
Před použitím nástroje si přečtěte část „BEZPEČNOSTNÍ 
ZÁSADY“ na stranách 5–7.

Skôr ako začnete nástroj používať, prečítajte si časť 
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA na stranách 5 – 7.

CS

SK

Čeština

Slovenčina

DIGITÁLNÍ KEYBOARD

DIGITÁLNA KLAVIATÚRA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
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(weee_battery_eu_cs_02)

(weee_battery_eu_sk_02)

Informace pro uživatele týkající se sběru a likvidace starých zařízení a použitých baterií

Tyto symboly na výrobcích, obalech nebo doprovodných materiálech znamenají, že použité elektrické 
a elektronické výrobky a baterie se nesmí vyhazovat do běžného domácího odpadu.
Podle zákona je třeba stará zařízení a použité baterie odnést na příslušná sběrná místa, kde budou náležitě 
zlikvidovány, obnoveny nebo recyklovány.

Správnou likvidací těchto výrobků a baterií pomáháte chránit cenné zdroje a zmírňovat negativní dopady na zdraví 
lidí a životní prostředí, které vznikají v důsledku nesprávné manipulace s odpadem.

Další informace o sběru a recyklaci starých výrobků a baterií vám poskytne místní městský úřad, sběrný dvůr 
nebo prodejna, ve které jste výrobek zakoupili. 

Informace pro podnikatele v Evropské unii:
Chcete-li získat další informace o likvidaci elektrických a elektronických zařízení, obraťte se na prodejce nebo 
dodavatele.

Informace o likvidaci v zemích mimo Evropskou unii:
Tyto symboly platí pouze v zemích Evropské unie. Chcete-li získat informace o správných postupech likvidace 
elektrických a elektronických zařízení, obraťte se na místní úřady nebo prodejce.

Poznámka k symbolu baterie (níže jsou uvedeny dva příklady symbolů):
Tento symbol může být používán spolu se symbolem chemických látek. V tom případě splňuje požadavek 
ohledně chemických látek daný směrnicí EU o bateriích a akumulátorech.

Informácie pre používateľov o zbere a likvidácii starších zariadení a použitých batérií

Tieto symboly na produktoch, baleniach alebo v sprievodných dokumentoch znamenajú, že použité elektrické 
a elektronické produkty a batérie by sa nemali miešať s bežným domácim odpadom.
Ak chcete zaručiť vhodnú manipuláciu, opravy a recykláciu starších produktov a použitých batérií, zaneste ich na 
príslušné zberné miesta v súlade s národnou legislatívou.

Správna likvidácia týchto produktov a batérií pomáha chrániť cenné zdroje a znižuje možné negatívne vplyvy na 
zdravie ľudí a životné prostredie, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávnej manipulácie s odpadom.

Ďalšie informácie o zbere a recyklácii starších produktov a batérií vám poskytnú miestne úrady, spoločnosť 
zaoberajúca sa odvozom odpadu alebo pracovníci predajne, v ktorej ste produkty kúpili. 

Komerční používatelia v Európskej únii:
Ak chcete získať ďalšie informácie o likvidácii elektrických a elektronických zariadení, obráťte sa na svojho 
predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách, ktoré nie sú členmi Európskej únie:
Tieto symboly platia len na území Európskej únie. Ak chcete likvidovať tieto produkty a získať informácie 
o správnom spôsobe ich likvidácie, obráťte sa na miestne úrady alebo svojho predajcu.

Poznámka k symbolu batérie (príklady dvoch symbolov v spodnej časti):
Tento symbol sa môže používať v kombinácii so symbolom označujúcim chemické látky. V takom prípade spĺňa 
požiadavky smernice Európskej únie o batériách, ktoré sa týkajú chemických látok.
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(bottom_cs_01)

Číslo modelu, sériové číslo, požadavky na napájení 
a další údaje naleznete na identifikačním štítku na 
spodní straně jednotky nebo v jeho blízkosti. 
Napište toto číslo do pole níže a uschovejte tuto 
příručku na bezpečném místě. V případě krádeže 
budete moci nástroj identifikovat.

Číslo modelu 

Sériové číslo
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BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY
NÁSTROJ POUŽÍVEJTE AŽ PO DŮKLADNÉM 

PŘEČTENÍ NÁSLEDUJÍCÍ ČÁSTI
Uchovávejte tuto příručku na bezpečném a snadno přístupném místě pro 

pozdější potřebu.

Pro adaptér napájení

UPOZORNĚNÍ
• Tento adaptér napájení je určen výhradně k použití 

s elektronickými nástroji Yamaha. Nepoužívejte jej pro žádné jiné 
účely.

• Jen pro interiérové použití. Produkt nepoužívejte ve vlhkém 
prostředí.

 VAROVÁNÍ
• Při volbě místa pro nástroj dbejte, aby byla elektrická zásuvka 

snadno přístupná. V případě jakýchkoli potíží nástroj okamžitě 
vypněte pomocí přepínače napájení a odpojte adaptér napájení 
ze zásuvky. Vypnete-li nástroj pomocí přepínače napájení 
a adaptér napájení zůstane zapojen do elektrické zásuvky, bude 
do něj neustále proudit elektřina, i když jen minimální množství. 
Pokud nebudete nástroj delší dobu používat, odpojte napájecí 
kabel z elektrické zásuvky.

Pro nástroj

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

• Neumisťujte napájecí kabel ke zdrojům tepla, jako jsou ohřívače
nebo radiátory. Nepokládejte na něj těžké předměty.

• Používejte jen napětí určené pro tento nástroj. Požadované 
napětí se nachází na identifikačním štítku na nástroji.

• Používejte pouze určený adaptér (strana 67). Při použití 
nesprávného adaptéru by mohlo dojít k poškození nástroje nebo 
k jeho přehřátí.

• Pravidelně kontrolujte elektrickou zástrčku a odstraňujte z ní 
případně usazené nečistoty a prach.

• Nástroj neobsahuje žádné součásti, které by uživatel mohl sám 
opravit. Nástroj neotevírejte ani se jej nepokoušejte jakkoli 
demontovat či upravovat jeho vnitřní části. Pokud si budete 
myslet, že nástroj nefunguje správně, přestaňte jej ihned 
používat a nechejte jej prohlédnout kvalifikovaným servisním 
technikem společnosti Yamaha.

• Nevystavujte nástroj dešti, nepoužívejte jej v blízkosti vody ani 
v mokrém či vlhkém prostředí, ani na něj nestavte žádné nádoby 
(například vázy, láhve či sklenice) s tekutinami. Tekutiny by se 
mohly rozlít a proniknout otvory do nástroje. Pokud do nástroje 
vnikne tekutina (např. voda), ihned vypněte napájení a odpojte 
napájecí kabel ze zásuvky. Potom nechejte nástroj prohlédnout 
kvalifikovaným servisním technikem společnosti Yamaha.

• Máte-li mokré ruce, nikdy se nedotýkejte elektrické zásuvky.

• Nepokládejte na nástroj hořící předměty, jako například svíčky. 
Takový předmět by se mohl převrhnout a způsobit požár.

• Postupujte v souladu s níže uvedenými bezpečnostními 
zásadami. Jinak by mohlo dojít k výbuchu, požáru, přehřátí nebo
úniku kapaliny z baterie.

Zdroj napájení / adaptér napájení

Neotevírat

Voda

Oheň

Baterie

DMI-7 1/3
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- Baterie neupravujte ani nerozebírejte.

- Nevhazujte baterie do ohně.

- Nedobíjejte baterie, které k dobíjení nejsou určeny.

- Udržujte baterie dále od kovových předmětů, jako jsou řetízky, 
sponky do vlasů, mince nebo klíče.

- Používejte pouze určený typ baterií (strana 67).

- Při vkládání nových baterií je třeba použít baterie stejného 
typu, stejného modelu a od stejného výrobce.

- Baterie vždy vkládejte v orientaci podle značek polarity +/-.

- Pokud jsou baterie vybité nebo nástroj nebudete delší dobu 
používat, baterie vyjměte.

- Při používání baterií Ni-MH postupujte podle pokynů dodaných 
spolu s bateriemi. K nabíjení používejte pouze určené nabíjecí 
zařízení.

• Baterie uchovávejte mimo dosah malých dětí. Mohly by je 
spolknout.

• Při úniku kapaliny z baterie dbejte na to, abyste s touto látkou 
nepřišli do kontaktu. Pokud si kapalinou z baterie potřísníte 
pokožku, oči anebo ústa, ihned si omyjte postižené místo vodou 
a vyhledejte lékaře. Kapalina z baterie způsobuje korozi a může 
také způsobit ztrátu zraku či chemické popáleniny.

• Pokud dojde k jednomu z následujících problémů, nástroj 
okamžitě vypněte pomocí přepínače napájení a odpojte zástrčku 
od elektrické zásuvky. (Pokud používáte baterie, vyjměte z 
nástroje všechny baterie.) Potom zařízení nechejte prohlédnout 
servisním technikem společnosti Yamaha.

- Napájecí kabel nebo zástrčka se jakkoli poškodí.

- Cítíte neobvyklý zápach nebo z nástroje vychází kouř.

- Do nástroje pronikly nějaké předměty.

- Při používání nástroje se náhle přeruší zvuk.

- Vyskytují-li se na nástroji praskliny nebo známky poškození.

 VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k poranění, poškození nástroje či jiné majetkové škodě, vždy postupujte podle níže 
uvedených základních bezpečnostních zásad. Dodržujte následující bezpečnostní pokyny (nejsou 
však úplné):

• Nezapojujte nástroj do elektrické zásuvky prostřednictvím 
rozdvojky. 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 byste 
tahali za kabel, mohl by se poškodit.

• Pokud nebudete nástroj delší dobu používat nebo je-li bouřka, 
odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky zdroje napájení.

• Nepokládejte nástroj do nestabilní pozice, jinak by mohl 
upadnout a poškodit se.

• Před přemístěním nástroje nejprve odpojte všechny kabely, 
abyste předešli poškození kabelů a poranění osob, které o ně 
mohou zakopnout.

• Při volbě místa pro nástroj dbejte, aby byla elektrická zásuvka 
snadno přístupná. V případě jakýchkoli potíží 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 delší dobu, 
nezapomeňte odpojit napájecí kabel od elektrické zásuvky.

• Používejte výhradně stojan určený pro tento nástroj. Při jeho 
upevňování vždy používejte jen dodané šrouby. Jinak by mohlo 
dojít k poškození vnitřních součástí nebo upadnutí nástroje.

• Před připojením nástroje k jiným elektronickým zařízením vždy 
vypněte napájení všech zařízení. Před zapnutím nebo 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.

• Nevkládejte prsty ani ruce do otvorů na nástroji. 

• Nikdy nezasunujte ani nevhazujte do otvorů na panelu papírové, 
kovové nebo jiné předměty. Mohlo by dojít k poranění, poškození 
nástroje nebo jiného majetku, nebo funkčnímu selhání.

• O nástroj se neopírejte, nepokládejte na něj těžké předměty 
a nepoužívejte nadměrnou sílu ani při použití tlačítek, přepínačů 
a konektorů.

• Nepoužívejte nástroj/zařízení anebo sluchátka delší dobu při 
vyšší nebo nepříjemné úrovni hlasitosti, mohlo by dojít 
k trvalému poškození sluchu. Pokud máte potíže se sluchem 
nebo vám zvoní v uších, navštivte lékaře.

Pokud nástroj funguje nestandardně

Zdroj napájení / adaptér napájení

Umístění

Připojení

Pokyny k manipulaci

DMI-7 2/3

ez300_cs_2multi_a0.book  Page 6  Friday, September 11, 2020  4:51 PM



EZ-300  Uživatelská příručka 7

Pokud nástroj nepoužíváte, vypněte jej pomocí vypínače.

I když je přepínač [ ] (Pohotovostní režim / Zapnout) přepnut do pohotovostního režimu (displej je vypnutý), nástroj je stále mírně pod proudem.

Pokud nebudete nástroj používat po delší dsobu, nezapomeňte vypojit napájecí kabel z elektrické zásuvky.

