adaptér. 

 

Nástroj byl automaticky vypnut, i když nebyla provedena žádná operace. 
 

Toto je normální. Dojde k tomu díky funkci Automatického vypínání (strana 49). Pokud potřebujete tuto 

funkci deaktivovat, proveďte změnu nastavení Funkce Auto Power Off na „Off“. 

 

Když je nástroj zapnut, dojde k náhlému a nečekanému vypnutí. 
 

Ochranný obvod byl aktivován přílišným proudovým nárazem. K tomu může dojít, pokud byl použit jiný, 

než určený napájecí adaptér, nebo je adaptér poškozen. Používejte pouze určený adaptér (viz kapitola 

Specifikace v Uživatelském manuálu). 

Pokud došlo k poruše, okamžitě přestaňte nástroj používat a nechte jej zkontrolovat kvalifikovaným 

servisním technikem firmy Yamaha. 

 

Zvuk vstupujíc na konektoru [AUX IN] není reprodukován interními reproduktory nástroje 

nebo je příliš slabý. 
 

Hlasitost zvuku na konektoru [AUX IN] upravte pomocí ovladače hlasitosti na připojeném zařízení. 

Používejte audio kabely z nulovým odporem. 

 

Nelze připojit Bluetooth 
 

Zkontrolujte, zda je na chytrém zařízení aktivována funkce Bluetooth. 

Zkontrolujte, zda není k nástroji pomocí Bluetooth připojeno nějaké jiné chytré zařízení. Pokud tomu tak je, 

vypněte funkci Bluetooth na tomto zařízení a zkuste připojit požadované chytré zařízení znovu. 

Nástroj se nemůže k chytrému zařízení připojit pomocí funkce Bluetooth, když je zároveň připojen 

k počítači pomocí USB kabelu. Při použití Bluetooth připojení, se ujistěte, že k nástroji není připojeno jiné 

zařízení pomocí USB kabelu. 

Zkontrolujte, zda je chytré zařízení kompatibilní s aplikací „Chord Tracker“ na stránkách Yamaha: 

https://www.yamaha.com/kbdapps/ 

 

  

https://www.yamaha.com/kbdapps/
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Připojení pomocí USB kabelu nefunguje. 
 

Připojení pomocí USB kabelu nefunguje správně, pokud přepnete Bluetooth připojení na připojení USB 

kabelem aniž vypnete aplikaci. V tomto případě nástroj pomocí vypínače vypněte a znovu zapněte. Poté 

zkuste připojení znovu. 

 

Nelze vysílat/přijímat audio data do/z externího audio zařízení. 
 

Audio data nejsou dostupná pomocí Bluetooth připojení. Použijte připojení USB kabelem. 

 

Na displeji je zobrazen „!“ 
 

Ochranný obvod byl aktivován kvůli proudovému nárazu. Odpojte USB zařízení od konektoru [TO HOST], 

pak nástroj znovu zapněte. 
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Seznam Rejstříků  

 

Rejstřík zvolíte otáčením knobem [SELECT]. 

 

Č. Rejstřík Displej MSB LSB PC1 

001 Saw Lead 1 SawLead1 104 20 91 

002 Saw Lead 2 SawLead2 0 104 82 

003 Quack Lead QuackLd 0 112 85 

004 Bright Decay BriteDcy 104 21 85 

005 Square Lead SquareLd 0 112 81 

006 Under Heim UndrHeim 104 51 88 

007 Analogon Analogon 104 52 82 

008 Synth Brass SynBrass 0 113 64 

009 Electric Piano E.Piano 104 28 5 

010 DX Electric Piano DXPiano 0 112 6 

011 Electric Guitar E.Guitar 104 3 31 

012 Jazz Guitar J.Guitar 104 0 27 

013 Acoustic Guitar A.Guitar 0 117 26 

014 Electric Bass E.Bass 104 6 34 

015 Slap Bass SlapBass 0 112 37 

016 Synth Bass SynBass 0 112 39 

017 DX Bass DXBass 0 118 40 

018 Piano Piano 0 112 2 

019 Piano & Strings Pno&Strs 104 39 1 

020 Piano & Pad Pno&Pad 104 40 1 

021 Air Choir AirChoir 0 112 55 

022 Strings Strings 0 116 49 

023 Brass Brass 0 117 63 

024 Trumpet Trumpet 0 115 57 

025 Flute Flute 0 115 74 

026 Alto Sax AltoSax 104 2 66 

027 Tenor Sax TenorSax 104 3 67 

028 Harmonica Harmnica 0 112 23 

029 House Kit HouseKit 127 0 65 

030 Power Kit PowerKit 127 0 88 

 

