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Informace pro vaši bezpečnost 
Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím omezením pro třídu B digitálních zařízení, na základě oddílu 15 FCC nařízení. 
Tato omezení jsou vytvořena pro zajištění zodpovědné ochrany proti škodlivému rušení v obytných prostorách. Toto zařízení 
vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s návodem k obsluze, 
může způsobovat nežádoucí rušení rádiové komunikace. Nicméně, není zaručeno, že k rušení nedojde při konkrétní instalaci. 
Pokud toto zařízení způsobuje rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit zapnutím a vypnutím zařízení, 
doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení pomocí jednoho nebo více z následujících opatření: 

 Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu. 

 Zvětšete odstup mezi zařízením a přijímačem. 

 Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač. 

 Konzultujte problém s prodejcem nebo zkušeným rozhlasovým / televizním technikem s žádostí o pomoc. 
Neautorizované změny nebo úpravy tohoto systému mohou zrušit právo uživatele nakládat s tímto vybavením. 
 

UPOZORNĚNÍ 
Běžné fungování tohoto přístroje může být rušeno silnou elektromagnetickou interferencí. Pokud k tomu dojde, resetujte přístroj 
podle návodu a pokračujte v normálním používání. Pokud k tomu dochází opakovaně, používejte, prosím, přístroj na jiném místě. 
 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
Před použitím přístroje si nejprve pečlivě přečtěte tento návod. 
Návod si také uložte na bezpečném místě pro budoucí použití. 
 

Napájení 
Používejte výhradně napájecí adaptér určený pro napájení tohoto přístroje a připojte ho k elektrické zásuvce se správným 
napětím. 
Nepřipojujte AK 280 k elektrické zásuvce, která má jiné napětí, než pro které je nástroj určený. 
Během bouřky, nebo pokud nebudete přístroj delší dobu použít, odpojte jeho napájecí adaptér od elektrické zásuvky. 
 

Připojení 
Před připojení AK 280 k jinému zařízení, vypněte napájení všech propojovaných zařízení. Zabráníte tak jeho nesprávnému 
fungování nebo případnému poškození zařízení. 
 

Umístění 
Nevystavujte tento nástroj následujícím prostředím, zabráníte tak jeho deformování, odbarvení nebo jiným závažným poškozením: 

 Přímé sluneční záření 

 Extrémní teploty a vlhkosti 

 Prašná nebo špinavá prostředí 

 Silné vibrace nebo šoky 

 Blízkost magnetických polí 
 

Interference s jinými elektrickými zařízeními 
Blízko umístěná rádia nebo televizní přijímače mohou zaznamenat rušení příjmu. Používejte tento přístroj ve vhodné vzdálenosti 
od těchto zařízení. 
 

Údržba 
Čistěte pouze s měkkým, suchým hadříkem. 
Nepoužívejte rozpouštědla, čistidla nebo chemicky impregnované čistící hadříky. 
 

Zacházení 
Nepoužívejte nepřiměřenou sílu na přepínače a další ovladače. 
Zabraňte zapadnutí papíru, kovu nebo jiných předmětů do nástroje. Pokud k tomu dojde, vypněte jej a odpojte napájecí adaptér 
od elektrické zásuvky. Nechte přístroj zkontrolovat kvalifikovaným technikem. 
Před přenášením přístroje odpojte všechny kabely. 
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POPIS           Přední panel 
 

 
 

❶ Knob Volume 
Nastavuje celkovou hlasitost nástroje. 
❷ Vypínač 
Zapíná a vypíná přístroj. 
❸ Tlačítko [SHIFT]  
Stiskněte a podržte pro přístup 
k sekundárním funkcím některých 
tlačítek. 
❿ Tlačítko [FADE]  
Zapíná a vypíná funkci FADE. 
⓫ Tlačítko [CHORD] 
Vstup do režimu akordů. 

8 Tlačítko [DEMO]  
Spouští režim demo skladeb. 

9 Displej  
Zobrazuje parametry a jejich hodnoty. 

: Otočný ovladač Data Dial  
Slouží pro úpravu hodnot parametrů. 

; [+]/[-]/číselná tlačítka 
Volí číslo nebo nastavují hodnotu 
parametru. 
 
V režimu SONG (Skladba) 
❺ Tlačítko [/]  
Spouští nebo zastavuje přehrávání 
skladby. 
❻ Tlačítko [II]  
Přerušuje přehrávání skladby. 
❼ Tlačítko [ ]  
Určuje začátek a konec smyčky v aktuální 
skladbě. 
❽ Tlačítko []  
Rychlé přetáčení skladby zpět. 
❾ Tlačítko []  
Rychlé přetáčení skladby vpřed. 
V režimu STYLE (Doprovod) 
❺ Tlačítko [START/STOP]  

Spuštění a zastavení přehrávání stylu. 
❻ Tlačítko [SYNC START] 
Zapnutí/vypnutí funkce synchro startu. 
❼ Tlačítko [INTRO/ENDING] 
Přehrání sekce intro nebo ending. 
❽ Tlačítko [FILL A] 
Přehrání sekce Fill-in A. 
❾ Tlačítko [FILL B] 
Přehrání sekce Fill-in B. 
 
Bez stisknutí SHIFT   
❹ Tlačítka [TEMPO +]/[TEMPO -]   
Upravuje aktuální tempo. 
⓬ Tlačítko [BANK] 
Volí paměťovou banku. 
⓭ Tlačítko [STORE] 
Uložení aktuálních panelových nastavení 
do paměti. 
⓮-⓱ Tlačítka [M1]-[M4] 
Vyvolání uložených panelových 
nastavení. 
⓲ Tlačítko [O.T.S.] 
Spuštění režimu jednotlačítkového 
nastavení. 
⓳ Tlačítko [HARMONY]  
Zapíná a vypíná efekt Harmony. 
⓴ Tlačítko [PIANO]  
Spouští režim Piano. 

V Tlačítko [METRONOME] 
Zapíná a vypíná metronom. 

W Tlačítko [MIXER] 
Upravuje celkovou hlasitost. 
 

X Tlačítko [VOICE] 
Spouští režim výběru rejstříku. 

Y Tlačítko [STYLE] 
Spouští režim STYLE (Doprovod). 

Z SONG 
Spouští režim SONG (Skladba). 

Se stisknutím SHIFT   
⓬ Tlačítko [RECORD] 
Spuštění režimu nahrávání. 
⓭ Tlačítko [PLAY] 
Přehrání nahrané skladby. 
⓮ Tlačítko [DUAL] 
Zapíná a vypíná režim Dual. 
⓯ Tlačítko [LOWER] 
Zapíná a vypíná rejstřík Lower. 
⓰ Tlačítko [DICT.]  
Spouští knihovnu akordů. 
⓱ Tlačítko [DSP] 
Zapíná a vypíná DSP efekt. 
⓲ Tlačítko [TOUCH] 
Spouští nastavení dynamiku úhozu 
klaviatury. 
⓳ Tlačítko [SUSTAIN] 
Zapíná a vypíná efekt Sustain. 
⓴ Tlačítko [FUNCTION]  
Spouští menu funkcí. 

V Tlačítko [OCTAVE] 
Spouští nastavení oktávy. 

W Tlačítko [TRANSPOSE] 
Spouští nastavení transpozice. 

X Tlačítko [L HAND] 
Volí cvičení partu levé ruky v režimu 
LESSON. 

Y Tlačítko [R HAND] 
Volí cvičení partu pravé ruky v režimu 
LESSON. 

Z Tlačítko [LESSON]  
Spouští režim LESSON (Výuka). 



  
Stránka 5 

 

  

POPIS Zadní panel 
 

 
 

< Konektor DC 12V 
Konektor pro připojení napájecího 
adaptéru 12V. 
 

= Konektor MIC 
Konektor pro připojení mikrofonu. 
 

a Konektor AUX IN 
Konektor pro připojení externího 
přehrávače. 
 

b Konektor PHONES/OUTPUT 
Konektor pro připojení sluchátek 
nebo externího audio systému. 

c Konektor SUSTAIN 
Konektor pro připojení sustain 
pedálu. 
 

d Konektor USB 
Konektor pro připojení počítače. 
 