Vybité baterie likvidujte podle místních předpisů.

OZNÁMENÍ
Chcete-li předejít nesprávnému fungování 
nebo poškození výrobku a poškození dat nebo 
jiného majetku, řiďte se následujícími pokyny.

 Manipulace
• Nástroj nepoužívejte v blízkosti televizoru, rádia, 

stereofonního zařízení, mobilního telefonu nebo jiných 
elektronických zařízení. V opačném případě by mohlo 
dojít k rušení signálu nástroje, televizoru či rádia. 
Jestliže nástroj používáte v kombinaci s aplikací 
v chytrém zařízení (například v chytrém telefonu nebo 
tabletu), doporučujeme v daném zařízení zapnout režim 
„Airplane Mode“ (Letadlo). Vyhnete se tak šumu 
způsobenému komunikačním signálem zařízení.

• V závislosti na stavu okolních rádiových vln může dojít 
k poruše nástroje.

• Nevystavujte nástroj prašnému prostředí, nadměrným 
vibracím ani extrémně nízkým či vysokým teplotám 
(např. přímému slunečnímu světlu, blízkosti topného 
tělesa nebo interiéru vozidla během dne). Mohlo by dojít 
k deformaci panelu, poškození vnitřních součástí nebo 
narušení funkcí nástroje. (Ověřený rozsah provozních 
teplot: 5–40 °C)

• Nepokládejte na nástroj vinylové, plastové ani pryžové 
předměty. Mohlo by dojít ke změně barvy panelu nebo 
klaviatury.

• Netlačte prstem na obrazovku LCD, protože se jedná 
o citlivý díl vyrobený s velkou přesností. Pokud tak 
učiníte, může dojít k narušení zobrazení (například 
k vytvoření pruhů na obrazovce LCD). Tato anomálie by 
však měla brzy opět vymizet.

 Údržba
• K čištění nástroje používejte měkkou látku.  Nepoužívejte 

ředidla, rozpouštědla, alkohol, čisticí prostředky ani 
čisticí utěrky napuštěné chemickou látkou.

 Ukládání dat
• Některá data v nástroji (strana 59) jsou uchována i po 

jeho vypnutí. V případě poruchy nebo při nesprávném 
použití však může dojít ke ztrátě uložených dat. Důležitá 
data proto ukládejte na externí zařízení, např. do 
počítače (strana 57). 

Informace
 Autorská práva
• Kopírování komerčně dostupných hudebních dat, mimo 

jiné dat MIDI nebo zvukových dat, pro jiné než osobní 
použití je zakázáno.

• Tento produkt zahrnuje obsah a je dodáván s obsahem, 
na který společnost Yamaha vlastní autorská práva nebo 
na který vlastní licenci pro použití produktů podléhajících 
autorským právům jiných vlastníků. S ohledem na 
zákony o autorských právech a ostatní související zákony 
vám NENÍ povolena distribuce médií obsahujících 
záznam nebo uložený obsah v podobě shodné nebo 
velmi blízké obsahu v produktu.
* Mezi výše popsaný obsah se řadí počítačové programy, 

data se stylem doprovodu, data MIDI nebo WAVE, data 
se záznamem rejstříku, notový zápis, data notových 
zápisů apod.  

* Distribuce médií je vám povolena v případě, že 
obsahují vaši hru nebo hudební tvorbu využívající tento 
obsah. Schválení společnosti Yamaha Corporation 
v takových případech není zapotřebí. 

 Informace o funkcích / datech nástroje
• V některých přednastavených skladbách byly provedeny 

úpravy délky či aranžmá, a proto se nemusí přesně 
shodovat s původní verzí.

• Rastrová písma použitá v tomto nástroji jsou poskytnuta 
a vlastněna společností Ricoh Co., Ltd.

 Informace o této příručce
• Ilustrace a displeje LCD zobrazené v této příručce jsou 

určeny jen pro informační účely a mohou se od obsahu 
displeje vašeho nástroje lišit.

• Windows je registrovaná ochranná známka společnosti 
Microsoft® Corporation ve Spojených státech a dalších 
zemích.

• Názvy společností a produktů v této příručce jsou 
ochranné známky nebo registrované ochranné známky 
příslušných společností.

Společnost Yamaha nezodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím nebo upravením nástroje ani za ztrátu či poškození dat.

DMI-7 3/3
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Děkujeme, že jste si zakoupili digitální keyboard Yamaha.
Tento nástroj je vybaven praktickou podsvícenou klaviaturou, která začátečníkům usnadňuje hraní. 
Nabízí také širokou škálu vestavěných přednastavených skladeb, včetně populární a klasické hudby, 
pro vaše potěšení při hraní.
Doporučujeme vám pozorně si přečíst tuto příručku, abyste mohli plně využívat všech praktických 
a pokročilých funkcí nástroje.
Také doporučujeme příručku uložit na bezpečném a přístupném místě pro případ, že do ní budete 
chtít znovu nahlédnout.

Informace o příručkách

Kromě této uživatelské příručky jsou dostupné také následující online materiály (soubory PDF).

 Dodané dokumenty
Uživatelská příručka

• Zprovoznění: V této části je vysvětleno uvedení nástroje do provozu. 
• Stručný průvodce: V této části je stručně popsáno používání základních funkcí.
• Referenční příručka: V této části je podrobně popsáno používání různých funkcí.
• Dodatek: Tato část obsahuje specifikace, seznam rejstříků atd.

 Online materiály (PDF)
Drum Kit List (Seznam bicích sad)
Obsahuje podrobnosti o rejstřících bicích sad (rejstřík č. 242–263; strana 83). Při zvolení těchto 
rejstříků jsou ke každé klávese přiřazeny zvuky různých bicích nástrojů, perkusí a zvláštních 
efektů SFX.

MIDI Reference (Referenční příručka MIDI)
Tento dokument obsahuje informace týkající se rozhraní MIDI, například implementační 
tabulku MIDI.

Computer-related Operations (Operace prováděné s počítačem)
Tento dokument obsahuje pokyny k funkcím prováděným s počítačem.

Smart Device Connection Manual (Příručka pro připojení chytrého zařízení)
V tomto dokumentu je popsáno připojení nástroje k chytrým zařízením, např. chytrému telefonu, 
tabletu atd.

Tyto příručky lze stáhnout ze stránek Yamaha Downloads po zadání názvu modelu.

Yamaha Downloads (Soubory ke stažení od společnosti Yamaha) https://download.yamaha.com/

Song Book (Zpěvník) (pouze v angličtině, francouzštině, němčině a španělštině)
Tento dokument obsahuje notové zápisy přednastavených skladeb (s výjimkou ukázkových 
skladeb a některých dalších skladeb z důvodu autorských práv) obsažených v tomto nástroji.

Zpěvník Song Book lze stáhnout z webových stránek společnosti Yamaha, konkrétně z webové 
stránky daného produktu.

Yamaha Global Site (Globální stránky společnosti Yamaha) https://www.yamaha.com

• Základní informace o rozhraní MIDI a možnostech jeho efektivního použití naleznete na výše uvedené webové stránce 
v části „MIDI Basics“ (pouze v angličtině, němčině, francouzštině a španělštině).

POZNÁMKA
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Dodané příslušenství

• Uživatelská příručka (tento dokument)
• Notový stojánek
• Online Member Product Registration 

(Registrace produktu pro členy online 
komunity)

• Adaptér napájení*

* V některých oblastech nemusí být k dispozici. Podrobnosti 
získáte u místního prodejce produktů Yamaha.

Formáty a funkce

GM System Level 1
Formát „GM System Level 1“ je doplňkem ke 
standardu MIDI, který umožňuje přesné 
přehrávání hudebních dat kompatibilních 
s formátem GM pomocí jakéhokoli tónového 
generátoru kompatibilního s formátem GM, 
a to bez ohledu na výrobce. Veškeré 
softwarové a hardwarové produkty podporující 
formát GM System Level jsou opatřeny 
značkou GM.

XGlite
Formát „XGlite“ je zjednodušenou verzí vysoce 
kvalitního formátu generování tónů XG 
společnosti Yamaha. Tónový generátor XGlite 
samozřejmě umožňuje přehrávání jakýchkoli 
dat skladby XG. Upozorňujeme však, že 
některé skladby se mohou v porovnání 
s původními daty přehrávat odlišně, což je 
dáno nižším počtem řídicích parametrů 
a efektů.

Style File Format (SFF) (Formát 
souboru stylů)
Formát souboru stylu slučuje veškerá data 
automatického doprovodu nástrojů 
Yamaha do jednotného formátu.

USB
USB je zkratkou pro „Universal Serial Bus“ 
(univerzální sériová sběrnice). Jedná se 
o sériové rozhraní, pomocí kterého se 
k počítači připojují periferní zařízení. 
Podporuje funkci „hot swapping“ (výměna 
za provozu) (možnost připojování 
periferních zařízení, když je počítač zapnut).

Touch Response (Citlivost úhozu)
Hra s funkcí citlivosti úhozu je velmi 
přirozená, protože umožňuje využití 
maximálního výrazového rozsahu v rámci 
rejstříků. 
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Přehrávání a cvičení zvuku 
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akordů ve skladbě 43

Hraní akordů v režimu cvičení „Správné noty“. .43

Obsah
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Ovládací prvky a terminály na panelu

Čelní panel

Zprovoznění

q

w

e

r

u

i

o

t

y

!1 !2 !3 !4 !5
!0

!6

!7

!8

@1 @2 @3

!9 @5

@6

@7

@8

@9

036
(C1)

048
(C2)

060
(C3)

072
(C4)

084
(C5)

096
(C6)

@4@0

Seznam 
skladeb

(strana 88)

Seznam položek 
hudební databáze

(strana 92)
Displej

(strana 17)
Seznam rejstříků

(strana 80)
Seznam stylů

(strana 90)

Jak je ukázáno výše, každá nota klaviatury 
má specifické číslo a název noty (např. 
036/C1), které se používají k různému 
nastavení, například u funkce dělicí bod 
(strana 45).
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q Přepínač [ ] (Pohotovostní režim / zapnout)
.........................................................................strana 15

w Ovladač [MASTER VOLUME] 
(Hlavní hlasitost) .............................................strana 16

e Tlačítko [DEMO] (Ukázka) .............................strana 33

 BGM .........................................................strana 33
r Tlačítko [METRONOME] (Metronom) ...........strana 24

 TIME SIG. (Takt) .....................................strana 24
t Tlačítko [TEMPO/TAP] (Tempo/Vyklepat) ....strana 32

y PART
Tlačítko [L] ......................................................strana 39
Tlačítko [R]......................................................strana 39

y Tlačítko [REC TRACK 2] 
(Nahrát do stopy 2) .........................................strana 52
Tlačítko [REC TRACK 1] 
(Nahrát do stopy 1) .........................................strana 52

u Tlačítko [KEYS TO SUCCESS] 
(Klíče k úspěchu) ............................................strana 36

i Tlačítko [PHRASE REPEAT] 
(Opakování fráze) ...........................................strana 38

o Tlačítko [1 LISTENING 2 TIMING 3 WAITING] 
(Poslech, Načasování, Správné noty) ...........strana 39

 CHORD DICT. (Slovník akordů) ............strana 49

!0 Tlačítko [A-B REPEAT] (Opakovat A–B) .......strana 34
!1 Tlačítko [REW] (Posun zpět)..........................strana 33
!2 Tlačítko [FF] (Posun vpřed) ...........................strana 33
!3 Tlačítko [PAUSE] (Pozastavit) .......................strana 33

!0 Tlačítko [ACMP ON/OFF] 
(Zapnout/vypnout doprovod) ........................strana 45

 SPLIT POINT (Dělicí bod) .......................strana 60
!1 Tlačítko [INTRO/ENDING/rit.] 