Rejstříky 029 a 030 jsou bicí sady. Pokud si vyberete jako rejstřík bicí sadu, pak jsou bicí a perkusní zvuky přiřazeny 

jednotlivým klávesám, jejichž stiskem je lze zahrát. Detaily o nástrojích a přiřazeních kláves jednotlivých bicích sad 

najdete v Seznamu bicích sad na straně 64. 
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Seznam bicích sad 
MIDI tón # a tón jsou ve skutečnosti o jednu oktávu níže, než jsou tóny na klaviatuře. Například, v „House Kit“ je 

„Kick T9 5“ (Tón #48/Tón C2) odpovídá MIDI (Tón #36/Tón C1). 

 

Klaviatura  MIDI 1 org 127-000-65 127-000-88 

0 org 127-000-64 127-000-87 

Tón# Tón Tón Tón# Tón Note House Kit Power Kit 

25 C# 0 C#0 13 C# -1 C#-1 W Kick Surdo Mute 

26 D 0 D0 14 D -1 D-1 Surdo Open Surdo Open 

27 D# 0 D#0 15 D# -1 D#-1 Hi Q Hi Q 

28 E 0 E0 16 E -1 E-1 Whip Slap Whip Slap 

29 F 0 F0 17 F -1 F-1 Scratch H Scratch H 

30 F# 0 F#0 18 F# -1 F#-1 Scratch L Scratch L 

31 G 0 G0 19 G -1 G-1 W Noise up Finger Snap 

32 G# 0 G#0 20 G# -1 G#-1 Tom T8 3 Click Noise 

33 A 0 A0 21 A -1 A-1 Hi-Hat Open T8 1 Metronome Click 

34 A# 0 A#0 22 A# -1 A#-1 Tom T8 6 Metronome Bell 

35 B 0 B0 23 B -1 B-1 Crash T8 Seq Click L 

36 C 1 C1 24 C 0 C0 Kick T9 4 Seq Click H 

37 C# 1 C#1 25 C# 0 C#0 Snare T8 Rim Brush Tap 

38 D 1 D1 26 D 0 D0 Snare T8 5 Brush Swirl 

39 D# 1 D#1 27 D# 0 D#0 Clap Analog Sm Brush Slap 

40 E 1 E1 28 E 0 E0 Snare Garage L Brush Tap Swirl 

41 F 1 F1 29 F 0 F0 Snare Rock Roll 
Distortion 

Snare Roll 

42 F# 1 F#1 30 F# 0 F#0 Snare T9 3 Castanet 

43 G 1 G1 31 G 0 G0 Snare T8 1 Snare Soft Power 

44 G# 1 G#1 32 G# 0 G#0 Snare T9 5 Sticks 

45 A 1 A1 33 A 0 A0 Kick T9 1 Kick Amb+ 

46 A# 1 A#1 34 A# 0 A#0 Snare T9 Gate Open Rim Power 

47 B 1 B1 35 B 0 B0 Kick T9 2 Kick Power Open 

48 C 2 C2 36 C 1 C1 Kick T9 5 Kick Power 
Closed 

49 C# 2 C#2 37 C# 1 C#1 Snare T9 Rim Side Stick Power 

50 D 2 D2 38 D 1 D1 Snare T9 1 Snare Power 

51 D# 2 D#2 39 D# 1 D#1 Clap T9 Hand Clap Power 

52 E 2 E2 40 E 1 E1 Snare T9 2 Snare Rough 

53 F 2 F2 41 F 1 F1 Tom T9 1 Tom Power 1 

54 F# 2 F#2 42 F# 1 F#1 Hi-Hat Close T8 1 Hi-Hat Closed 
Power 

55 G 2 G2 43 G 1 G1 Tom T9 2 Tom Power 2 

56 G# 2 G#2 44 G# 1 G#1 Hi-Hat Pedal T9 Hi-Hat Pedal 
Power 

57 A 2 A2 45 A 1 A1 Tom T9 3 Tom Power 3 

58 A# 2 A#2 46 A# 1 A#1 Hi-Hat Open T9 Hi-Hat Open 
Power 

59 B 2 B2 47 B 1 B1 Tom T9 4 Tom Power 4 
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Klaviatura  MIDI 1 org 127-000-65 127-000-88 