 
 

POPIS LCD displej 
 

 
 

❶ RECORD – indikátor nahrávání 
 
❷ USB CABLE – indikátor USB 
 
❸ TOUCH – indikátor dynamiky 
úhozu 
 
❹ SUSTAIN – indikátor sustainu 
 
❺ VOICE/STYLE/DEMO/SONG – 
indikátor rejstříku, doprovodu, demo, 
skladby 
 
❻ MEASURE – indikátor taktu 

 
❼ BEAT – indikátor doby 
 
❽ TEMPO – indikátor tempa 
 
❾ M1–M4/ONE TOUCH SETTING – 
indikátor registrační paměti a OTS 
 
❿ DUAL/LOWER/HARMONY/DSP – 
indikátor funkcí Dual, Lower, efektů 
DSP a Harmony 
 
⓫ LEFT/RIGHT HAND/LESSON 
MODE – indikátor režimu výuky 

 
⓬ Zobrazení tónu 
 
⓭ A.B.C./FULL RANGE/FADE/ 
ACCOMPANIMENT SECTION – 
indikátor funkcí A.B.C., Full Range, 
Fade a sekcí doprovodu 
 
⓮ CHORD – indikátor akordu 
 
⓯ Houslový klíč 
 
⓰ Basový klíč
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NASTAVENÍ 
 
Tato kapitola obsahuje informace o přípravě nástroje pro hru. Přečtěte si ji ještě před spuštěním nástroje. 
 

Napájení 
Pro napájení nástroje můžete použít odpovídající napájecí adaptér nebo baterie. Před zapnutím nástroje snižte jeho 
hlasitost a hlasitost všech připojených zařízení na minimum. 
 

Použití baterií 
 

Použijte 6 alkalických baterií typu AA (SUM-3 nebo LR6) 
1. Otevřete kryt baterií na spodní straně nástroje. 
2. S ohledem na správnou polaritu vložte šest 

nových baterií. 
3. Zavřete pevně kryt baterií. 

 

Varování 

 Nemíchejte staré a nové baterie 

 Vždy používejte stejný typ baterií. 

 Pokud nebudete nástroj delší dobu používat, baterie vyjměte. 
 

Použití adaptéru 
 

1. Ujistěte se, že je přepínač [POWER ON/OFF] nastaven na OFF. 
2. Ke konektoru napájení připojte adaptér. 
3. Druhý konektor adaptéru připojte k elektrické zásuvce. 
4. Zapněte nástroj. Rozsvítí se LCD displej. 
5. Dalším stiskem vypínače nástroj vypnete. 

 
Poznámka: 
Nástroj se automaticky vypne po uplynutí 30 minut, pokud jej nepoužíváte. 
Pokud nástroj nepoužíváte nebo pokud hrozí bouřka, adaptér odpojte od 
zásuvky. 

 
 

Připevnění notového stojánku 
 

Součástí dodávky je notový stojánek. Jednoduše jej připevněte zasunutím 
do otvorů v horním panelu nástroje. 
 
 
 
 

PŘIPOJENÍ 
 

Připojení počítače 
Připojte domácí počítač nebo jiné USB host zařízení podporující USB 
Audio pomocí USB kabelu ke konektoru [USB]. Poté, co nainstalujete 
klávesy na externím zařízení, zvolte USB audio zařízení v menu nástroje 
pro přenos MIDI dat. 
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Připojení nožního ovladače 
Pro ovládání efektu sustain lze k nástroji připojit externí nožní ovladač 
(Sustainový pedál). Sustain pedál funguje stejně jako damper pedál u 
klasického klavíru. Sešlápnutím provedete efekt, uvolněním pedálu 
bude znít normální zvuk. Připojení pedálu je na obrázku. 
 

Připojení sluchátek 
Pro nerušené cvičení nebo hru v pozdních nočních hodinách lze použít 
sluchátka připojená ke konektoru [PHONES/OUTPUT]. Jednoduše je 
připojte ke ¼“ stereo Jack konektoru na zadním panelu nástroje. 
Automaticky tak budou odpojeny interní zabudované reproduktory 
nástroje. 
Poznámka: 
Nepoužívejte sluchátka na příliš vysoké úrovni hlasitosti po delší dobu. Mohlo 
by dojít ke ztrátě sluchu. 
 

Připojení audio vybavení 
Konektor [PHONES/ OUTPUT] lze také využít pro připojení audio 
vybavení jako je zesilovač, domácí stereo systém, mix, nebo nahrávací 
zařízení. 
Varování 
Před připojením zesilovače se ujistěte, že hlasitost byla nastavena na 
minimum. Zabráníte tak poškození reproduktorů. 
 

Připojení MP3/CD přehrávače 
Konektor [AUX IN] lze využít pro připojení externího přehrávače jako je 
MP3 nebo CD přehrávač. Vstupní signál je smíchán spolu se zvukem 
AK280. 
 

Připojení mikrofonu 
Díky připojení mikrofonu si můžete užít váš zpěv spolu s hrou na 
nástroj nebo s přehrávanou skladbou (Karaoke). 

1. Nástroj vypněte.  
2. Připojte mikrofon ke konektoru [MIC]. 
3. Před zapnutím nástroje nastavte hlasitost na minimum. 

4. Zapněte nástroj a upravte během zpěvu do mikrofonu hlasitost 
na požadovanou úroveň. 

 
Zapnutí nástroje 
 
Zapnutí a vypnutí nástroje 
 
1. Ujistěte se, že je nástroj správně připojen k elektrické zásuvce. 
2. Před zapnutím nástroje nastavte hlasitost na minimum. 
3. Zapněte nástroj. LCD displej nástroje se rozsvítí. 
 
Poznámka 
Pokud se po zapnutí nástroje displej nerozsvítí, překontrolujte jeho připojení 

k elektrické zásuvce. 
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Nastavení hlasitosti 
Otáčením ovladačem [VOLUME] ve směru hodinových ručiček 
zvyšujete úroveň hlasitost a naopak. 
 

Poznámka 
Pokud stále není nástroj slyšet, zkontrolujte, zda nejsou na zadním panelu 
připojena sluchátka. 

 

Přehrávání Demo ukázek 
 

Nástroj AK 280 obsahuje několik demo skladeb. 
 

1.  Stiskněte tlačítko [DEMO]. Displej zobrazí aktuální název a číslo 
demo skladby a nástroj zahájí přehrávání všech demo skladeb ve 
smyčce. 

2. Vyberte demo skladbu pro přehrávání otočným ovladačem nebo 
pomocí tlačítek [+] a [-]. 

3. Stiskněte tlačítka [DEMO] nebo [START/STOP] pro zastavení 
přehrávání a ukončení režimu demo skladeb. 

 

Hra rejstříků 
 
K dispozici máte mnoho různých rejstříků, včetně klavírních, dechových nástrojů a bicích sad. (Seznam naleznete v 
Dodatku v originálním manuálu). 
 

1. Stiskněte tlačítko [VOICE] pro zapnutí režimu VOICE (rejstřík). 
Na LCD displeji bude zobrazen název a číslo aktuálního 
rejstříku. 

2. Zvolte rejstřík. 
Pomocí tlačítek [+]/[-], číselných tlačítek nebo otočného 
ovladače zvolte požadovaný rejstřík, který chcete používat.  

3. Nyní můžete hrát na klaviaturu a poslouchat zvolený rejstřík. 
 

Poznámka: 
Pokud jsou aktivní funkce Dual nebo Lower, stiskem číselných tlačítek 
nastavíte odpovídající druhý (Dual) nebo spodní (Lower) rejstřík. 

 

Hra dvou rejstříků současně (Dual) 
Funkce Dual umožňuje současnou hru dvou rejstříků a vytvoření bohatšího zvuku nástroje. Zapněte tuto funkci a 
zvolte druhý rejstřík „VOICE R2“. 
 