(Úvod/závěr/rit.) ..............................................strana 46
!2 Tlačítko [MAIN/AUTO FILL] 

(Hlavní / Automatická mezihra) .....................strana 46
!3 Tlačítko [SYNC START] 

(Synchronizované spuštění) ..........................strana 45

!4 Tlačítko [START/STOP] (Spustit/zastavit)....strana 32
!5 Tlačítko [REC] (Nahrát) ..................................strana 51

 CLEAR (Vymazat) ...................................strana 52
!6 Tlačítko [VOICE] (Rejstřík).............................strana 24

 SONG MELODY VOICE 
(Rejstřík melodie skladby)............................strana 33

!7 Tlačítko [SONG] (Skladba).............................strana 32
!8 Tlačítko [STYLE] (Styl) ...................................strana 45
!9 Číselná tlačítka [0]–[9], [+/YES] (Ano), 

[-/NO] (Ne).........................................................strana 18
@0 Tlačítko [PORTABLE GRAND] 

(Rejstřík klavíru)..............................................strana 24
@1 Tlačítko [DSP] .................................................strana 26

 TYPE (Typ)...............................................strana 26
@2 Tlačítko [ARTICULATION] (Artikulace) .........strana 27

@3 Tlačítko [REGIST MEMORY] 
(Registrační paměť) ....................................... strana 53

 MEMORY (Paměť) .................................. strana 53
@4 Tlačítko [FUNCTION] (Funkce) ..................... strana 60

 LIGHT GUIDE (Indikátorový asistent)... strana 36
@5 Tlačítko [MUSIC DATABASE] 

(Hudební databáze) ........................................ strana 50
@6 Tlačítko [DUAL] .............................................. strana 25

 DUAL VOICE (Duální rejstřík) ................ strana 25
@7 Tlačítko [SPLIT] (Rozdělení klaviatury) ........ strana 25

 SPLIT VOICE (Rozdělení klaviatury) ..... strana 25
@8 Tlačítko [HARMONY/ARPEGGIO] 

(Harmonie/arpeggio)...................................... strana 28
 TYPE (Typ) .............................................. strana 28

@9 Obrázky bicích nástrojů pro bicí sadu ......... strana 24
Jednotlivé symboly označují bicí nebo perkusní nástroje 
přiřazené k příslušným klávesám pro sadu „Standard Kit 1“ 
(Standardní sada 1).

#0 Konektor [SUSTAIN] (Doznívání) .................. strana 16
#1 Konektor [PHONES/OUTPUT] 

(Sluchátka/výstup) ......................................... strana 16
#2 Konektor [AUX IN] (Pomocný vstup)............ strana 56
#3 Konektor [USB TO HOST] 

(USB k hostiteli).............................................. strana 57
#4 Konektor DC IN .............................................. strana 14

V režimu cvičení

V režimu nahrávání

V režimu skladby

V režimu stylu

Nastavení panelu
Pomocí ovládacích prvků na panelu můžete upravit 
různá nastavení podle zde uvedeného postupu. Těmto 
nastavením nástroje se v této příručce obecně říká 
„panel setup“ nebo „panel settings“ (nastavení panelu).

Symbol „Press and hold" (Stiskněte a přidržte)
Pokud jsou tlačítka s tímto označením stisknuta 
a přidržena, lze je použít k vyvolání alternativní 
funkce. Podržte tlačítko stisknuté, dokud se 
nezobrazí příslušná funkce.

#1 #2 #3

#4

#0

Zadní panel
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Zprovoznění

Požadavky na napájení
Ačkoliv lze nástroj napájet jak pomocí adaptéru 
napájení, tak baterií, společnost Yamaha 
doporučuje používat adaptér napájení, je-li to 
možné. Provoz s použitím adaptéru napájení je 
šetrnější k životnímu prostředí než provoz na 
baterie – spotřebovává se při něm méně zdrojů.

Použití adaptéru napájení
Adaptér napájení připojte podle pokynů na obrázku.

Používání baterií
Nástroj vyžaduje šest baterií velikosti „AA“, typu 
LR6 (alkalické), R6 (manganové) nebo nabíjecí 
baterie Ni-MH (nikl-metal hydridové). Doporučujeme 
v nástroji používat alkalické baterie nebo nabíjecí 
baterie Ni-MH, protože jiné typy baterií se při 
provozu rychleji vyčerpají.

1 Ověřte, zda je napájení nástroje vypnuto.
2 Otevřete kryt prostoru na baterie, který se 

nachází na spodním panelu nástroje.

3 Vložte šest nových baterií. Dejte pozor, aby 
orientace pólů baterií odpovídala označením 
v prostoru na baterie.

4 Nasaďte zpět kryt prostoru pro baterie 
a přesvědčte se, zda pevně zapadl na místo.

Zkontrolujte, zda je správně nastaven typ baterií 
(strana 15).

• Používejte pouze určený adaptér napájení (strana 67). Při 
použití nesprávného adaptéru napájení by mohlo dojít 
k poškození nástroje nebo k jeho přehřívání.

• Při použití adaptéru napájení s odpojitelnou zástrčkou 
musí být zástrčka stále připevněna k adaptéru napájení. 
Pokud použijete samotnou zástrčku, může dojít k úrazu 
elektrickým proudem nebo požáru.

• Při nechtěném odpojení zástrčky od adaptéru napájení ji 
zasuňte zpět tak, aby se zacvakla, a přitom se nedotýkejte 
žádných vnitřních kovových částí. V zájmu prevence 
úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo poškození je 
nutné dbát na to, aby se mezi adaptér napájení a zástrčku 
nedostal prach.

• Při volbě místa pro nástroj dbejte na to, aby byla 
používaná elektrická zásuvka snadno přístupná. 
V případě jakýchkoli potíží nástroje okamžitě vypněte 
napájení a odpojte zástrčku ze zásuvky.

• Při odpojování adaptéru napájení tento postup proveďte 
v opačném pořadí.

2

1 Konektor DC IN 
(strana 13)

Elektrická 
zásuvka

Adaptér
napájení

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

Zástrčka

Typ zástrčky závisí na příslušné oblasti.

Zasuňte zástrčku 
podle obrázku.

VAROVÁNÍ

POZNÁMKA

• Pokud jsou baterie vybité nebo pokud nástroj nebudete 
delší dobu používat, baterie vyjměte.

• Pokud připojíte nebo odpojíte adaptér napájení, když jsou 
v nástroji vloženy baterie, nástroj se může vypnout 
a může dojít ke ztrátě právě nahrávaných nebo 
přenášených dat.

• Pokud kapacita baterií již nebude postačovat pro 
normální provoz, může dojít ke snížení hlasitosti či 
zkreslení zvuku, případně se mohou vyskytnout další 
problémy. V tom případě vyměňte všechny baterie za 
nové, případně čerstvě nabité.

UPOZORNĚNÍ

OZNÁMENÍ
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Nastavení typu baterií
Podle typu použitých baterií je potřeba změnit 
nastavení typu baterií v nástroji. Ve výchozím 
nastavení jsou vybrány alkalické (a manganové) 
baterie. Po vložení nových baterií a následném 
zapnutí nástroje zkontrolujte, zda je správně 
nastaven typ baterií (nabíjecí, či nikoliv), a to 
prostřednictvím funkce číslo 064 (strana 63).

Zapnutí nástroje
1 Otočte ovladačem [MASTER VOLUME] do 

polohy „MIN“ (Minimum).

2 Nástroj zapnete stisknutím spínače [ ] 
(Pohotovostní režim / zapnout).
Na displeji se zobrazí název rejstříku. Během hry 
můžete úroveň hlasitosti upravit.

3 Stisknutím a podržením přepínače [ ] 
(Pohotovostní režim / Zapnout) přibližně na 
jednu sekundu přepnete nástroj do 
pohotovostního režimu.

Nastavení funkce automatického 
vypnutí
Aby se zbytečně nespotřebovávala energie, je 
nástroj vybaven funkcí automatického vypnutí, která 
automaticky odpojí napájení v případě, že nástroj 
není určitou dobu používán. Doba, která uběhne 
před automatickým vypnutím, činí ve výchozím 
nastavení 30 minut. Toto nastavení však můžete 
změnit. 

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

Opakovaně stiskněte tlačítko [FUNCTION], dokud 
se na displeji nezobrazí text „AutoOff“ (Automatické 
vypnutí) (funkce č. 063, strana 63), a poté pomocí 
tlačítek [+/YES] a [-/NO] vyberte požadovanou 
hodnotu.

Možnosti nastavení: oFF (Vyp.), 5, 10, 15, 30, 
60, 120 (minut)

Výchozí hodnota: 30 (min.)

Zakázání funkce automatického 
vypnutí:

Zapněte nástroj a současně držte na klaviatuře 
stisknutou klávesu s nejnižším tónem. Krátce se 
zobrazí zpráva „oFF AutoOff“ a nástroj se spustí 
s deaktivovanou funkcí automatického vypnutí. 
Pokud chcete funkci automatického vypnutí 
zakázat, můžete u funkce č. 063 vybrat možnost 
„Off“ (strana 63).

• Nabíjecí baterie se v tomto nástroji nedobíjejí. K nabíjení 
používejte pouze určené nabíjecí zařízení.

• Pokud je připojen napájecí adaptér, bude z něj automaticky 
odebírána elektrická energie, a to i v případě, že jsou vloženy 
baterie.

• Nesprávné nastavení typu baterií může zkrátit životnost 
vložených baterií. Zkontrolujte, zda je typ baterií správně 
nastaven.

• I když je přepínač [ ] (Pohotovostní režim / Zapnout) 
v pohotovostním režimu, do nástroje stále v minimálním 
množství proudí elektřina. Pokud nebudete nástroj delší 
dobu používat, odpojte elektrickou zástrčku ze zásuvky 
(totéž platí pro případ elektrických bouří). 

• Při zapínání pouze stiskněte spínač [ ] (Pohotovostní 
režim/zapnout). Žádné jiné činnosti, například sešlápnutí 
pedálu, nejsou povoleny. Mohlo by dojít k narušení 
funkčnosti nástroje.

POZNÁMKA

OZNÁMENÍ

VAROVÁNÍ

OZNÁMENÍ

• V závislosti na stavu, ve kterém se nástroj nachází, 
nemusí dojít k automatickému vypnutí ani po uplynutí 
určené doby. Pokud nástroj nepoužíváte, vždy jej ručně 
vypněte.

• Pokud je nástroj připojen k externímu zařízení, například 
zesilovači, reproduktoru nebo počítači, a není po určitou 
dobu používán, postupujte podle pokynů v uživatelské 
příručce a vypněte napájení nástroje a připojených 
zařízení, aby nedošlo k jejich poškození. Pokud si 
nepřejete, aby došlo k automatickému vypnutí nástroje, 
když je připojeno externí zařízení, deaktivujte funkci 
automatického vypnutí.

• Obecně platí, že data a nastavení jsou uchována i po 
automatickém vypnutí nástroje. Podrobnosti viz strana 59.

Klávesa s nejnižším tónem

OZNÁMENÍ

POZNÁMKA
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Nastavení hlavní hlasitosti
Jakmile začnete hrát, můžete pomocí otočného 
ovladače [MASTER VOLUME] upravit hlasitost všech 
zvuků kláves.

Připojení sluchátek nebo 
externích reproduktorů

Ke konektoru [PHONES/OUTPUT] připojte 
sluchátka. Tento konektor také funguje jako externí 
výstup. Po připojení k počítači, klávesovému 
zesilovači, rekordéru či jinému zvukovému zařízení 
můžete nasměrovat zvukový výstup tohoto nástroje 
do daného externího zařízení. Reproduktory nástroje 
jsou automaticky vypnuty, je-li zástrčka zapojena do 
tohoto konektoru.

Použití pedálu (pedálového 
spínače)

Můžete ovládat tři funkce: Pomocí pedálového 
spínače (FC5 nebo FC4A, prodává se samostatně) 
připojeného ke konektoru [SUSTAIN] můžete 
ovládat funkce doznívání, artikulace (strana 27) 
a arpeggio (strana 29). Ve výchozím nastavení je 
funkce doznívání přiřazena tak, že zvuk je slyšet po 
delší dobu, i když při sešlápnutí pedálového spínače 
oddálíte prst od klávesy (podobně jako u tlumicího 
pedálu na klavíru). Chcete-li použít jinou funkci než 
doznívání, upravte nastavení funkce (funkce 029; 
strana 61).