0 org 127-000-64 127-000-87 

Tón# Tón Tón Tón# Tón Note House Kit Power Kit 

60 C 3 C3 48 C 2 C2 Tom T9 5 Tom Power 5 

61 C# 3 C#3 49 C# 2 C#2 Crash T9 Crash Cymbal 
Acoustic 1 

62 D 3 D3 50 D 2 D2 Tom T9 6 Tom Power 6 

63 D# 3 D#3 51 D# 2 D#2 Ride T9 Ride Cymbal 
Acoustic 1 

64 E 3 E3 52 E 2 E2 Crash Cymbal 4 Chinese Cymbal 
Acoustic 

65 F 3 F3 53 F 2 F2 Ride Cymbal Cup 
2 

Ride Cymbal Cup 
Acoustic 

66 F# 3 F#3 54 F# 2 F#2 Tambourine Hit Tambourine 

67 G 3 G3 55 G 2 G2 Crash Cymbal 3 Splash Cymbal 
Acoustic 

68 G# 3 G#3 56 G# 2 G#2 Cowbell 1 Cowbell 

69 A 3 A3 57 A 2 A2 Crash Cymbal 2 Crash Cymbal 
Acoustic 2 

70 A# 3 A#3 58 A# 2 A#2 Vibraslap Vibraslap 

71 B 3 B3 59 B 2 B2 Ride Cymbal 3 Ride Cymbal 
Acoustic 2 

72 C 4 C4 60 C 3 C3 Bongo High Open 
1F 

Bongo H 

73 C# 4 C#4 61 C# 3 C#3 Bongo Low Open 
3F 

Bongo L 

74 D 4 D4 62 D 3 D3 Conga High Tip Conga H Mute 

75 D# 4 D#4 63 D# 3 D#3 Conga High Slap 
Open 

Conga H Open 

76 E 4 E4 64 E 3 E3 Conga High Open Conga L 

77 F 4 F4 65 F 3 F3 Timbale H Timbale H 

78 F# 4 F#4 66 F# 3 F#3 Timbale L Timbale L 

79 G 4 G4 67 G 3 G3 Agogo H Agogo H 

80 G# 4 G#4 68 G# 3 G#3 Agogo L Agogo L 

81 A 4 A4 69 A 3 A3 Cavasa House Cabasa 

82 A# 4 A#4 70 A# 3 A#3 Maracas Slur Maracas 

83 B 4 B4 71 B 3 B3 Fx Gun 2 Samba Whistle H 

84 C 5 C5 72 C 4 C4 Fx Gun 1 Samba Whistle L 

85 C# 5 C#5 73 C# 4 C#4 Analog Shaker H Guiro Short 

86 D 5 D5 74 D 4 D4 Analog Shaker L Guiro Long 

87 D# 5 D#5 75 D# 4 D#4 Claves T8 Claves 

88 E 5 E5 76 E 4 E4 Hi Q 1 Wood Block H 

89 F 5 F5 77 F 4 F4 Hi Q 2 Wood Block L 

90 F# 5 F#5 78 F# 4 F#4 Scratch L Cuica Mute 

91 G 5 G5 79 G 4 G4 Scratch L 2 Cuica Open 

92 G# 5 G#5 80 G# 4 G#4 Triangle Mute Triangle Mute 

93 A 5 A5 81 A 4 A4 Triangle Open Triangle Open 

94 A# 5 A#5 82 A# 4 A#4 Analog Shaker Shaker 

95 B 5 B5 83 B 4 B4 Sleigh Bell Jingle Bells 

96 C 6 C6 84 C 5 C5 Bell Tree Bell Tree 

97 C# 6 C#6 85 C# 5 C#5 Snare Hip 1  

98 D 6 D6 86 D 5 D5 Snare Hip 2  

99 D# 6 D#6 87 D# 5 D#5 Vox Bell  
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Klaviatura  MIDI 1 org 127-000-65 127-000-88 

0 org 127-000-64 127-000-87 

Tón# Tón Tón Tón# Tón Note House Kit Power Kit 

100 E 6 E6 88 E 5 E5 Snare Break  

101 F 6 F6 89 F 5 F5 Vox ALK  

102 F# 6 F#6 90 F# 5 F#5 Snare Fx  

103 G 6 G6 91 G 5 G5 Kick Fx 
Hammer 

 

 

 Žádný zvuk 
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Parametry Rejstříků  
 

Parametr Popis 
Octave (Oktáva) 
 

 
 

Pro posun ladění celé klaviatury nahoru nebo dolů o 
jednu oktávu. 
Tento parametr ovlivňuje pouze tóny hrané po stisknutí 
tohoto tlačítka. Neovlivňuje tóny zahrané před stiskem 
tohoto tlačítka. 
 