1. Stiskněte a podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [DUAL] pro 
zapnutí této funkce. Na LCD displeji bude zobrazeno „VOICE 2“ a 
název a číslo aktuálního rejstříku. Rozsvítí se indikátor DUAL.  

2. Zvolte rejstřík VOICE 2. 
Pomocí tlačítek [+]/[-], číselných tlačítek nebo otočného ovladače 
zvolte požadovaný rejstřík, který chcete používat. Výchozí druhý 
rejstřík je String Ensembles (smyčcový sbor). 

3. Nyní můžete hrát na klaviaturu a poslouchat hru dvou rejstříků 
současně. 

4. Stiskněte a podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [DUAL] pro 
vypnutí této funkce. 

 

Poznámka: 
Pokud je klaviatura rozdělena, duální rejstřík zní pouze v pravé, melodické části klaviatury.  
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Hra různých rejstříků levou a pravou rukou (Lower) 
Funkce Lower rozdělí klaviaturu na spodní a horní část pro levou a pravou ruku, ve kterých znějí rozdílné rejstříky. 
Rejstřík levé ruky je označen jako „VOICE L“. Výchozí bod pro rozdělení klaviatury je nastaven na klávesu F#3 (19), 
nicméně jej můžete nastavit na libovolnou klávesu (viz Bod dělení). 
 
1. Stiskněte a podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [LOWER] 

pro zapnutí této funkce. Na LCD displeji bude zobrazeno „VOICE L“ 
a název a číslo aktuálního rejstříku. Rozsvítí se indikátor LOWER. 

2. Zvolte rejstřík VOICE 2. 
Pomocí tlačítek [+]/[-], číselných tlačítek nebo otočného ovladače 
zvolte požadovaný rejstřík, který chcete používat.  

3. Nyní můžete hrát na klaviaturu a poslouchat hru dvou různých 
rejstříků. 

4. Stiskněte a podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [DUAL] pro 
vypnutí této funkce. 

 

Automatický doprovod 
 
Automatický doprovod nabízí doplnění vaší hry o kompletní doprovod celé skupiny. Abyste jej mohli využít, stačí 
hrát akordy zvoleného doprovodu v levé části klaviatury. K dispozici máte spoustu různých typů doprovodů.  
 

Hra pouze rytmické stopy 
 
1. Stiskněte tlačítko [STYLE]. 

Spustí se režimu doprovodů. Displej zobrazení indikátor „STYLE“ a 
číslo a název aktuálního doprovodu.  

2. Zvolte doprovod. 
Použijte otočný ovladač, tlačítka [+], [-] nebo číselná tlačítka pro 
výběr požadovaného doprovodu. 

3. Spusťte doprovod. 
Stiskněte tlačítko [START/STOP] nebo tlačítko [SYNC START] a 
klávesu pro spuštění doprovodu. 

 

Hra plného doprovodu 
 
1. Zapněte automatický doprovod. 

Nyní můžete stisknout tlačítko [CHORD] a zapnout funkci A.B.C. 
Displej zobrazí indikátor A.B.C. a klaviatura je rozdělena na dvě 
části. Část levé ruky je určena pro akordy. Nyní při zahrání akordu 
v levé části klaviatury uslyšíte plný doprovod. 
Dalším stiskem tlačítka [CHORD] aktivujete režim plného rozsahu. 
Displej zobrazí indikátor FULL RANGE. Nyní můžete hrát akordy 
v celém rozsahu klaviatury. 

2. Spusťte doprovod. 
Stiskněte tlačítko [SYNC TART] a pak zahrajte akord pro spuštění 
plného doprovodu. Pokud zahrajete nový akordu, doprovod se 
odpovídajícím způsobem změní. Můžete také stisknout tlačítko 
[START/STOP] a spustit pouze rytmickou stopu, pak zahráním 
akordu spustíte kompletní doprovod.  
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Sekce doprovodu 
K dispozici je několik různých sekcí doprovodu umožňujících variovat aranžmá doprovodu, aby se hodil ke stylu vaší 
hry. Jsou to: Intro, Main (A, B), Fill (A, B) a Ending. Jejich změnou v průběhu hry můžete vytvářet dynamické, lépe 
znějící prvky vaší hry. 
 

Sekce INTRO 
INTRO se používá pro úvod skladby. Každý doprovod má dvě varianty úvodních paternů. Po přehrání sekce INTRO 
doprovod plynule pokračuje hlavní sekcí (MAIN).  
 

Sekce MAIN 
MAIN je důležitou sekcí skladby. Je přehrávána a opakována nepřetržitě, dokud nezvolíte jinou sekci.  
 

Sekce FILL-IN 
V hlavní sekci stisknutím tlačítka [FILL A] nebo [FILL B] přidáte do 
přehrávání doprovodu sekci Fill (přechod). Po jeho skončení bude 
pokračovat sekce Main [A/B].  
 

Sekce ENDING 
ENDING je používán pro zakončení skladby. Délka sekce ENDING se liší 
podle typu doprovodu. Po dokončení sekce Ending je doprovod 
zastaven. 
 

Poznámka 
Pokud během přehrávání doprovodu stisknete a budete držet tlačítko [FILL A]/[FILL B], bude hrán přechod, dokud tlačítko 
neuvolníte. 
Během zastaveného doprovodu stiskem tlačítko [FILL A] nebo [FILL B] zvolíte typ hlavní sekce MAIN (A nebo B). Displej zobrazí 
odpovídající indikátor. 

 

Hra různých sekcí doprovodu 
 

1. Stiskněte tlačítko [STYLE] pro spuštění režimu doprovodů. 
2. Otočným ovladačem nebo tlačítky [+/YES]/[-/NO] zvolte požadovaný 

doprovod.  
3. Stiskněte tlačítko [CHORD] pro spuštění režimu A.B.C. 
4. Stiskněte tlačítko [SYNC START].  
5. Stiskněte tlačítko [FILL A]. Zvolte sekci Main A. 
6. Stiskněte tlačítka [INTRO/ENDING] – na displeji bude blikat „A“. Doprovod je 

připraven ke spuštění. 
7. Jakmile zahrajete v doprovodné části klaviatury akord, doprovod automaticky 

začne. Po přehrání sekce INTRO bude pokračovat přehráváním hlavní sekce. 
8. Stiskněte tlačítko [FILL B]. Zahraje přechod B a bude pokračovat přehrávání 

hlavní sekce Main B. 
9. Dalším stisknutím tlačítka [INTRO/ENDING] začne přehrávání zakončení. Po 

přehrání sekce ENDING je doprovod ukončen. 
 

FADE IN/OUT 

Fade In 
Tímto tlačítkem zapnete plynulé zvyšování hlasitosti při spuštění doprovodu. 
Stiskněte tlačítko [FADE], když je vypnutý doprovod a na displeji bude zobrazen 
indikátor FADE.  
Fade Out  
Tímto tlačítkem zapnete plynulé snižování hlasitosti při ukončení doprovodu. 
Stiskněte tlačítko [FADE] během přehrávání doprovodu, začne blikat indikátor 
FADE a hlasitost doprovodu bude plynule snížena na nulu. 
Čas Fade In/Fade Out 
Výchozí nastavení je 10 vteřin.  
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Hlasitost doprovodu 

Pomocí této funkce můžete upravit hlasitost doprovodu, tak aby vyhovoval hlasitosti hraného 
rejstříku. 
 
1. Stiskněte a podržte tlačítko [SHIFT] a použijte tlačítka [ACCOMP 

+]/[ACCOMP -] pro nastavení hlasitosti doprovodu. Rozsah 
nastavení je: 0 - 32. Aktuální hodnota nastavení bude zobrazena na 
displeji.  

2. Stiskněte a podržte tlačítko [SHIFT] a podržením tlačítka [ACCOMP 
+]/[ACCOMP -] provedete rychlejší úpravu nastavení hlasitosti 
doprovodu.  

3. Pokud displej zobrazuje úroveň hlasitosti doprovodu, stiskněte a 
podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte současně tlačítka [ACCOMP +] a 
[ACCOMP -] pro vypnutí hlasitosti doprovodu. Displej zobrazí „OFF 
Accomp“. Stejným způsobem opět hlasitost doprovodu zapnete. 