Použití notového stojánku
Zasuňte notový stojánek do určených otvorů podle 
obrázku.

• Nepoužívejte nástroj po delší dobu při vyšší nebo 
nepříjemné úrovni hlasitosti, jinak by mohlo dojít 
k trvalému poškození sluchu. 

• Nepoužívejte nástroj nebo sluchátka po delší dobu při 
vyšší nebo nepříjemné úrovni hlasitosti. Mohlo by dojít 
k trvalému poškození sluchu. 

• Před připojením nástroje k jiným elektronickým zařízením 
vždy vypněte napájení všech zařízení. Před zapnutím či 
vypnutím jakéhokoli zařízení také nastavte úrovně 
hlasitosti na minimum. V opačném případě může dojít 
k poškození komponent nebo k úrazu elektrickým 
proudem.

• Abyste předešli poškození externího zařízení, zapněte 
nejprve napájení nástroje a teprve poté externí zařízení. 
Při vypínání postupujte v obráceném pořadí: nejprve 
vypněte připojené externí zařízení a následně nástroj.

• Při připojování sluchátek nebo externího reproduktoru 
k nástroji nastavte hlavní ekvalizér (strana 55) na možnost „2 
Headphone“ (Sluchátka). Hlavní ekvalizér lze nastavit 
v nastavení funkce (strana 61; funkce 025).

VAROVÁNÍ

Standardní 
stereofonní 
sluchátková zástrčka

VAROVÁNÍ

OZNÁMENÍ

POZNÁMKA

• Pedálový spínač připojujte nebo odpojujte, když je nástroj 
vypnutý. Rovněž pedálový spínač nesešlapujte během 
zapínání napájení. Mohla by se tím změnit polarita pedálového 
spínače – spínač by pak fungoval obráceně.

• Funkce doznívání nemá vliv na rejstříky režimu rozdělené 
klaviatury (strana 25) ani styly (automatický doprovod, 
strana 44).

POZNÁMKA
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Položky na displeji

CncertGP
003

001

Voice/Song/Style (Rejstřík/skladba/styl)

V této oblasti se nacházejí informace 
o aktuálním stavu cvičení. 

Klíče k úspěchu (strana 36)

Opakování fráze (strana 38)
Posloupnost akordů (strana 43)

Informuje o stavu úspěšného 
dokončení (strana 37) cvičení 
Klíče k úspěchu. 

Indikace cvičení

Harmonie (strana 28)

Arpeggio (strana 28)

Duální (strana 25)

Rozdělený (strana 25)

DSP (strana 26)

Duo (strana 30)

Artikulace (strana 27)

Stav funkce

Označuje akord, který hrajete na klaviatuře v rozsahu 
automatického doprovodu (strana 45) nebo který je 
určen v přehrávání skladby.

Obvykle uvádí číslo aktuálního taktu skladby či stylu. 
Pokud se používá tlačítko [FUNCTION] (strana 60), je zde 
uvedeno číslo funkce.

Udává aktuální dobu přehrávání. 

Označuje aktuálně hrané noty (stejně jako podsvícená klaviatura). Označuje 
noty melodie a akordů skladby při použití funkce Lekce se skladbou. Také 
označuje noty právě hraného akordu nebo akordu při použití funkce slovníku.

Akord

Takt nebo funkce

Doba

Displej kláves

027

003

C3

Signalizuje stav zapnutí nebo 
vypnutí přehrávání skladby nebo 
záznamu cílové stopy skladby 
(strany 34, 52). 

Svítí: Stopa obsahuje data.

Nesvítí: Stopa je ztlumená nebo 
neobsahuje žádná data.

Bliká: Stopa je vybrána jako nahrávací.

Zobrazí se, pokud je zapnutá funkce 
Opakovat A–B. (strana 34) 

Zobrazí se, pokud je zapnutá funkce 
automatického doprovodu. 
(strana 45) 

Stav stop skladby

Opakování A–B

Automatický doprovod

(strana 53)

Registrační 
paměť

Citlivost úhozu (strana 26) 

Měřič síly

 je měřič, který se rozsvítí podle síly, 
s jakou hrajete na klávesy. (str. 26, 41) 

 představuje cílovou sílu při cvičení se 
skladbami v kategorii „Touch Tutor“ (Výuka 
úhozu). (strana 41) 

Indikace úhozu

Režim volby rejstříku

Režim skladby

Režim stylu

* Značka  vedle názvu režimu označuje, který režim 
je aktivní a že jeho obsah lze vybrat pomocí 
číselných tlačítek nebo tlačítek [+/YES] (Ano) / 
[-/NO] (Ne).

*  se zobrazuje vždy, a to i v režimu Skladba 
nebo Styl.

ez300_cs_2multi_a0.book  Page 17  Friday, September 11, 2020  4:51 PM



EZ-300  Uživatelská příručka18

Stručný průvodce
Stručný průvodce

Nástroj disponuje třemi základními funkcemi: Rejstřík, Skladba a Styl. V této části je popsán 
způsob použití těchto tří funkcí a použití číselných tlačítek a tlačítek [+/YES] (Ano) a [-/NO] (Ne), 
která jsou užitečná pro různé funkce.

1 Stisknutím některého z tlačítek vyberte základní funkci.

Výše uvedená operace vyvolá název a číslo aktuálního rejstříku, skladby nebo stylu a zobrazí je na displeji.

2 Vyberte rejstřík, skladbu nebo styl pomocí číselných tlačítek [0]–[9] a tlačítek [+/YES] 
(Ano) a [-/NO] (Ne).

3 Začněte přehrávat vybraný rejstřík, skladbu nebo styl.

Rejstřík.................Hrajte na nástroj.

Skladba ................Stisknutím tlačítka [START/STOP] spusťte přehrávání skladby.

Styl .......................Stisknutím tlačítka [START/STOP] spusťte pouze rytmickou část.
Pokyny k hraní akordického doprovodného partu atd. viz strana 45.

Základy použití

..................... Rejstřík kláves

..................... Skladba

..................... Styl

 Číselná tlačítka [0]–[9]
Číselná tlačítka lze použít k přímému zadání čísla 
rejstříku, skladby nebo stylu, případně hodnoty 
parametru.

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

Příklad: Výběr rejstříku 003, Bright Piano 
(Klavír – jasný tón)

 Tlačítka [+/YES] (Ano), [-/NO] (Ne)
Krátkým stisknutím tlačítka [+/YES] zvýšíte 
hodnotu o jednu jednotku. Krátkým stisknutím 
tlačítka [-/NO] snížíte hodnotu o jednu jednotku. 
Stisknutím a přidržením jednoho z tlačítek můžete 
příslušnou hodnotu měnit plynule. Pokud 
stisknete obě tlačítka současně, nastavení 
parametru se obnoví na výchozí hodnotu.

Krátkým stisknutím 
hodnotu zvýšíte.

Krátkým stisknutím 
hodnotu snížíte.

Stisknutím tlačítka [PORTABLE GRAND] se 
nastavení rejstříku obnoví na rejstřík klavíru (rejstřík 
č. 001 Live!ConcertGrandPiano).
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Příklady v této příručce vycházejí ze systému Windows 10.

1 Pomocí kabelu USB propojte konektor [USB TO HOST] (strana 13) (USB k hostiteli) na 
zadním panelu tohoto nástroje a počítač.

2 Stisknutím tlačítka [+/YES] (Ano) v nastavení funkce (Storage; funkce 059; strana 63) 
zapněte „Režim úložiště“.

3 Zkopírujte svůj oblíbený soubor skladby z počítače do složky nástroje na obrazovce 
počítače.

Další důležité informace o kopírování souborů naleznete v části „Computer-related Operations“ (Operace 
prováděné s počítačem) na webových stránkách (strana 8).

4 Po dokončení kopírování odpojte jednotku nástroje od počítače.

5 Odpojte kabel USB spojující nástroj s počítačem.

6 Stisknutím tlačítka [-/NO] (Ne) v nastavení stejné funkce jako v kroku 2 vypněte 
„Režim úložiště“.

7 Spusťte přehrávání přenesené skladby (skladba č. 208 –).

Instrukce k přehrávání skladeb naleznete v části strana 32.

Přenesení oblíbené skladby MIDI z počítače do 
nástroje

Počítač

Kabel USB

Nástroj

Konektor USB Konektor [USB TO HOST]

Storageon 

059

Jednotka nástroje Složka obsahující soubory skladeb

1

2

3

  Strana 57
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Tento nástroj je vybaven následujícími funkcemi Cvičení. Vyberte si a procvičujte své oblíbené 
přednastavené skladby a zlepšete své herní dovednosti pomocí zpěvníku, který obsahuje notové 
zápisy přednastavených skladeb nebo důležité body pro cvičení „Klíče k úspěchu“ atd.

Keys to Success (Klíče k úspěchu)

Můžete zvolit jen hlavní fráze skladby – ty, které se vám líbí nejvíc nebo na kterých je třeba pracovat – 
a postupně je cvičit. Užijte si toto cvičení tím, že projdete a dokončíte každý krok.

Vyberte skladbu, kterou se chcete naučit, a stisknutím tlačítek [KEYS TO SUCCESS] 
a [START/STOP] spusťte cvičení.

Phrase Repeat (Opakování fráze)

Tato funkce slouží k opakovanému procvičování obtížných frází. Je ideální ke konečnému 
procvičování před pokusem o úspěšně zvládnutí posledního kroku v režimu Klíče k úspěchu nebo 
k opakovanému procvičování obtížných frází.

Listening (Poslech), Timing (Načasování) a Waiting (Správné noty)

Přednastavené skladby můžete cvičit v následujících třech krocích, a to nezávisle pro pravou a levou 
ruku nebo pro obě ruce dohromady. 
Tato tři cvičení lze použít s funkcí Klíče k úspěchu nebo Opakování fráze. Pokud máte s hraním 
konkrétní fráze ve funkci Klíče k úspěchu potíže, použijte cvičení Správné noty, která frázi 
automaticky pozastaví, dokud nezahrajete správnou notu (strana 38).

 Cvičení 1 (Poslech)............. Pečlivě si poslechněte vzorovou melodii/akordy části, kterou jste vybrali, 
a dobře si ji zapamatujte.

 Cvičení 2 (Načasování) ...... Zahrajte noty ve správnou dobu.
 Cvičení 3 (Správné noty) .... Zahrajte správné noty.

Vyberte skladbu, kterou se chcete naučit, a stisknutím tlačítka [1 LISTENING 2 TIMING 
3 WAITING] (1 Poslech 2 Načasování 3 Správné noty) spusťte požadované cvičení.

Procvičování přehrávání skladby pomocí funkcí 
Cvičení

Vyberte 
skladbu, 
kterou se 

chcete naučit.

Procvičte 
1. krok.

Procvičte 
2., 3., 4. krok 

atd.

Procvičte 
poslední 

krok.
Hotovo!

Úspěšně 
dokončeno

★

Úspěšně 
dokončeno

★★

Úspěšně 
dokončeno

★★★

  Strana 35

ez300_cs_2multi_a0.book  Page 20  Friday, September 11, 2020  4:51 PM



Stručný průvodce

EZ-300  Uživatelská příručka 21

Tento nástroj je vybaven funkcí automatického doprovodu, která automaticky přehrává odpovídající 
„styly“ (rytmický + basový + akordický doprovod), které se snadno ovládají hraním pouze základních 
tónů akordu. Díky těmto stylům můžete jedním prstem řídit kompletní doprovodnou kapelu.

1 Stiskněte tlačítko [STYLE] (Styl).

2 Číselnými tlačítky [0]–[9] a tlačítky [+/YES] (Ano), [-/NO] (Ne) vyberte požadovaný styl.