Hodnota nastavení: -2 až +2 
Výchozí nastavení: V závislosti na rejstříku 
 

Transpose (Transpozice) 
 

 
 

Pro transponování ladění klaviatury nahoru nebo dolů 
v půltónových krocích. 
Tento parametr ovlivňuje pouze tóny hrané po stisknutí 
tohoto tlačítka. Neovlivňuje tóny zahrané před stiskem 
tohoto tlačítka. 
 
Hodnota nastavení: -12 až +12 
Výchozí nastavení: 0 
 

Sustain 
 

 
 

Zatímco držíte stisknuté toto tlačítko, tóny které 
zahrajete, budou mít prodloužené doznívání (sustain).  
 
Hodnota nastavení: ON (zapnuto), OFF (vypnuto) 
Výchozí nastavení: OFF 
 

Pitch bend (Ohýbání tónu) 
 

 
 

Pro přidání plynulých variací ladění tónů, které hrajete 
na klaviaturu. 
Maximální rozsah ohýbání tónů lze změnit v režimu 
Funkcí. 
 
Hodnota nastavení: 0 – 16383 (MIDI) 
Výchozí nastavení: 8192 (Střed) 
 

Modulation (Modulace) 
 

 
 

Pro aplikaci efektu vibrato na tóny, které hrajete na 
klaviaturu. 
Pro změnu parametru efektu, který je zvolen voličem 
[EFFECT]. (Toto je dostupné pouze, když je položka 
„Modulation“ v režimu Funkcí nastavena na hodnotu 
„EfctCtrl“. 
 
Hodnota nastavení: 0 – 127 
Výchozí nastavení: 0 
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Seznam efektů  

Pomocí voliče [SELECT] zvolte požadovaný efekt, pak jeho hodnotu nastavte pomocí knobu [EFFECT CONTROL]. 

 

Efekt Popis 
FILTER (Filtr) 
 

 
Poznámka 
Název efektu a jeho hodnota se na displeji objeví na 
pár sekund. To je stejné u všech efektů. 
 

Filtr upravuje zvuk tím, že dovolí pouze určenému 
rozsahu frekvencí projít anebo vytvořením rezonanční 
špičky na „Cutoff“ frekvenci. Filtr se používá pro 
vytváření různých syntezátorově znějících zvuků. 
Filtr má dva interní parametry Cutoff a Resonance. 
Provedením změny dojde k automatické změně 
nastavení těchto parametrů. 
 
Cutoff: 
Nastavuje Cutoff frekvenci (frekvenci ořezu) a tím také 
jas zvuku. Čím vyšší nastavení, tím jasnější zvuk bude. 
 
Resonance: 
Upravuje množství rezonance aplikované na Cutoff 
frekvenci. Vyšším nastavením Resonance dojde k zesílení 
frekvencí určených parametrem Cutoff a výsledkem je 
pak nadsazená špička na této frekvenci. 
 
Výběrem jiného Rejstříku dojde k resetování nastavení 
hodnot Cutoff a Resonance na 64. 
 
Hodnota nastavení: 0 - 127 
Výchozí nastavení: Cutoff: 64, Resonance: 64 
 

DYNAMICS (Dynamika) 
 

 
 

Nastavuje citlivost úhozu klaviatury. Nižší hodnoty 
vytvářejí větší variace hlasitosti v reakci na dynamiku hry 
na klaviaturu – jinými slovy, nabízí větší citlivost a 
usnadňuje vytváření dynamičtější hry. Vyšší hodnoty 
vytvářejí uniformnější odezvu – jinými slovy, nabízí nižší 
citlivost a usnadňuje vytváření hlasitějších zvuků při hře. 
 
Výběrem jiného Rejstříku dojde k resetování nastavení 
hloubky efektu. 
 