 
Poznámka 
Pokud neprovedete žádnou změnu nastavení po dobu více jak 5 vteřin, bude nastavení ukončeno. 

 

Prstoklad akordů 
Jako prstoklad je označován způsob detekce akordů hraných levou 
rukou v doprovodné části klaviatury. K dispozici jsou dva typy 
prstokladů. 
 
Základní akordy 
Akord je v hudbě sada tří nebo více současně hraných tónů. Nejběžnější 
akordy jsou tvořené trojicí tónů. Nejpoužívanější v hudbě s evropskými 
kořeny jsou akordy založené na terciovém systému (složené z tercií nad 
sebou). Jinými slovy: akord založený na terciovém systému jsou tytéž tóny 
jako tóny příslušné stupnice, jen řazeny ob jeden stupeň této stupnice. Ty 
jsou pak označeny jako základní tón, tercie a kvinta. 
 
Typy tercií 
Zde jsou základní typy tercií. 

Durový kvintakord Základní tón, velká tercie a čistá kvinta. 

Mollový kvintakord Základní tón, malá tercie a čistá kvinta. 

Zvětšený kvintakord Základní tón, velká tercie a zvětšená kvinta. 

Zmenšený kvintakord Základní tón, malá tercie a zmenšená kvinta. 

 
Inverze akordu 
Takový akord je charakteristický tím, že jeho základní tón není ten 
nejhlubší. Pokud je základní tón nejhlubší, pak jej nazýváme jako 
Základní pozice. Pokud na první pozici umístíme tercii nebo kvintu, 
pak se jedná o inverzi. 
 
Název akordu 
Název akordu se skládá ze základu a typu. 
 
 
 
 
 
 
 

Základ 
Tercie 

Kvinta 

Durový kvintakord Mollový kvintakord 

Zvětšený kvintakord Zmenšený kvintakord 

Základní pozice   První inverze   Druhá inverze 

Pro zahrání durového akordu 
stiskněte základní notu. 

Pro zahrání mollového akordu 
stiskněte základní notu spolu 
s nejbližší levou černou 
klávesou. 

Pro zahrání septakordu stiskněte 
základní notu spolu s nejbližší levou 
bílou klávesou. 

Pro zahrání durového septakordu 
stiskněte základní notu spolu 
s nejbližší levou bílou i černou 
klávesou. 

Základ           Typ 
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Prstoklad – SINGLE FINGER (jedním prstem) 
Tento typ umožňuje zadávat akordy tím nejjednodušším způsobem -  jedním, 
dvěma nebo třemi prsty v doprovodné části klaviatury. 
 

Prstoklad – MULTI FINGER (více prsty) 
Tato metoda umožňuje zahrávat akordy v doprovodné části klaviatury 
běžným způsobem a rozeznává pouze níže uvedené akordy. 
 
Poznámka 
V režimu plné klaviatury (FULL RANGE) jsou rozpoznávány pouze akordy zahrané 
běžným způsobem. 

 
 
 
 
 

Tempo doprovodu 
Každý doprovod má své základní tempo, ale lze jej změnit pomocí 
tlačítek [TEMPO+/-]. 
 
1. Pomocí tlačítek [TEMPO +]/[TEMPO -] změňte tempo doprovodu. 

Pokud údaj s tempem bliká, můžete použít ke změně tempa i 
otočný ovladač. 

2. Současným stiskem tlačítek [TEMPO +] a [TEMPO -] obnovíte 
výchozí tempo doprovodu. 

 

Menu funkcí 
 

Podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [FUNCTION] pro vstup do Menu funkcí. Na displeji 
bude zobrazena aktuální položka menu. Pomocí otočného ovladače nebo tlačítek [+/YES] a [-
/NO] nastavte parametr aktuálního menu.  
 

Číslo Displej Rozsah Výchozí hodnota 

1 xxx Tune -50 až +50 000 

2 xxx Split pt 1 až 61 019 

3 xxx Beat 0, 2 až 9 4 

4 xxx Ped XXX Ped Sust, Ped Soft, Ped Mem, Ped St/S Ped Sust 

5 xxx EQ XXX EQ Pop, EQ Rock, EQ Class, EQ Jazz, EQ Dance, EQ Reset EQ Reset 

6 xxx RevHall1 RevRoom1, RevRoom2, RevRoom3, RevHall1, RevHall2, 
RevHall3, RevChrh1, RevChrh2, RevDelay, RevPnDly 

RevHall1 

7 xxx Rev Lev 0–32 20 

8 xxx CHrGMCr2 ChrChrs1, ChrChrs2, ChrGMCr1, ChrGMCr2, ChrFlgr1, ChrFlgr2, 
ChrRtry1, ChrRtry2 

CHrGMCr2 

9 xxx CHr Lev 0–32 0 

10 xxx HmDuet HrmDuet, HrmStdTri, HrmFulCd, HrmRkDut, HrmCtDut, 
HrmCtTri, HrmBlock, Hrm4Cls1, Hrm4Cls2, Hrm4Open, Hrm1+5, 
HrmOctv1, HrmOctv2, HrmStrum 

HmDuet 

11 xxx Midi In 01–16, ALL ALL 

12 xxx Midi Out 01–16 01 

13 xxx PowerOff 30, 60, OFF 30 

 
Poznámka 
Pokud v menu neprovedete žádnou akci po dobu 5 vteřin, menu se automaticky ukončí.  

* Tóny uvedené v závorkách 
jsou volitelné, akord je 
rozpozná i bez jejich zahrání. 
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Tune (Ladění) 
 
Pomocí této funkce můžete posunout ladění celého nástroje v 2 centových krocích. 
 
1. Podržte stisknuté tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko 

[FUNCTION], pro výběr položky TUNE. Displej zobrazí „xxx Tune“. 
Pomocí otočného ovladače nebo tlačítek [+/YES] a [-/NO] 
nastavte požadovanou hodnotu. 

2. Současným stiskem obou tlačítek [+/YES] a [-/NO] obnovíte 
výchozí nastavení 0. Nastavení je použito jak na rejstříky, tak na 
doprovod. 

 

Split pt (Bod dělení klaviatury) 
 
Pomocí této funkce můžete nastavit bod, který rozděluje klaviaturu na dvě části. Levá část klaviatury ovládá akordy, 
pokud je aktivní funkce A.B.C. nebo hraje spodní rejstřík, pokud je aktivní funkce Lower. 
 
1. Podržte stisknuté tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko 

[FUNCTION], pro výběr položky KEYSPLIT. Displej zobrazí „xxx 
Split pt“. Pomocí otočného ovladače nebo tlačítek [+/YES] a [-
/NO] nastavte požadovanou hodnotu. 

2. Současným stiskem obou tlačítek [+/YES] a [-/NO] obnovíte 
výchozí nastavení F#3 (19). 

 
Poznámka 
Klávesa bodu dělení náleží do levé části klaviatury. 

 

Beat Type (Takt metronomu) 
 
Pomocí této funkce můžete nastavit takt metronomu. 
 
1. Podržte stisknuté tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko 

[FUNCTION], pro výběr položky BEAT TYPE. Displej zobrazí „xxx 
BeatType“. Pomocí otočného ovladače nebo tlačítek [+/YES] a [-
/NO] nastavte požadovanou hodnotu v rozmezí 0, 2 až 9. 

2. Současným stiskem obou tlačítek [+/YES] a [-/NO] obnovíte 
výchozí nastavení 4. 

 

PED (Typ pedálu) 
 
Pomocí této funkce můžete nastavit funkci pro sustainový pedál. 
 
1. Podržte stisknuté tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko 

[FUNCTION], pro výběr položky PEDAL TYPE. Displej zobrazí „xxx 
Pedal XXX“. Pomocí otočného ovladače nebo tlačítek [+/YES] a [-
/NO] nastavte požadovanou hodnotu. 