3 Stisknutím tlačítka [ACMP ON/OFF] zapněte automatický doprovod. 

4 Stisknutím tlačítka [SYNC START] zapněte synchronizované spuštění.

Přehrávání stylu se tímto přepne do „standby“ (pohotovostního režimu), a jakmile začnete hrát na nástroj, 
začne se přehrávat styl.

5 Stiskněte tlačítko [INTRO/ENDING/rit.] (Úvod/závěr/ritardando).

Před spuštěním přehrávání stylu se přidá úvodní část.

6 Přehrávání stylu zahájíte zahráním základního tónu akordu levou rukou v rozsahu pro 
automatický doprovod.

7 Levou rukou hrajte základní tóny akordu a pravou rukou hrajte melodii.

8 Stisknutím tlačítka [INTRO/ENDING/rit.] (Úvod/závěr/ritardando) zastavte přehrávání 
stylu.

Před zastavením přehrávání stylu se přidá závěrečná část.

Hra s rytmickým a melodickým doprovodem (styly)

Dělicí bod

Rozsah pro 
automatický 
doprovod

  Strana 44
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Svou hru si můžete nahrát.

1 Upravte potřebná nastavení, např. vyberte rejstřík atd.

2 Stisknutím tlačítka [REC] (Nahrát) vstupte do režimu připravenosti na nahrávání.

Stisknutím tlačítka [REC] (Nahrát) ukončete režim připravenosti na nahrávání.

3 Nahrávání zahájíte tak, že začnete hrát na klávesy.

4 Stisknutím tlačítka [START/STOP] ukončíte nahrávání.

5 Přehrávání nahrané skladby můžete spustit stisknutím tlačítka [START/STOP].

Nahrávání vlastní hry

001

User 1EC

Číslo skladby uživatele

Bliká

  Strana 51
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1 Stisknutím tlačítka [METRONOME] spusťte metronom.

2 Opětovným stisknutím tlačítka [METRONOME] metronom zastavte.

Stisknutím tlačítka [TEMPO/TAP] (Tempo/Vyklepat) můžete upravit tempo metronomu. 

Jakmile se naučíte tento nástroj používat, použijte tlačítko [FUNCTION] (Funkce) k nastavení 
různých parametrů. 
Tento nástroj obsahuje 64 nastavení. Po každém stisknutí tlačítka [FUNCTION] (Funkce) bude 
zvolena další položka nastavení, přičemž hodnotu vybrané položky lze změnit pomocí číselných 
tlačítek [0]–[9] a tlačítek [+/YES] (Ano) a [-/NO] (Ne).

Položku nastavení můžete zvolit současným podržením tlačítka [FUNCTION] (Funkce) a stisknutím 
tlačítka [+/YES] (Ano) či [-/NO] (Ne).

Pokud se zobrazení pro nastavení funkcí nezobrazí, stiskněte jedno z tlačítek [VOICE] (Rejstřík), 
[SONG] (Skladba) nebo [STYLE] (Styl) a stiskněte znovu tlačítko [FUNCTION] (Funkce).
Režim nastavování funkcí ukončíte stisknutím jednoho z tlačítek [VOICE] (Rejstřík), [SONG] 
(Skladba) nebo [STYLE] (Styl).

Použití metronomu

Provedení podrobných nastavení (nastavení funkce)

Podsvícená klaviatura (funkce Indikátorový asistent)
Tento přístroj je vybaven funkcí Indikátorový asistent, která rozsvěcuje vámi stisknuté klávesy nebo klávesy 
určené na základě dat skladby. I když je tato funkce ve výchozím nastavení zapnutá, můžete ji vypnout 
podržením tlačítka [FUNCTION] (Funkce) po dobu delší než jednu sekundu.

  Strana 24

  Strana 60
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Použití rejstříků různých nástrojů

Kromě klavíru, varhan a dalších „standardních“ klávesových nástrojů nabízí tento 
nástroj široký výběr dalších rejstříků. Patří mezi ně kytara, basa, smyčcové nástroje, 
saxofon, trumpeta, bubny a perkuse a dokonce zvukové efekty – poskytuje tak širokou 
škálu hudebních zvuků. 

1 Stiskněte tlačítko [VOICE].
Zobrazí se číslo a název rejstříku.

2 Číselnými tlačítky [0]–[9] a tlačítky [+/YES] 
(Ano), [-/NO] (Ne) vyberte požadovaný 
rejstřík.
Seznam rejstříků je uveden na straně 80.

3 Začněte hrát na klávesy.

Typy přednastavených rejstříků

Chcete-li obnovit výchozí hodnoty různých 
nastavení a hrát se standardním zvukem klavíru, 
stačí stisknout tlačítko [PORTABLE GRAND] 
(Rejstřík klavíru). 

Jako hlavní rejstřík bude automaticky vybrán „001 
Live!ConcertGrandPiano“.

Nástroj je vybaven metronomem (zařízením 
udržujícím přesné tempo), který je velmi praktickou 
pomůckou při cvičení.

1 Stisknutím tlačítka [METRONOME] 
spusťte metronom.

2 Opětovným stisknutím tlačítka 
[METRONOME] metronom zastavte.

Změna tempa:
Stisknutím tlačítka [TEMPO/TAP] (Tempo/Vyklepat) 
zobrazte hodnotu tempa a poté použijte číselná 
tlačítka [0]–[9] nebo tlačítka [+/YES] (Ano) 
a [-/NO] (Ne).

Současným stisknutím tlačítek [+/YES] a [-/NO] 
okamžitě obnovíte výchozí tempo.

Nastavení taktu:
Stisknutím a podržením tlačítka [METRONOME] 
(Metronom) zobrazte funkci „TimeSigN” 
(funkce 030; strana 62) a poté použijte číselná 
tlačítka nebo tlačítka [+/YES] (Ano) a [-/NO] (Ne).

Nastavení hlasitosti metronomu:
Tento parametr lze nastavit pomocí funkce č. 032 
(strana 62).

Volba hlavního rejstříku

• Symbol  se zobrazuje se vždy společně se 
symbolem  nebo . Podrobnosti viz 
strana 17.

001–241 Instrumentální rejstříky (včetně zvukových efektů)

242–263
(Bicí sada)

Jednotlivým klávesám jsou přiřazeny různé zvuky 
bubnů a perkusí. Pomocí těchto kláves lze 
jednotlivé zvuky přehrát. Podrobnosti o nástrojích 
a přiřazení jednotlivých bicích sad ke klávesám 
naleznete v části Seznam standardní sady 1 na 
straně 87 a v části „Drum Kit List“ na webové 
stránce (strana 8).

264–283 Arpeggio se automaticky zahraje při prostém hraní 
na klaviatuře (strana 28).

284–622 Rejstříky XGlite (strana 84)

000

One Touch Setting
Funkce One Touch Setting automaticky vybere 
optimální rejstřík pro vybraný styl nebo skladbu 
(s výjimkou skladeb dostupných z jiných zařízení). Tuto 
funkci aktivujete nastavením čísla rejstříku „000“.

CncertGP001

Název rejstříku
Zde zobrazený rejstřík 
se stane hlavním 
rejstříkem nástroje.

Číslo rejstříku

Symbol  se 
zobrazí, když je 
aktivní režim 
výběru rejstříku.

POZNÁMKA

Flute134

Vyberte rejstřík, který chcete přehrávat.

Hra s rejstříkem „Grand 
Piano“

Použití metronomu

Tempo090

Aktuální hodnota tempa

Odkaz
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Kromě hlavního rejstříku můžete v celém rozsahu 
klaviatury přidat další vrstvu rejstříku jako duální 
rejstřík.

1 Stisknutím tlačítka [DUAL] zapněte vrstvu.

2 Začněte hrát na klávesy.

3 Opětovným stisknutím tlačítka [DUAL] 
vrstvu ukončíte.

Postup výběru jiného duálního rejstříku:
Při zapnutí duálního režimu se vybere vhodný duální 
rejstřík pro aktuální hlavní rejstřík. Podle potřeby ale 
můžete snadno vybrat jiný duální rejstřík. Přidržením 
tlačítka [DUAL] zobrazte položku „D.Voice“ (funkce 
008; strana 61) a poté použijte číselná tlačítka [0]–[9] 
nebo tlačítka [+/YES] (Ano) a [-/NO] (Ne).

Při rozdělení klaviatury na dvě samostatné části 
můžete levou rukou přehrávat jeden rejstřík 
a pravou rukou jiný rejstřík. 
Kromě toho můžete hrát v oblasti klaviatury pro 
pravou ruku hlavní i duální rejstřík a v oblasti pro 
levou ruku hrát jiný rejstřík (tzv. „rejstřík režimu 
rozdělené klaviatury“).

Klávesa nejvyššího tónu v oblasti pro levou ruku je 
označována jako „Split Point“ (Dělicí bod) (funkce 
003; strana 60). Výchozím nastavením, které je 
možné změnit, je klávesa F#2.

1 Stisknutím tlačítka [SPLIT] (Rozdělení 
klaviatury) zapněte funkci rozdělení 
klaviatury.
Klaviatura bude rozdělena na oblast pro levou 
a pravou ruku.

2 Začněte hrát na klávesy.

3 Funkci rozdělení klaviatury ukončíte 
opětovným stisknutím tlačítka [SPLIT] 
(Rozdělení klaviatury).

Postup výběru jiného rejstříku režimu 
rozdělené klaviatury:
Stisknutím a podržením tlačítka [SPLIT] zobrazte 
indikátor „S.Voice” (funkce 012; strana 61) a poté 
použijte číselná tlačítka [0]–[9] nebo tlačítka [+/YES] 
(Ano) a [-/NO] (Ne).

Přidání vrstvy duálního 
rejstříku

• Podržením tlačítka [DUAL] po dobu delší než jednu 
sekundu vyvolejte položku „D. Voice“, aby bylo možné 
nastavit jiný duální rejstřík.

CncertGP001

Zobrazí se, když je 
vrstva zapnuta.

POZNÁMKA

Současně budou 
znít dva rejstříky.

Použití odlišných rejstříků 
pro levou a pravou ruku 
(rozdělení klaviatury)

• Podržením tlačítka [SPLIT] (Rozdělení klaviatur) po dobu delší 
než jednu sekundu vyvolejte položku „S. Voice“, aby bylo 
možné nastavit jiný rejstřík režimu rozdělené klaviatury.

Rejstřík režimu 
rozdělené klaviatury

Hlavní rejstřík a duální rejstřík

Dělicí bod … výchozí nastavení: 054 (F#2)

036
(C1)

048
(C2)

060
(C3)

072
(C4)

084
(C5)

096
(C6)

Oblast pro 
levou ruku

Oblast pro pravou ruku

CncertGP001

Zobrazí se, pokud je režim 
rozdělené klaviatury zapnutý.

POZNÁMKA
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Cvičení

Klaviatura tohoto nástroje je vybavena funkcí 
citlivostí úhozu, která vám pomůže ovládat výraz, 
dynamiku a úroveň rejstříků.

1 Opakovaně stiskněte tlačítko 
[FUNCTION], dokud se nezobrazí 
položka „TouchRes“ (funkce 004; 
strana 60).
Po několika sekundách se zobrazí aktuální 
citlivost úhozu.

2 Pomocí číselných tlačítek [1]–[4] nebo 
tlačítek [+/YES] a [-/NO] vyberte nastavení 
citlivosti úhozu v rozsahu 1 až 4.
Citlivost úhozu

3 Začněte hrát na klávesy.
Měřič síly se rozsvítí podle síly, s jakou hrajete na 
klávesy.

Tento nástroj dokáže v přehrávaném zvuku používat 
různé efekty, které jsou uvedeny v následujícím 
seznamu. 

 DSP
DSP (procesor digitálního signálu) je efekt, při 
kterém je ke změně zvuku použito digitální 
zpracování signálu.
Existují různé typy funkce DSP. Když je funkce DSP 
aktivována, vybere se nejvhodnější typ podle 
aktuálního hlavního rejstříku. Chcete-li vybrat 
konkrétní typ, řiďte se 2. a 3. krokem obsluhy 
uvedeným níže.
Podrobnosti o typech funkce DSP viz strana 96.