Hodnota nastavení: 0 - 127 
Výchozí nastavení: v závislosti na zvoleném rejstříku 
 

 

  

Filtr Hodnota 

nastavení 

Dynamika Hodnota 

nastavení 
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Efekt Popis 
REVERB 
 

 
 

Přidává ke zvuku prostor prostředí klubu nebo koncertní 
haly. Čím vyšší nastavení, tím větší výsledný efekt. 
 
Výběrem jiného Rejstříku dojde k resetování nastavení 
hloubky efektu. 
 
Hodnota nastavení: 0 - 127 
Výchozí nastavení: v závislosti na zvoleném rejstříku 
 

CHORUS 
 

 
 

Vytváří bohatší „tlustší“ zvuk, jakoby bylo hráno několik 
partů současně. Čím vyšší nastavení, tím větší výsledný 
efekt. 
 
Výběrem jiného Rejstříku dojde k resetování nastavení 
hloubky efektu. 
 
Hodnota nastavení: 0 - 127 
Výchozí nastavení: v závislosti na zvoleném rejstříku 
 

OTHER (Ostatní) 
 

 
 

Upravuje parametry DSP efektů zvolených v režimu 
Funkcí. Výběrem jiného Rejstříku dojde k resetování 
nastavení hloubky efektu. 
 
Ve výchozím nastavení je pro zvolený Rejstřík vždy 
zvolen optimální typ DSP efektu. 
 
DSP je vypnuto, když je vypnuto napájení nástroje nebo 
když je DSP parametr nastaven na „0“. DSP se zapne po 
změně nastavení hodnoty parametru. 
 
Hodnota nastavení: 0 - 127 
Výchozí nastavení: v závislosti na zvoleném rejstříku 
 

 

Poznámka 

Hloubku efektu lze ovládat pomocí knobu [EFFECT CONTROL] a také pomocí Modulačního kolečka (pokud je to 

nastaveno v režimu Funkcí). Pokud jsou pro nastavení hodnoty použity oba ovladače, pak je priorita přidělena 

poslednímu použitému ovladači. Například, lze nastavit hodnotu na minimum tím, že otočíte knob [EFFECT 

CONTROL] zcela doleva i přesto, že je Modulační kolečko nastaveno na maximum. 

  

Reverb Hodnota 

nastavení 

Chorus Hodnota 

nastavení 

Ostatní Hodnota 

nastavení 
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Seznam DSP typů 
 

DSP Typ Displej Popis 

Distortion 1 Dist.1 Dodává zvuku ostré zkreslení. Pro zvuk silné rockové 
nebo bluesové kytary je to nezbytný efekt. K dispozici 
jsou dva typy zkreslení (Distortion 1 a 2). Otáčením 
knobem nastavíte hloubku efektu zkreslení. 

Distortion 2 Dist.2 

DSP Chorus DSP Chrs Dodává zvuku vřelou modulaci. Otáčením knobem 
změníte rychlost modulace. 

Flanger Flanger Vytváří vířící, kovový zvuk podobný zvuku tryskového 
letadla. Otáčením knobem změníte rychlost modulace. 

Phaser Phaser Cyklicky moduluje fázi signálu pro přidání modulace 
zvuku. Otáčením knobem změníte rychlost modulace. 

Tremolo Tremolo Bohatý tremolo efekt s modulací hlasitosti. Otáčením 
knobem změníte rychlost modulace. 

Rotary Speaker RotarySp Simuluje charakteristický efekt otáčejícího se 
reproduktoru. Otáčením knobem změníte rychlost 
otáčení. 

Low Pass Filter LPF Mění tonální zabarvení zvuku ořezáním frekvencí nad 
určenou hranicí (Cutoff frekvence). Otáčením knobem 
upravíte cutoff frekvenci. 

High Pass Filter HPF Mění tonální zabarvení zvuku ořezáním frekvencí pod 
určenou hranicí (Cutoff frekvence). Otáčením knobem 
upravíte cutoff frekvenci. 
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MIDI Implementační tabulka  
 

Yamaha [Digitální Keyboard]         Datum: 22. červen 2018 

Model SHS-500RD, SHS-500B MIDI Implementation Chart     Verze: 1.00 

 

 
  



 

72 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustrace a zobrazení LCD obrazovek uvedené v tomto manuálu slouží pouze pro instrukční účely, a ty skutečné 

na nástroji se mohou poněkud lišit. 

 Názvy společností a produktů v tomto manuálu jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky 

jejich odpovídajících vlastníků. 
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