2. K dispozici jsou čtyři typy pedálu. 
3. Současným stiskem obou tlačítek [+/YES] a [-/NO] obnovíte 

výchozí nastavení Sust. 
 
Poznámka 
AK280 automaticky po zapnutí detekuje připojený pedál. 
Pokud při zapínání sešlápnete připojený pedál, 
obrátíte je fungování.  

Sustainový pedál 

Soft pedál 

Pedál přepínání paměti 

Start/Stop pedál 

Funkce pedálu 
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EQ (Typ ekvalizéru) 
Pomocí této funkce můžete nastavit typ ekvalizéru nástroje. 
Podržte stisknuté tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [FUNCTION], pro výběr položky PEDAL TYPE. Displej zobrazí 
„006 EQ Reset“. Pomocí otočného ovladače nebo tlačítek [+/YES] a [-/NO] nastavte požadovaný typ. 
K dispozici je šest typů ekvalizéru. 
 

 
 

RevHall1 (Typ reverbu) 
Pomocí této funkce můžete nastavit typ efektu reverb. 
Podržte stisknuté tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [FUNCTION], pro výběr položky RevHall1. Displej zobrazí „004 
RevHall1“. Pomocí otočného ovladače nebo tlačítek [+/YES] a [-/NO] nastavte požadovaný typ. Výchozím 
nastavením je Hall 1. 
K dispozici je těchto 10 typů. 

 
 

CHrGMCr2 (Typ chorusu) 
Pomocí této funkce můžete nastavit typ efektu chorus. 
Podržte stisknuté tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [FUNCTION], pro výběr položky CHrGMCr2. Displej zobrazí „xxx 
CHrGMCr2“. Pomocí otočného ovladače nebo tlačítek [+/YES] a [-/NO] nastavte požadovaný typ chorusu. Výchozí 
nastavení je GM Chorus 2. 
 
 

 
 
 
 
 
CHr Lev (Úroveň chorusu) 
1. Podržte stisknuté tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [FUNCTION], 

pro výběr položky CHr Lev. Displej zobrazí „xxx CHr Lev“. Rozsah 
nastavení je 0 až 32. Pomocí otočného ovladače nebo tlačítek 
[+/YES] a [-/NO] nastavte požadovanou úroveň efektu. 

2. Současným stiskem obou tlačítek [+/YES] a [-/NO] obnovíte 
výchozí nastavení 0. 
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Midi in/Midi out (MIDI vstup/výstup) 
Pomocí těchto funkcí můžete nastavit vstupní a výstupní MIDI kanály pro přenos MIDI zpráv. 
 
1. Podržte stisknuté tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko 

[FUNCTION], pro výběr položky Midi in nebo Midi out. Displej 
zobrazí „xxx Midi in“ („xxx Midi out“). 

2. Pomocí otočného ovladače nebo tlačítek [+/YES] a [-/NO] 
nastavte požadovanou hodnotu pro MIDI vstup v rozmezí 1-16 
nebo ALL. Současným stiskem obou tlačítek [+/YES] a [-/NO] 
obnovíte výchozí nastavení ALL. 

3. Pomocí otočného ovladače nebo tlačítek [+/YES] a [-/NO] 
nastavte požadovanou hodnotu pro MIDI výstup v rozmezí 1-16. 
Současným stiskem obou tlačítek [+/YES] a [-/NO] obnovíte 
výchozí nastavení 1. 

 

PowefOff (Automatické vypínání) 
Pomocí této funkce můžete nastavit čas, po jehož uplynutí je nástroj 
automaticky vypnut, když nebyl používán. 
 
1. Podržte stisknuté tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko 

[FUNCTION], pro výběr položky PowerOff. Displej zobrazí „xxx 
PowerOff“. Pomocí otočného ovladače nebo tlačítek [+/YES] a [-
/NO] nastavte požadovanou hodnotu. Vybírat můžete z 30 
minut, 60 minut nebo funkci deaktivovat (OFF). 

2. Současným stiskem obou tlačítek [+/YES] a [-/NO] obnovíte 
výchozí nastavení 30 (30 minut). 

 

Mix 
 
Mix upravuje hlasitosti jednotlivých stop nástroje. 
 
Stiskněte tlačítko [MIXER] pro vstup do menu Mixu. Výchozí položkou 
menu je „030 Rhythm_s“ – Hlasitost rytmické stopy. Při dalším vstupu do 
tohoto menu bude zobrazena naposledy použitá položka menu. 
Opakovaným stiskem tlačítka [MIXER] vyberte požadovanou položku 
menu. Hodnotu parametru nastavte pomocí tlačítek [+] a [-] nebo 
otočného ovladače.  
 
Položky menu a jejich parametry jsou následující: 

Položka Popis Displej Rozsah 
Adjust the Rhythm. Hlasitost rytmické stopy XXX Rhythm_s 0-32 

Adjust the Percussion. Hlasitost perkusní stopy XXX Rhythm_m 0-32 

Adjust the Bass. Hlasitost basové stopy XXX Bass 0-32 

Adjust the Chord 1. Hlasitost akordu 1 XXX Chord1 0-32 

Adjust the Chord 2. Hlasitost akordu 2 XXX Chord2 0-32 

Adjust the Chord 3. Hlasitost akordu 3 XXX Chord3 0-32 

Adjust the Phrase 1. Hlasitost fráze 1 XXX Phrase1 0-32 

Adjust the Phrase 2. Hlasitost fráze 2 XXX Phrase2 0-32 

Adjust the Upper 1. Hlasitost hlavního rejstříku 1 XXX Upper 1 0-32 

Adjust the Upper 2. Hlasitost druhého rejstříku 2 XXX Upper 2 0-32 

Adjust the Lower. Hlasitost spodního rejstříku L XXX Lower 0-32 

 
Poznámka 
Menu bude automaticky zavřeno, pokud jej nepoužíváte po dobu delší než 3 vteřiny.  
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Nastavení týkající se efektů 
 

Oktáva 
1. Podržte stisknuté tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [OCTAVE], pro 

výběr menu Octave. Displej zobrazí „xxx Octave“. 
2. Pomocí otočného ovladače nebo tlačítek [+/YES] a [-/NO] nastavte 

požadovanou úroveň. Rozsah nastavení je -1 až 1. 
3. Současným stiskem obou tlačítek [+/YES] a [-/NO] obnovíte výchozí 

nastavení 0. 
 

Dynamika úhozu 
Funkce Touch umožňuje nastavit způsob, jakým klaviatura reaguje na sílu 
vaší hry.  
1. Podržte stisknuté tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [TOUCH], pro výběr 

menu Touch. Displej zobrazí „xxx Touch“. 
2. Pomocí otočného ovladače nebo tlačítek [+/YES] a [-/NO] nastavte 

požadovanou úroveň. Rozsah nastavení je 1 až 3 a OFF (bez dynamiky). 
 

Metronom 
Funkce Metronom nabízí stabilní tempo pro vaše zdokonalování a cvičení. 
Stiskněte tlačítko [METRONOM] pro jeho spuštění. Dalším stiskem tlačítka 
[METRONOM] jej zastavíte. Takt metronomu lze nastavit v menu funkcí. 
Poznámka 
Pokud metronom zapnete v průběhu přehrávání doprovodu, bude spuštěn od 
následujícího taktu. 

 

Sustain 
1. Podržte stisknuté tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [SUSTAIN], pro 

spuštění funkce Sustain. Nyní budou všechny noty po uvolnění kláves 
znít s prodlouženým sustainem. 

2. Dalším podržením tlačítka [SHIFT] a stiskem tlačítka [SUSTAIN] funkci 
zastavíte. 

 
Poznámka 
Pro dosažení lepšího sustain efektu použijte sustainový pedál. 

 

Kolečko Pitch Bend 
Použijte kolečko Pitch Bend během hry na klaviaturu pro ohýbání tónů 
nahoru (otočením kolečka směrem od vás) nebo dolů (k vám). Kolečko se 
po uvolnění samo vrátí do středové pozice. Použijte je pro napodobení 
zvuku kytary, houslí, saxofonu a dalších nástrojů. 
 