1 Zkontrolujte, zda je funkce DSP zapnuta, či nikoliv. 
Pokud se na displeji nezobrazuje ikona „DSP“, 
stiskněte tlačítko [DSP].

V závislosti na vybraném rejstříku může být 
funkce DSP zapnuta automaticky.

2 Podržením tlačítka [DSP] na dobu delší než 
jednu sekundu vyvolejte položku „DSPType“ 
(funkce 023, strana 61). Po několika sekundách 
se zobrazí aktuální typ DSP.

3 Pomocí číselných tlačítek [0]–[9] nebo tlačítek 
[+/YES] a [-/NO] vyberte požadovaný typ.

4 Začněte hrát na klávesy.

5 Opětovným stisknutím tlačítka [DSP] funkci DSP 
vypnete.

Změna citlivosti úhozu 
klaviatury

1 Soft 
(Měkká)

Produkujte relativně vysokou hlasitost i při 
slabém stisku. Ideální pro hráče s jemným 
dotykem, kteří chtějí zachovat konzistentní 
a relativně hlasitý zvuk.

2 Medium 
(Střední)

Produkuje poměrně standardní odezvu 
klaviatury.

3 Hard 
(Tvrdá)

K dosažení vysoké hlasitosti je třeba na 
klávesy hrát opravdu silně. Toto nastavení 
je vhodné pro široký dynamický rozsah 
a optimální flexibilní ovládání zvuku od 
pianissima po fortissimo.

4 Fixed 
(Pevná)

Všechny noty znějí stejně hlasitě bez 
ohledu na sílu úhozu.

• Pokud je citlivost úhozu nastavena na hodnotu „Fixed“ 
(Pevné), měřič síly bude ukazovat neměnnou střední sílu.

TouchRes
004

Medium2

004
Zobrazí se, pokud 
citlivost úhozu nemá 
hodnotu „Fixed“ (pevná).

Když budete hrát měkce.

Když budete hrát střední 
silou.

Když budete hrát silně.

POZNÁMKA

Použití efektů ve zvuku

• Funkce DSP se použije pouze na hlavní rejstřík. 
Nepoužívá se pro duální rejstřík (strana 25) ani rejstřík 
režimu rozdělené klaviatury (strana 25). 

• Funkci DSP nelze zapnout v průběhu cvičení.

CncertGP001

Zobrazí se, pokud je 
zapnuta funkce DSP.

POZNÁMKA

DSPType
023

EnsDet32

023

Aktuální typ DSP

Přidržte tlačítko 
déle než jednu 
sekundu.
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 Artikulace
Artikulace je efekt, který reprodukuje zvuky 
odpovídající způsobu hraní, které jsou jedinečné pro 
konkrétní nástroje. Efekt artikulace se na hrané tóny 
použije pouze tehdy, když přidržíte tlačítko 
[ARTICULATION] (Artikulace). 
Efekt artikulace se používá pouze na rejstříky „S. Art 
Lite Voice“ (Super Articulation Lite Voice). Rejstříky 
S. Art Lite jsou v seznamu rejstříků označeny 
symbolem „***“ (strana 80). 

Příklady efektů artikulace

Pokud vyberete rejstřík kytary, můžete realisticky 
reprodukovat následující způsoby hraní specifické 
pro kytaru.

Příklad: Číslo rejstříku 044 „S.Art Lite Nylon 
Guitar Harmonics“
Při hře na klávesy se současným přidržením tlačítka 
[ARTICULATION] (Artikulace) budou vytvořeny 
harmonické zvuky.

Příklad: Číslo rejstříku 048 „S.Art Lite Distortion 
Guitar“
Při stisknutí tlačítka [ARTICULATION] (Artikulace) 
bude vydán zvuk skřípění.

Pouze v případě, že je vybrána možnost S. Art Lite 
Voice, je na rejstřík automaticky použit nejvhodnější 
efekt artikulace. 
Při výběru jiných rejstříků se automaticky
na rejstřík použijte efekt modulace.

1 Vyberte požadovaný rejstřík S. Art Lite.

2 V průběhu hry na klávesy stiskněte tlačítko 
[ARTICULATION].

Uvolněním tlačítka [ARTICULATION] funkci 
artikulace vypnete.

Přidání efektů artikulace pomocí pedálu

Přiřadíte-li funkci artikulace k pedálu (pedálovému 
spínači) pomocí funkce „PdlFunc“ (funkce 029; 
strana 61), můžete efekt aplikovat stisknutím pedálu.

 Dozvuk
Umožňuje reprodukovat akustické prostředí 
koncertního sálu nebo hudebního klubu. Přestože 
se výběrem skladby nebo stylu vyvolá nejvhodnější 
typ dozvuku, můžete vybrat jiný dozvuk pomocí 
funkce č. 020 (strana 61). Pokud vyberete možnost 
„oFF“, efekt dozvuku se vypne. Pomocí funkce 
č. 021 (strana 61) můžete také nastavit úroveň 
dozvuku. 

 Chorus
Působí tak, že je rejstřík bohatší, teplejší 
a prostorovější. Přestože se výběrem skladby nebo 
stylu vyvolá nejvhodnější typ efektu chorus, můžete 
vybrat jiný typ pomocí funkce č. 022 (strana 61). 
Pokud vyberete možnost „oFF“, efekt chorus se 
vypne. Můžete také nastavit hloubku efektu chorus 
pro rejstříky pomocí funkcí č. 007 (strana 60), 011 
a 015 (strana 61). 
Pro styly a skladby nelze používat hloubku efektu 
chorus.

 Doznívání
Pokud zapnete parametr doznívání funkce č. 024 
(strana 61), můžete k hlavnímu a duálnímu rejstříku 
hranému na klávesy přidat pevné, automatické 
doznívání tónu. Nebo můžete docílit požadovaného 
přirozeného doznívání pomocí pedálového spínače 
(prodávaného samostatně, strana 16).

NylnGtrH044

Zobrazí se, když je vybrán 
rejstřík S.Art Lite.

• Efekt artikulace se použije pouze pro hlavní rejstřík.

• Rejstříky S.Art Lite zní jinak v závislosti na vstupní hlasitosti atd. 

• Navzdory aktivaci doznívání jej u některých rejstříků nelze 
použít. 

POZNÁMKA

POZNÁMKA
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K rejstříku hranému na klaviatuře můžete přidat 
harmonii nebo arpeggio.
Zvolením typu harmonie můžete přehrávaný zvuk 
hlavního rejstříku doplnit o harmonii, například duet 
či trio, případně přidat tremolo nebo efekty ozvěny. 
Stejně tak zvolení typu arpeggia umožňuje 
automaticky přehrát arpeggio (rozložené akordy) při 
prostém hraní odpovídajících tónů na klaviatuře. 
Můžete například hrát trojzvuk – základní tón, tercii 
a kvintu – a funkce arpeggia automaticky vytvoří 
různé zajímavě znějící fráze ve stylu arpeggio. 

1 Funkci harmonie nebo arpeggia zapnete 
stisknutím tlačítka [HARMONY/
ARPEGGIO].

Po aktivaci funkce harmonie nebo arpeggia se 
zvolí nejvhodnější nastavení podle aktuálního 
hlavního rejstříku.
Chcete-li vybrat konkrétní typ, vyberte jej v rámci 
2. a 3. kroku obsluhy uvedeného vpravo. 

2 Přidržte tlačítko [HARMONY/
ARPEGGIO] déle než jednu sekundu, 
dokud se na displeji nezobrazí položka 
„Harm/Arp“ (funkce 026; strana 61).
Po zobrazení indikátoru „Harm/Arp“ na několik 
sekund se zobrazí aktuální typ. 

3 Pomocí číselných tlačítek [0]–[9] nebo 
tlačítek [+/YES] a [-/NO] vyberte 
požadovaný typ.
Pokud budete chtít určit typ harmonie, vyberte 
příslušný typ ze seznamu typů harmonie na 
straně 94. Při určování typu arpeggia postupujte 
podle informací v seznamu typů arpeggia na 
straně 95. 

4 Harmonii nebo arpeggio spustíte 
stisknutím tónu nebo skupiny tónů na 
klaviatuře.
Poté, co zvolíte typ harmonie, můžete 
přehrávaný zvuk hlavního rejstříku doplnit 
o harmonii (například duet či trio) nebo přidat 
efekt, (například tremolo nebo odraz).
Stejně tak zvolení typu arpeggia umožňuje 
automaticky přehrát arpeggio (rozložené akordy) 
při prostém hraní odpovídajících tónů na 
klaviatuře. Fráze využívající určité arpeggio se liší 
podle počtu stisknutých tónů a oblasti klaviatury.

5 Harmonii nebo arpeggio vypnete 
opětovným stisknutím tlačítka 
[HARMONY/ARPEGGIO].

Přidání harmonie nebo 
arpeggia

• Efekt harmonie lze přidat pouze k hlavnímu rejstříku.

• Funkce arpeggio se automaticky zapne, když vyberete 
číslo rejstříku v rozsahu 264–283.

• Při zvolení typu harmonie v rozsahu 001 až 005 se efekt 
harmonie při hraní melodie pravou rukou projeví pouze po 
aktivaci stylu (strana 45) a zahrání akordů v rozsahu 
automatického doprovodu klaviatury.

NylnGtrH044

CncertGP001

Zobrazí se, pokud je 
zapnuta funkce 
harmonie.

Zobrazí se, pokud je 
zapnuta funkce arpeggio.

nebo

POZNÁMKA

• Při hraní jednoho z typů arpeggia v rozsahu 143 až 176 
zvolte jako hlavní rejstřík odpovídající rejstřík uvedený níže.

143–173: Rejstříky bicích sad Drum Kit 
(rejstříky č. 242–252)

174 (China): StdKit1 + Chinese Perc. (rejstřík č. 253)
175 (Indian): Indian Kit 1 (rejstřík č. 254) nebo Indian Kit 2 

(rejstřík č. 255)
176 (Arabic): Arabic Kit (rejstřík č. 259)

Harm/Arp
026

Trio002

026

Aktuální typ

Přidržte tlačítko 
déle než jednu 
sekundu.

POZNÁMKA
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Nastavení Harmony Volume (hlasitosti 
harmonie): 
Tuto hodnotu lze nastavit pomocí funkce č. 027 
(strana 61).

Úprava vstupní hlasitosti arpeggia: 
Tuto hodnotu lze nastavit pomocí funkce č. 028 
(strana 61).

Podržení přehrávání arpeggia pomocí 
pedálu (pedálového spínače) (přidržení)

Nástroj můžete nastavit tak, aby přehrávání 
arpeggia pokračovalo i po uvolnění klávesy, 
a to stisknutím pedálu připojeného ke konektoru 
[SUSTAIN].

1 Opakovaně tiskněte tlačítko 
[FUNCTION] (Funkce), dokud se na 
displeji nezobrazí údaj „PdlFunc“ 
(funkce 029; strana 61).
Poté, co se na několik sekund zobrazí údaj 
„PdlFunc“, se zobrazí aktuální nastavení.

2 Pomocí číselných tlačítek [1]–[3] nebo 
tlačítek [+/YES] (Ano) a [-/NO] (Ne) 
vyberte požadovanou funkci. (V tomto 
případě stisknutím tlačítka [2] vyberte 
položku „Arp Hold“.)
Chcete-li obnovit funkci pedálu na doznívání, 
vyberte položku „Sustain“. Jestliže chcete použít 
zároveň funkce podržení i doznívání, vyberte 
možnost „Sus+ArpH”.

3 Zkuste hrát na klávesy s přehráváním 
arpeggia za použití pedálu. 
Přehrávání arpeggia bude pokračovat i po 
uvolnění kláves. Chcete-li přehrávání arpeggia 
ukončit, uvolněte pedálový spínač.

Jak hrát různé typy

• Typ harmonie 001 až 005

Při hraní akordů v rozsahu pro automatický 
doprovod (automatický doprovod je zapnutý) 
stiskněte klávesy pro pravou ruku (strana 45). 

• Typ harmonie 006 až 012 (Trill) (trylek)

Přidržte dvě klávesy.