DSP 
Efekty DSP simulují reálné prostředí pro hru. Můžete tak zvuku dodat 
prostor, hloubku atd.  
1. Podržte stisknuté tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [DSP], pro zapnutí 

efektu DSP. Displej zobrazí indikátor DSP. Při zapnutí nástroje je efekt 
aktivní. 

2. Dalším podržením tlačítka [SHIFT] a stiskem tlačítka [DSP] efekt vypnete. 
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Transpozice 
 

1. Podržte stisknuté tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [TRANSPOSE], pro 
výběr menu Transpose. Displej zobrazí „xxx Transpos“. 

2. Pomocí otočného ovladače nebo tlačítek [+/YES] a [-/NO] nastavte 
požadovanou úroveň. Rozsah nastavení je -12 až 12. Výchozí nastavení je 
0. 
 

Harmonie 
Funkce Harmony automaticky přidá harmonický efekt k tónům hraným 
pravou rukou.  
1. Stiskněte tlačítko [CHORD] a zapněte funkci A.B.C. 
2. Stiskněte tlačítko [HARMONY] pro aktivaci efektu. 
3. Zahrajte akord v levé části klaviatury. 
4. Jakmile zahrajete tóny v pravé části klaviatury, bude jim automaticky 

přidán harmonický efekt. 
 
Poznámka 
Efekt Harmony nelze zapnout, pokud je zvolen režim plné klaviatury (FULL RANGE). 
Typy efektu „1+5“, „Octave 1“ a „Octave 2“ jsou dostupné neustále. Ostatní typy efektů jsou dostupné pouze při volbě režimu 
A.B.C. 
 

Registrační paměť 
 

 Funkce Registrační paměti umožňuje uložit prakticky všechna 
panelová nastavení a pak je stiskem jednoho tlačítka okamžitě vyvolat. 
 

Uložení panelových nastavení 
1. K dispozici je 8 paměťových bank, každá se 4 pozicemi (M1-M4). 
2. Zatímco držíte stisknuté tlačítko [STORE], stiskněte jedno z tlačítek 

[M1] – [M4] pro uložení aktuálních panelových nastavení. Pokud 
jsou v tlačítku již uložena nastavení, jsou nyní přepsána novými 
hodnotami.  

3. Parametry, které lze uložit jsou: 
Rejstříky: hlavní, druhý a spodní, DSP a mix 
Doprovod: typ doprovodu, tempo, zapnutí/vypnutí 
Funkce: dynamika úhozu, některé parametry z menu funkcí 
 

Vyvolání panelových nastavení 
Vyvolání nastavení provedete stiskem zvoleného tlačítka [M1] – [M4]. 
Pokud například stisknete tlačítko [M2], jsou vyvolána nastavení 
uložená v tomto tlačítku. 
 
Poznámka 
Pokud je používána funkce OTS, nelze uložená data vyvolat. Uložená data 
budou po vypnutí nástroje vrácena na původní hodnoty. 

 

Výběr registračních bank 
1. Stiskněte tlačítko [BANK], displej zobrazí „00X Mem Bank“ – číslo 

banky. 
2. Opakovaným stiskem tlačítka [BANK] zvolte požadovanou banku 

(1 – 8).  
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Jednotlačítkové nastavení (O.T.S.) 
 
Pokud je zapnuté Jednotlačítkové nastavení, můžete okamžitě vyvolat odpovídající nastavení doprovodu, včetně 
rejstříku a digitálních efektů, stiskem jednoho tlačítka. 
 
1. Stiskněte tlačítko [O.T.S.] pro zapnutí Jednotlačítkového 

nastavení doprovodu. Displej zobrazí „O.T.S.“. 
2. Stiskněte jedno z tlačítek [M1] – [M4]. Různá panelová nastavení 

(rejstřík, efekty atd.), která se hodí ke zvolenému doprovodu 
jsou okamžitě vyvolána. Při použití O.T.S. je automaticky zapnut 
doprovod a jsou vypnuty funkce Dual a Lower. 

3. Dalším stiskem tlačítka [O.T.S.] funkci vypnete a nástroj je 
v režimu registrační paměti. Displej zobrazí „MEMORY“. 

4. Seznam parametrů pro O.T.S.: Rejstřík (hlasitost, pan, oktáva), 
Dual (hlasitost, pan, oktáva), Levá ruka (hlasitost, pan, oktáva). 

 
Poznámka 
Po spuštění režimu Song (Skladba) je funkce O.T.S. automaticky vypnuta. 

 

Nahrávání 
 
V režimu nahrávání si můžete v reálném čase zaznamenat vaši hru na nástroj a uložit jí jako uživatelskou skladbu, 
kterou můžete opakovaně přehrávat. 
 

Příprava nahrávání 
 

1. Nejprve zvolte uživatelskou skladbu, kterou chcete nahrát. 
2. Stiskněte a podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [RECORD]. 

Na displeji se rozsvítí červená ikona nahrávání „REC“. Pokud jste 
zvolili uživatelskou skladbu, která byla prázdná, displej zobrazí „XXX 
NoFileX“. Pokud jste zvolili uživatelskou skladbu, která již data 
obsahuje, displej zobrazí „XXX RecSngX“. Například „001 RecSng1“ 

3. Pomocí otočného ovladače nebo tlačítek [+/YES] a [-/NO] zvolte 
požadovanou uživatelskou skladbu. 

4. Stiskněte a podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [RECORD] 
pro přípravu k nahrávání. Ikona nahrávání „REC“ nyní bliká. Nyní 
můžete upravit nastavení jako rejstřík, doprovod atd. 

 

Spuštění nahrávání 
 

1. Stiskněte tlačítko [START/STOP], tím spustíte nahrávání. Začnou 
blikat indikátory doby a začne odpočítávání. Zastavit nahrávání 
můžete dalším stiskem tlačítka [START/STOP]. 

2. Zahrajte na klaviaturu nebo akord v levé části klaviatury, pokud je 
aktivní funkce A.B.C. pro spuštění nahrávání. Pokud je funkce A.B.C. 
vypnutá dvojitým stiskem tlačítka [START/STOP] spustíte doprovod. 

3. Během nahrávání je nedostupné tlačítko [SYNC START]. 
4. Po dalším stisknutí a podržení tlačítka [SHIFT] a stisknutí tlačítka 

[RECORD] bude nahrávání zastaveno. 
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Zastavení nahrávání 
Ruční zastavení 

Stiskněte a podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [RECORD]. Indikátory REC, doby a RECORD zhasnou. 
Automatické zastavení 

1. Pokud je zcela zaplněna paměť nástroje. 
2. Pokud nahráváte doprovod a dozní sekce Ending. 

 

Přehrávání nahrávky 
1. V normálním režimu stiskněte a podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte 

tlačítko [PLAY] pro výběr skladby pro přehrávání. Pokud jste zvolili 
uživatelskou skladbu, která je prázdná, displej zobrazí „XXX 
NoFileX“. Pokud jste zvolili uživatelskou skladbu, která již data 
obsahuje, displej zobrazí „XXX PlySngX“. Například „001 PlySng1“ 

2. Pomocí otočného ovladače nebo tlačítek [+/YES] a [-/NO] zvolte 
požadovanou uživatelskou skladbu. 

3. Stiskněte a podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [PLAY] pro 
přehrání skladby. 

4. Dalším stisknutím a podržením tlačítka [SHIFT] a stisknutím tlačítka 
[PLAY] přehrávání zastavíte. 

 

Vymazání nahrávky 
1. Stiskněte a podržte tlačítka [RECORD] a [PLAY] a současně zapněte 

nástroj pro vymazání všech nahraných skladeb. 
2. Ve stavu přípravy nahrávání stiskněte a podržte tlačítko [SHIFT] a 

stiskněte tlačítko [RECORD]. Displej zobrazí „Delete?“. Stiskněte 
tlačítko [+/YES] pro vymazání uživatelské skladby nebo [-/NO] pro 
zrušení vymazání. 

 
Poznámka 
Po vypnutí nástroje jsou uživatelské skladby uchovány. 

 

Přehrávání demo skladeb 
 

Nástroj AK 280 je vybaven několika demonstračními skladbami (viz seznam v originálním návodu). 
 
1. Stiskněte tlačítko [DEMO]. Rozsvítí se ikona DEMO a skladby jsou 

přehrávány ve smyčce. 
2. Pomocí otočného ovladače nebo tlačítek [+/YES] a [-/NO] zvolte 

požadovanou skladbu. 
3. Stiskněte tlačítko [DEMO] nebo [START/STOP] pro zastavení přehrávání 

skladby. 
 
Poznámka 
V režimu DEMO jsou aktivní pouze tyto ovladače [DEMO], [START/STOP], [+/YES], [–/NO], [TEMPO +], [TEMPO–], otočný 
ovladač, [VOLUME] knob a vypínač. 
 

Režim Piano 
 

Funkce Piano se používá pro nastavení nástroje na hru klavírního rejstříku. 
 
1. Stiskněte tlačítko [PIANO] pro spuštění nebo vypnutí režimu Piano 
2. V režimu Piano je ovládání doprovodu stejné, je však přehrávána pouze 

rytmická stopa.  
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Skladby 
 

Pro vaše potěšení je nástroj AK 280 vybaven množstvím skladeb. Všechny skladby v nástroji lze využít ve výukovém 
režimu. 
 

Poslech skladby  
 

1. Stiskněte tlačítko [SONG] pro přepnutí do režimu Song 
(Skladba). Na displeji bude zobrazen indikátor SONG a všechny 
skladby budou postupně přehrány počínaje aktuální skladbou 
ve smyčce. 

2. Pro výběr určité skladby můžete použít otočný ovladač, číselná 
tlačítka nebo tlačítka [+/YES] a [-/NO]. 

3. Během přehrávání skladby pro zastavení přehrávání stiskněte 
tlačítko [SONG] nebo [START/STOP]. Při zastaveném přehrávání 
stiskem tlačítka [START/STOP] znovu spustíte aktuální skladbu. 

4. Po zastavení přehrávání se stiskem tlačítka [VOICE] nebo 
[STYLE] opustíte režim Song (Skladba). 

 

Ovládání skladby 
 

1. Úvodní takt 
Před začátkem přehrávání skladby je úvodní takt. Odpočítávání začíná 
od záporných hodnot, melodie je přehrávána v okamžiku, kdy 
odpočítávání dosáhne hodnoty 1. 

2. Přetáčení a přerušení přehrávání 
Během přehrávání skladby: 
Stiskněte tlačítko [] pro rychlé přetočení skladby dopředu. 
Stiskněte tlačítko [] pro rychlé přetočení skladby dozadu. 
Stiskněte tlačítko [II] pro přerušení přehrávání skladby, dalším stiskem 
bude přehrávání pokračovat. 

3. Opakování skladby 
Během přehrávání skladby stiskněte tlačítko [ ] pro nastavení začátku 
pro opakované přehrávání smyčky v aktuální skladbě. Dalším stiskem 
tohoto tlačítka nastavíte konec smyčky. Během přehrávání smyčky 
dalším stiskem tohoto tlačítka ukončíte přehrávání smyčky. 
 

Režim výuky 
Ovládací tlačítka v režimu výuky jsou tato [SHIFT] + [LESSON], [SHIFT] + [L], [SHIFT] + [R] a [SHIFT] + [L] + [R]. 
 
1. Spuštění režimu výuky 

Během zastaveného přehrávání skladby stiskněte a podržte tlačítko 
[SHIFT] a stiskněte tlačítko [LESSON].  
 

2. Výběr ruky pro cvičení 
Všechny skladby lze cvičit třemi způsoby: timing, správný tón a režim 
performance. Nástroj také ohodnotí váš výkon. 
 
Pomocí tlačítek [SHIFT] + [L], [SHIFT] + [R] nebo [SHIFT] + [L]+[R] zvolte 
lekci, kterou chcete využít. Ve výchozím stavu nástroj nastaví cvičení 
pravé ruky. 
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Poznámka 
1. Cvičení levé ruky se může u jednotlivých skladeb lišit. Pokud zvolíte 

rytmickou skladbu, levá ruka cvičí akordy. Pokud zvolíte klavírní 
skladbu, levá ruka cvičí melodii. Některé MIDI skladby neobsahují lekce 
pro levou ruku. 

2. Režim cvičení nemůže změnit během přehrávání skladby. Po dokončení 
skladby je automaticky vytvořeno vaše hodnocení. Pokud skladbu 
ukončíte dříve, není hodnocení vytvořeno. 

3. Během přehrávání skladby jsou na displeji zobrazeny pozice tónů a 
akordy. 

 
Lekce 1 – Timing 
Během zastaveného přehrávání skladby stiskněte a podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [LESSON]. Displej 
zobrazí indikátor „Lesson 1“. Musíte hrát ve správném tempu. Dokud hrajete, jakýkoliv tón ve správném tempu, 
ozve se správný zvuk. 
 
Lekce 2 – Správný tón 
Během zastaveného přehrávání skladby stiskněte a podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [LESSON] až displej 
zobrazí indikátor „Lesson 2“. Musíte hrát správné tóny. Lekce bude pokračovat až poté, kdy zahrajete na displeji 
zobrazený tón. 
 
Lekce 3 – Performance 
Během zastaveného přehrávání skladby stiskněte a podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [LESSON] až displej 
zobrazí indikátor „Lesson 3“. Nástroj hodnotí jak zahrané tóny, tak i jejich timing. 
 
Po dokončení lekce nástroj ohodnotí váš výkon. Ohodnotit vás může těmito výrazy:  
Úroveň 1: „Excellent“ 
Úroveň 2: „Very Good“ 
Úroveň 3: „Good“ 
Úroveň 4: „Okay“ 
Po ohodnocení bude cvičební lekce automaticky pokračovat. 
 

Knihovna akordů 
 

Knihovna akordů je vlastně vestavěný seznam akordů zobrazující jednotlivé tóny a akordy. Tuto funkci můžete 
využít pro zjištění, jak hrát určitý akord či jako cvičební pomůcku. Můžete se akordy naučit a také otestovat jejich 
hru. 
 

Režim výuky akordů (Dict 1) 
Stiskněte a podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [DICT.] pro spuštění 
režimu výuky akordů DICT 1. Displej zobrazí „Dict. 1“ a je automaticky 
zapnutý režim A.B.C. V tomto režimu slouží klávesy C4-B5 pro určení typu 
akordu, klávesy C6-B6 pro určení základního tónu. Po jejich zadání jsou na 
displeji zobrazeny tóny akordu. Pokud v levé části klaviatury zahrajete 
správné tóny, uslyšíte tón oznámení. 
 

Režim testování akordů (Dict 2) 
Stiskněte a podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [DICT.] pro spuštění 
režimu výuky akordů DICT 2. Displej zobrazí „Dict. 2“ a je automaticky 
zapnutý režim A.B.C. V tomto režimu si můžete otestovat vaši znalost 
akordů. Displej bude v náhodném pořadí zobrazovat názvy akordů a vy je 
musíte zahrát v levé části klaviatury. Pokud to nestihnete do 3 sekund, tóny 
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akordu se zobrazí na displeji. Pokud zahrajete akord správně, během chvíle 
se na displeji objeví další akord. 
 

Ukončení knihovny akordů 
Dalším stiskem a podržením tlačítka [SHIFT] a stiskem tlačítka [DICT.] režim 
knihovny akordů ukončíte. 
 
V Knihovně akordů je k dispozici těchto 24 akordů: 

 
 
 

Funkce pedálu  
 
Díky různým funkcím pedálu můžete svoji hru zvýraznit a udělat přirozenější. 
 

Více funkční pedál 
 

1. Sustainový pedál 
Funguje stejně jako damper pedál u klasického akustického 
klavíru, a umožňuje prodloužit tóny po uvolnění kláves. 
Sešlápnutí pedálu efekt aktivujete. Uvolněním pedálu efekt 
ukončíte. 
 