• Typ harmonie 013 až 019 (Tremolo)

Držte klávesy 
stisknuté.

• Typ harmonie 020 až 026 (Echo) (ozvěna)

Hrajte na klávesy.

• Typ arpeggia 027 až 176

Funkce arpeggia se použije u hlavního 
a duálního rejstříku.

Funkce arpeggia se použije pouze 
u rejstříku režimu rozdělené klaviatury.

Pokud je režim rozdělené klaviatury vypnutý:

Pokud je režim rozdělené klaviatury zapnutý:

• Funkci arpeggio nelze současně použít pro rejstřík 
režimu rozdělené klaviatury a hlavní a duální rejstříky.

• Pokud jako hlavní rejstřík vyberete rejstřík v rozsahu 
274 až 283, arpeggio a rozdělení klaviatury se zapnou 
automaticky.

POZNÁMKA

Efekt harmonie (01–26) se liší podle vybraného typu. 
V případě typů 01–05 zapněte automatický doprovod 
a spusťte jej zahráním akordu v části klaviatury pro 
doprovod. Efekt harmonie aktivujete stisknutím kláves 
v oblasti pro pravou ruku. V případě typů 06–26 nemá 
zapnutí či vypnutí automatického doprovodu žádný 
účinek. Při použití typů 06–12 je však nutné zahrát dva 
tóny současně.

PdlFunc
029

Sustain1

029

Arp Hold2

029
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Hra na klávesy ve dvou osobách (režim duo)

Po zapnutí režimu duo mohou na tomto nástroji hrát současně dvě osoby, obě se 
stejným zvukem a ve stejném oktávovém rozsahu – jedna osoba na levé polovině 
a druhá na pravé. Tato funkce je užitečná například při výuce, kdy jedna osoba (učitel) 
zahraje ukázku melodie a druhá osoba ji při tom sleduje a procvičuje na své straně 
klaviatury zároveň s učitelem. 

1 Několikrát stiskněte tlačítko 
[FUNCTION] (Funkce), dokud se na 
displeji nezobrazí položka„DuoMode“ 
(funkce 051; strana 63).

2 Pomocí tlačítka [+/YES] (Ano) zvolte 
možnost „on“ (zapnuto).
Klávesa F#3 se stane dělicím bodem funkce duo 
a klaviatura bude rozdělena na dvě části: jednu 
pro levý rejstřík a jednu pro pravý rejstřík.

3 Jedné osobě je určena část klaviatury 
s levým rejstříkem a druhé osobě část 
s pravým rejstříkem.

4 Režim duo lze ukončit výběrem 
možnosti „oFF“ (Vypnuto) 
prostřednictvím funkce „DuoMode“ 
(funkce 051; strana 63) a provedením 
kroku 1.

Změna levého rejstříku
Pouze levý rejstřík lze změnit pomocí položky 
„DuoLVc“ (funkce 052; strana 63). 

Výstup zvuků v režimu duo
Podle výchozího nastavení režimu duo se bude 
při hře zvuk levého rejstříku přehrávat z levého 
reproduktoru a zvuk pravého rejstříku z pravého 
reproduktoru („Separate“). Toto nastavení 
výstupu lze změnit v nastavení „DuoType“ 
(funkce 058; strana 63).

Použití doznívání v režimu duo
Využitím jednoho z následujících postupů 
můžete doznívání v režimu duo používat pro 
levou i pravou část rejstříku stejně jako obvykle. 

• Sešlápněte pedálový spínač (strana 16) 
připojený ke konektoru [SUSTAIN].

• Zapněte funkci „Sustain“ (funkce 024; 
strana 61). Doznívání se použije na všechny 
tóny.

• Části klaviatury s pravým i levým rejstříkem využívají 
stejný rejstřík (hlavní rejstřík).

• Dělicí bod funkce duo lze změnit pomocí funkce č. 053 
(strana 63) podržením tlačítka [ACMP ON/OFF] (Zapnout/
vypnout doprovod) déle než jednu sekundu.

DuoModeon

Zobrazí se, pokud je zapnuta 
funkce duo.

Ekvivalent pro C3

Dělicí bod funkce duo 
výchozí nastavení: 066 (F#3)

Levý rejstřík

Ekvivalent pro C3

Pravý rejstřík

POZNÁMKA

• Když jsou pro levou a pravou stranu nastaveny různé 
rejstříky, zobrazuje se na displeji název rejstříku pro 
pravou část.

• V režimu duo nelze používat některé funkce, například 
cvičení, harmonie/arpeggio nebo duální rejstřík.

• Vyvážení, hlasitost a vlastnosti tónů stereofonního zvuku 
v režimu duo se mohou oproti běžnému režimu lišit, 
protože se používá nastavení DuoType = „Separate“ 
(Samostatné) (strana 63). Rozdíl může být nejvíce patrný 
obzvláště u bicích sad, protože pro každou klávesu bicí 
sady se využívá jiné stereofonní vyvážení.

• Doznívání není možné používat samostatně pouze pro 
levou či pravou část rejstříku.

• Když je doznívání prostřednictvím funkce 024 zapnuto, 
nastavení přidržení se uchová i po vypnutí nástroje.

POZNÁMKA

POZNÁMKA

POZNÁMKA
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Přehrávání skladeb

Interní skladby můžete poslouchat nebo je použít spolu s prakticky libovolnou funkcí, 
například s funkcí cvičení.

Kategorie skladeb
Skladby jsou uspořádány do níže uvedených kategorií. 

Č. skladby Kategorie skladeb Popisy

001 DEMO Tato ukázková skladba představuje různé zvuky nástroje.

002–011 POP Tato kategorie obsahuje sbírku hitů. Bavte se při hraní své oblíbené 
skladby.

012–042 FAVORITE
Shromáždili jsme sbírku, ve které najdete různé lidové písně 
z celého světa, předávané z generace na generaci, a také slavná 
klasická díla. Zkuste zahrát melodie těchto skladeb.

043–051 INSTRUMENT MASTER
Tyto skladby obsahují sólové nástroje jiné než klavír – můžete si tak 
vychutnat hraní jiných instrumentálních rejstříků spolu 
s orchestrálním doprovodem.

052–074 PIANO REPERTOIRE
Najdete zde slavná díla z celého světa a také známé klavírní 
skladby. Vychutnejte si překrásný, rezonující zvuk klavíru při sólové 
hře i s orchestrálním doprovodem.

075–090 LEARN TO PLAY Každá z těchto skladeb má dvě varianty: jednoduchou, kterou 
mohou snadno nacvičit i začátečníci, a druhou, obtížnější verzi.

091–110 FAVORITE WITH STYLE

Vychutnejte si hraní skladby se stylovým doprovodem (data 
automatického doprovodu). (Funkce Keys to Success (Klíče 
k úspěchu) (strana 36) je navržena tak, abyste nejprve zvládli hraní 
melodie pravou rukou a poté se naučili hrát základní tóny akordů 
levou rukou.)

111–116 JAPANESE SONG
Tato kategorie obsahuje sbírku písní, které jsou dobře známé 
v Japonsku a těší se oblibě po generace. Vychutnejte si tyto 
tradiční melodie.

117–129 DUET
Spojte se s přítelem nebo členem rodiny a užijte si spolu skvělou 
hudbu. (Aranžmá skladeb bylo připraveno tak, aby je bylo možné 
hrát také samostatně.)

130–140 PIANO SOLO V této kategorii se nachází sbírka známých klasických klavírních 
skladeb. Vychutnejte si krásné zvuky klavíru.

141–150 TOUCH TUTOR
Naučte se používat výrazovou možnost „touch“ spočívající v různé 
síle úhozu při hraní na klávesy podle úrovně síly zobrazené na 
displeji LCD.

151–162 CHORD STUDY Při hře na podsvícenou klaviaturu si vychutnejte zvuk akordů 
a jednoduché posloupnosti akordů.

163–202 CHORD PROGRESSION Naučte se hrát akordy prostřednictvím skladeb s jednoduchou 
posloupností základních akordů.

203–207 USER SONG Skladby (skladby uživatele), které jste nahráli.

208– FLASH MEMORY
Skladby přenesené z počítače. Pokyny k přenosu uvádí strana 19 
nebo v příručka „Computer-related operations“ (Operace 
prováděné s počítačem) dostupná na webové stránce (strana 8).
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1 Stiskněte tlačítko [SONG] (Skladba) 
a poté pomocí číselných tlačítek [0]–[9] 
nebo tlačítek [+/YES] (Ano) a [-/NO] (Ne) 
vyberte požadovanou skladbu.
Postupujte dle seznamu skladeb (strana 88).

2 Přehrávání spustíte tlačítkem 
[START/STOP].
Přehrávání zastavíte opětovným stiskem tlačítka 
[START/STOP]. 

Změna tempa

Stisknutím tlačítka [TEMPO/TAP] (Tempo/Vyklepat) 
zobrazte hodnotu tempa a poté pomocí číselných 
tlačítek nebo tlačítek [-/NO] (Ne) a [+/YES] (Ano) 
nastavte hodnotu tempa. 

Současným stisknutím tlačítek [+/YES] (Ano) 
a [-/NO] (Ne) obnovíte výchozí tempo aktuální 
skladby nebo stylu (strana 44).

Použití funkce Vyklepat:
Tempo lze během přehrávání stylu nebo skladby 
změnit tak, že dvakrát stisknete tlačítko [TEMPO/
TAP] (Tempo/Vyklepat) v požadovaném tempu. 
Když jsou skladba nebo styl zastaveny, 
několikanásobným stisknutím tlačítka [TEMPO/TAP] 
(Tempo/Vyklepat) zahájíte přehrávání zvoleným 
tempem. Čtyřnásobným stisknutím spustíte skladbu 
nebo styl ve 4dobém rytmu a trojnásobným 
stisknutím spustíte skladbu nebo styl ve 
3dobém rytmu.

Nastavení hlasitosti skladby

Chcete-li upravit vyvážení hlasitosti mezi 
přehrávanou skladbou a vaší hrou na klaviatuře, 
můžete změnit hlasitost skladby. Tento parametr lze 
nastavit pomocí funkce č. 019 (strana 61).

Výběr a přehrávání skladby

Fur Elis075

Název skladby

Číslo skladby

Zobrazí se, 
pokud je režim 
skladby aktivní.

090Tempo
Aktuální hodnota tempa
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Po stisknutím tlačítka [DEMO] (Ukázka) se při 
výchozím nastavení opakovaně přehraje pouze 
11 skladeb (skladby č. 001–011). Toto nastavení lze 
změnit tak, aby byly například automaticky přehrány 
všechny interní skladby. Můžete tak nástroj využít 
jako zdroj pro hudební pozadí. 

1 Podržte tlačítko [DEMO] (Ukázka) déle 
než jednu sekundu.
Na displeji se na několik sekund zobrazí údaj 
„DemoGrp“ (funkce 061; strana 63) a poté se 
zobrazí aktuální plán opakovaného přehrávání.

2 Pomocí tlačítek [+/YES] (Ano) nebo 
[-/NO] (Ne) vyberte skupinu přehrávání.

3 Přehrávání spustíte tlačítkem [DEMO] 
(Ukázka).
Přehrávání zastavíte opětovným stisknutím 
tlačítka [DEMO] (Ukázka) nebo stisknutím 
tlačítka [START/STOP].

Náhodné přehrávání skladeb

Pokud je skupina ukázek (výše) nastavena na jinou 
možnost než „Demo“, pomocí tlačítka [DEMO] 
(Ukázka) lze přepínat mezi pořadím podle čísel 
a náhodným pořadím. K tomu stačí několikrát 
stisknout tlačítko [FUNCTION], dokud se nevyvolá 
funkce „PlayMode“ (funkce 062; strana 63). Poté 
vyberte položku „Normal“ (Normální) nebo 
„Random“ (Náhodné). 

Tento nástroj umožňuje rychlé převinutí dopředu 
(FF), převinutí dozadu (REW) nebo pozastavení 
(PAUSE) přehrávání skladby podobně jako při 
použití ovladačů skladby na hudebním přehrávači. 