2. Soft pedál 
Pokud pedál sešlápnete, zahrané tóny znějí měkčeji. 
 

3. Paměťový pedál 
Sešlápnutím vyvoláte registrační paměť M1. Dalšími 
sešlápnutími pak vyvoláte paměti M2, M3 a M4.  
 
Poznámka 
Pokud vyvolávaná paměť obsahuje i nastavení funkce pro pedál, bude i 
toto nastavení okamžitě aplikováno. 
 

4. Pedál Start/Stop 
Sešlápnutím pedálu pozastavíte přehrávání doprovodu a dalším 
sešlápnutím jej znovu spustíte. 
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MIDI 
 

Co je to MIDI? 
 
MIDI je zkratka pro Musical Instrument Digital Interface. MIDI je celosvětovým standardem umožňujícím různým 
elektronickým hudebním nástrojům a jiným zařízením, jako například počítačům, komunikovat navzájem. Nástroj je 
vybaven konektorem USB umístěným na zadním panelu umožňujícím přenášení MIDI dat. MIDI přenáší zprávy 
událostí, které určují notaci, ladění a rychlost hry, ovládací signály parametrů jako jsou hlasitost, vibrato, stereo obraz 
a informace o změnách programu. 
Nástroj může v reálném čase vysílat data přehrávání pomocí MIDI zpráv a ovládat externí MIDI zařízení. Nástroj také 
může taková data přijímat a odpovídajícím způsobem generovat zvuky. 
 
Poznámka 
Nástroj je vybaven konektorem USB TO DEVICE, který můžete použít pro připojení k počítači jako MIDI vstup a výstup. Nelze jej 
využít pro připojení k jiným nástrojům, které nejsou vybaveny konektorem USB TO HOST. 

 

Hlavní využití MIDI 
1. Použití jako tónový generátor 

Tento nástroj může přijímat data z počítače a provádět MIDI 
ovládání pro změnu kanálu, změnu rejstříku, přidání efektů a 
vytvářet zvuky. Více detailů o MIDI ovládání naleznete v MIDI 
implementační tabulce. 
 

2. Použití jako MIDI klaviatura 
Když hrajete na klaviaturu, změníte rejstřík nebo vypnete či zapnete 
DSP efekt, nástroj vysílá MIDI data do připojeného počítače a ta 
jsou zaznamenána. (Záznam je proveden pouze, pokud hrajete 
s doprovodem.) Zde pak můžete nahrávku editovat, měnit kanály 
nebo rejstříky, přidávat DSP efekty a nahrávku pak přehrávat 
pomocí tohoto nebo jiného nástroje nebo zvukové karty. Můžete 
pak spolu s přehrávaným záznamem i hrát na klaviaturu.  

3. Výběr MIDI zařízení 
Abyste mohli využít USB konektor, musíte nastavit váš software na 
počítači. Detaily nastavení najdete v manuálu vašeho softwaru. 

 

Problémy a jejich řešení 
 
Při zapnutí nástroje se ozve v reproduktorech lupnutí. 

 To je normální, nejedná se o poruchu. 
 
Reproduktory nevydávají žádný zvuk. 

 Ujistěte se, že je celková hlasitost nástroje nastavena 
správně. 

 
Při použití mobilního telefonu reproduktory šumí. 

 Při použití mobilního telefonu v blízkosti nástroje 
dochází k interferencím. Telefon vypněte, nebo jej 
používejte ve větší vzdálenosti od nástroje. 

 
Doprovod se nespustí, ani když je nastavena funkce synchro 
start a je stisknuta klávesa. 

 Možná se pokoušíte spustit doprovod v melodické 
(pravé) části klaviatury. Ujistěte se, že hrajete i v levé 
(doprovodné) části klaviatury. 
 

Některé tóny znějí, jako se špatným laděním. 

 Ujistěte se, že hodnota ladění je nastavena na 0. 
Současným stisknutím tlačítek [+/YES] a [-/NO] a 
zapnutím nástroje obnovíte jeho výchozí nastavení. 

 
Efekt Harmony nefunguje. 

 Ujistěte se, že je efekt zapnutý. Pokud je jako hlavní 
rejstřík zvolena bicí sada, nelze efekt Harmony 
aktivovat. 
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SPECIFIKACE 
 
Klaviatura  61 kláves s dynamikou úhozu  
Displej   Multi funkční LCD 
Rejstříky (zvuky) 633 rejstříků 
Doprovody 220 doprovodů 
Skladby   150 různých skladeb  
Demo skladby  8 demo skladeb 
Polyfonie  128 hlasá 
Registrační paměti 32, 4 pozice x 8 bank 
Tempo   30-280 bpm 

Nahrávání 10 uživatelských skladeb, 
přehrávání 

Konektory DC-In 12V, Sustain, 
Sluchátkový výstup/výstup, 
AUX In, Mikrofonní, USB 

Reproduktory  4 ohmy, 3W +3W 
Akordy   Funkce knihovny akordů 
Rozměry  956 (Š) x 360 (H) x 133 (V) mm 
Váha   5kg (bez baterií) 

 
 

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. 

 

 
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 
 

Instrukce týkající se rizika požáru, elektrického šoku nebo poranění osob. 
 
Při použití jakéhokoliv elektronického výrobku byste měli dodržovat následující opatření: 

1. Před použitím výrobku si přečtěte jeho návod a výklad zobrazených symbolů. 
2. Výrobek musí být uzemněn. Během poruchy zemnění zajistí cestu nejmenšího odporu pro elektrický proud a sníží tak riziko 

elektrického šoku. Tento výrobek je vybaven kabelem napájení se zemnícím kolíkem. Ten musí být připojen do odpovídající zásuvky 
se správným uzemněním. VAROVÁNÍ: Nesprávné zapojení uzemnění může způsobit elektrický šok. Neupravujte kabel napájení. 

3. Dohlížejte na děti, pokud na nástroj hrají, omezíte tím riziko jejich zranění. 
4. Nepoužívejte nástroj v blízkosti vody, blízko vany, umyvadla, v mokrých sklepích nebo v blízkosti plaveckého bazénu. 
5. Tento výrobek sám nebo v kombinaci se zesilovačem, sluchátky nebo reproduktory může produkovat zvuk na vysoké úrovni 

hlasitosti, která může poškodit sluch. Nepoužívejte jej po delší dobu na vysoké úrovni hlasitosti, nebo pokud vám to je nepříjemné. 
6. Používejte tento výrobek v prostorách s dobrou ventilací. 
7. Používejte tento výrobek v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, přímotopy či jiná zařízení vytvářející teplo. 
8. Výrobek by měl být připojen k napájení pouze pomocí určeného adaptéru. 
9. Pokud výrobek nepoužíváte po delší dobu, odpojte jej od napájení. Při jeho odpojování, netahejte za napájecí kabel ale za jeho 

koncovku. 
10. Dejte pozor, aby do výrobku nezapadli žádné předměty ani, aby do něj nezatekly žádné tekutiny. 
11. Opravu výrobku může provádět pouze autorizovaný servis, pokud: 

a. Je poškozen napájecí kabel nebo koncovka 
b. Pokud do výrobku zapadl předmět nebo do něj zatekla tekutina 
c. Výrobek byl vystaven dešti nebo vlhku 
d. Pokud se zdá, že výrobek nefunguje správně, nebo vykazuje změny ve fungování 
e. Pokud výrobek upadl na zem nebo má poškozený povrch 

12. Nepokoušejte se opravit výrobek, kromě postupu uvedeného v návodu. Ostatní opravy svěřte kvalifikovanému servisu. 
13. VAROVÁNÍ: Na výrobek ani napájecí kabel nepokládejte žádné předměty, ani jej neumísťujte na místa, kde o něj lze zakopnout či jej 

shodit na zem. 

 
 
 
Dovozce: 
CMI Melodia a.s. 
Kladská 1117/25 
50003 Hradec Králové 
www.cmias.cz, obchod@cmias.cz 

http://www.cmias.cz/
mailto:obchod@cmias.cz