Pro melodii skladby můžete vybrat libovolný 
preferovaný rejstřík.

1 Vyberte a přehrajte skladbu.

2 Vyberte požadovaný rejstřík.

3 Stiskněte a přidržte tlačítko [VOICE] 
(Rejstřík) déle než jednu sekundu.
Na displeji se na několik sekund zobrazí údaj 
„SONG MELODY VOICE“ (Rejstřík melodie 
skladby) a původní rejstřík skladby se nahradí 
vybraným rejstříkem.

Opakované přehrávání 
skladeb (funkce BGM)

1 Demo 
(Ukázka) Přednastavené skladby (001–011)

2 Preset 
(Předvolba)

Všechny přednastavené skladby 
(001–140)

3 User 
(Uživatel) Všechny skladby uživatele (203–207)

4
Download 
(Stažené 
skladby)

Všechny skladby přenesené z počítače 
(208–)

• Pokud nejsou k dispozici skladby uživatele ani stažené 
skladby, přehrají se ukázkové skladby.

Přidržte tlačítko déle než 
jednu sekundu.

POZNÁMKA

Převíjení skladby dopředu 
nebo dozadu a pozastavení

• Při opakovaném přehrávání A–B (strana 34) bude převíjení 
dozadu a dopředu fungovat pouze mezi body A a B. 

• Tlačítka [REW], [FF] a [PAUSE] nelze použít při přehrávání 
skladby pomocí tlačítka [DEMO].

Změna rejstříku melodie 
skladby

• Rejstřík melodie můžete změnit, i když je přehrávání 
skladby zastaveno.

• Výběrem jiné skladby zrušíte provedenou změnu rejstříku 
melodie.

• Rejstřík melodie nelze změnit u skladby uživatele.

Převíjení dozadu
Stisknutím tohoto tlačítka 
během přehrávání se 
rychle vrátíte k dřívějšímu 
bodu skladby.

Převíjení dopředu
Stisknutím tohoto tlačítka během 
přehrávání rychle přejdete 
k pozdějšímu bodu skladby.

Pozastavení
Stisknutím tohoto tlačítka 
během přehrávání 
pozastavíte přehrávání 
a opakovaným stisknutím 
přehrávání spustíte ze 
stejného místa.

POZNÁMKA

POZNÁMKA
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Můžete opakovaně přehrávat vymezenou část 
skladby tak, že nastavíte bod A (počátek) a bod B 
(konec) v krocích po jednom taktu. 

1 Spusťte přehrávání skladby (strana 32).

2 Jakmile přehrávání dospěje do místa, 
které chcete nastavit jako počáteční 
bod, stisknutím tlačítka [A-B REPEAT] 
(Opakovat A-B) nastavte bod A.

3 Až přehrávání dospěje do místa, které 
chcete nastavit jako koncový bod, 
opětovným stisknutím tlačítka 
[A-B REPEAT] nastavte bod B.
Vybraná část skladby A–B bude nyní přehrávána 
opakovaně.

4 Opakované přehrávání ukončíte 
stisknutím tlačítka [A-B REPEAT].
Přehrávání zastavíte stisknutím tlačítka [
START/STOP]. 

Jak je uvedeno nad panelovými tlačítky (viz níže), 
skladby (kromě skladeb č. 163–202) jsou tvořeny 
dvěma party (levý a pravý), které lze jednotlivě 
zapínat a vypínat stisknutím odpovídajícího tlačítka: 
L nebo R.

 Když je vybrána skladba uživatele 
(č. 203–207; strana 51)

Indikátory L a R svítí, pokud stopy obsahují data, 
a nesvítí, pokud je stopa ztlumena nebo neobsahuje 
žádná data.

 Pokud je vybrána jiná skladba než skladba 
uživatele

Indikátory L a R svítí vždy bez ohledu na to, zda 
stopa obsahuje data nebo ne.

Party pro levou a pravou ruku lze během přehrávání 
zapínat a vypínat, abyste mohli poslouchat 
požadovaný part (ten, který je zapnutý) nebo 
procvičovat požadovaný part (ten, který je vypnutý).

Po propojení konektoru [USB TO HOST] (USB 
k hostiteli) tohoto nástroje a počítače pomocí kabelu 
USB můžete z počítače přenášet soubory skladeb.
Podrobnosti naleznete v části „Připojení k počítači“, 
strana 57.

Opakování A–B

• Funkci opakování A–B lze vybrat, i když je skladba 
zastavena. Pomocí tlačítek [REW] a [FF] vyberte 
požadované takty. Oba body označte stisknutím tlačítka 
[A-B REPEAT] a potom spusťte přehrávání.

• Pokud chcete nastavit počáteční bod A na začátek 
skladby, stiskněte tlačítko [A-B REPEAT] před spuštěním 
přehrávání skladby.

• Pokud vyberete jinou skladbu, funkce opakování A–B se 
zruší.

A B

Opakované přehrávání této části

Zobrazí se, když je znovu 
ve 3. kroku stisknuto 
tlačítko [A-B REPEAT] 
(Opakovat A-B).

POZNÁMKA

POZNÁMKA

Zapnutí/vypnutí 
jednotlivých partů

• Výběrem jiné skladby se zruší zapnutí/vypnutí partů.

Přenos skladeb z počítače 
do tohoto nástroje

010

Happy002

POZNÁMKA
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Použití funkce cvičení skladby

Pomocí těchto praktických funkcí můžete procvičovat přednastavené skladby 
a zlepšovat tak své dovednosti při hraní. Cvičení jsou uspořádána tak, aby bylo 
dosaženo optimálního a příjemného učení, proto vyberte to, které je pro vás vhodné, 
a postupně krok za krokem zlepšujte své dovednosti.

Můžete zvolit jen hlavní fráze skladby – ty, které se vám líbí nejvíc nebo na kterých je třeba pracovat – 
a postupně je cvičit. Toto cvičení je ideální pro začátečníky.

Každá skladba se skládá z několika kroků. Vaše hra bude pokaždé po celou dobu aktuálního kroku 
vyhodnocována. Skóre 60 a více znamená, že jste úspěšně dokončili daný krok a můžete zahájit následující. 
Ten se poté spustí automaticky.
Stav úspěšného dokončení ★ se uloží, ale k dalšímu kroku můžete přejít, i když jste krok úspěšně 
nedokončili, nebo můžete tento krok opakovat později. 

Opakovaně můžete procvičovat také dvě a více frází současně, 
když je nejprve podle potřeby určíte. Toto je ideální k finálnímu 
procvičování před pokusem o úspěšně zvládnutí posledního 
(konečného) kroku v režimu Klíče k úspěchu nebo když chcete 
obtížné fráze procvičovat opakovaně.

Přednastavené skladby můžete cvičit ve třech krocích, a to nezávisle pro pravou a levou ruku nebo pro obě 
ruce dohromady. Toto je ideální, pokud chcete procvičovat vybraný part celé skladby.

 Cvičení 1 (Poslech) ............ Poslechněte si part, který budete hrát. Co nejlépe si jej zapamatujte.
 Cvičení 2 (Načasování) ...... Naučte se zahrát noty ve správnou dobu. I když zahrajete nesprávné tóny, 

vždy zazní správný tón.
 Cvičení 3 (Správné noty)....Naučte se zahrát správné noty. Skladba se pozastaví, dokud nezahrajete 

správnou notu.

Cvičení s funkcí Klíče k úspěchu (strana 36) a Opakování fráze (strana 38) můžete kombinovat se cvičením 
v režimech Poslech, Načasování nebo Správné noty (strana 40). Pokud se domníváte, že je obtížné zahrát 
konkrétní frázi v rámci cvičení Klíče k úspěchu, použijte funkce poslech, načasování nebo správné noty 
k poslechu fráze, procvičování rytmu nebo k pozastavení fráze do doby, než zahrajete správné noty.

K dispozici jsou notové zápisy ve zpěvníku Song Book (notové zápisy zdarma ke stažení). Zpěvník Song 
Book lze stáhnout z webových stránek společnosti Yamaha, konkrétně z webové stránky daného produktu.

https://www.yamaha.com

Keys to Success (Klíče k úspěchu) (strana 36)

Vyberte 
skladbu, 
kterou se 

chcete naučit.

Procvičte 
1. krok. 

Procvičte 
2., 3., 4. krok 

atd.

Procvičte 
poslední krok.

Hotovo!

Úspěšně 
dokončeno

★★★

Úspěšně 
dokončeno

★

Úspěšně 
dokončeno

★★

Phrase Repeat (Opakování fráze) (strana 38)

Značka fráze

Opakované přehrávání této části

Listening (Poslech), Timing (Načasování) a Waiting (Správné noty) (strana 39)

Vyberte skladbu, 
kterou se chcete 

naučit.

Vyberte part, na 
kterém chcete 

pracovat (pravá ruka, 
levá ruka nebo obě 

ruce).

Vyberte cvičení 
1, 2 nebo 3.

Spusťte 
cvičení!
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Při použití funkce Lekce se skladbou se budou 
postupně rozsvěcovat klávesy, které byste měli 
stisknout jako další. Podsvícená klaviatura vám 
může usnadnit hraní, i když se vám nedaří dobře číst 
notový zápis. 

Pokud nechcete, aby se klaviatura rozsvítila:
Podržením tlačítka [FUNCTION] (Funkce) po dobu 
delší než jednu sekundu vyvolejte položku „Light“ 
(funkce 037; strana 62) a stisknutím tlačítka [-/NO] 
(Ne) vypněte funkci indikátorový asistent. 

Kromě lekce se skladbou se mohou rozsvítit 
klávesy, které stisknete, nebo klávesy určené na 
základě dat skladby. 
Mezi skladby s kompatibilními daty patří nejen 
přednastavené skladby, ale také skladby přenesené 
z počítače do nástroje nebo přehrávané v počítači. 

V rámci tohoto cvičení si natrénujete jednotlivé fráze 
skladby (jednotlivé kroky) až do úplného osvojení 
celé skladby.

1 Připravte si zpěvník Song Book.
Zpěvník Song Book si můžete stáhnout 
z webových stránek společnosti Yamaha 
(strana 8) nebo můžete použít notový zápis 
k některým ze skladeb uvedený na konci této 
příručky. 
Počet kroků a částí cvičení je předem 
naprogramován a liší se v závislosti na dané 
skladbě. Podrobnosti naleznete ve zpěvníku 
Song Book.

2 Stiskněte tlačítko [SONG] a vyberte 
skladbu, kterou chcete cvičit.
V tomto příkladu vyberte v kategorii „LEARN TO 
PLAY“ skladbu „Für Elise (Basic)“ (Pro Elišku – 
snadná) a otevřete odpovídající stránku zpěvníku 
Song Book.

3 Stisknutím tlačítka [KEYS TO SUCCESS] 
můžete s tímto cvičením začít.
Na displeji se zobrazí ikona klaviatury, údaj 
„Step01“ (Krok 01) a part cvičení („R“ (pravý), 
„L“ (levý) nebo „LR“ (levý i pravý)). Tyto údaje 
značí, že se chystáte toto cvičení spustit zcela 
od začátku. Pokud jste již několik kroků 
dokončili, na displeji se zobrazí číslo dalšího.

4 Cvičení spustíte tlačítkem [START/STOP].
Po zavedení skladby se spustí přehrávání 
aktuálního kroku.

5 Nacvičte si frázi daného kroku.
Podle notového zápisu ve zpěvníku hrajte na 
podsvícenou klaviaturu.

Dále jsou k dispozici různé výukové funkce, které vám pomohou při hraní:
 Výuka úhozu (strana 41)
 Výuka akordů (strana 42)
 Posloupnosti akordů (strana 43)

Podsvícená klaviatura 
(funkce Indikátorový 
asistent)

• Klávesy se rozsvítí pouze při přehrávání skladeb MIDI. Při 
přehrávání zvukových skladeb se nerozsvítí.

• Při přehrávání dat skladeb MIDI v počítači můžete určit kanál, 
který bude rozsvěcovat klaviaturu. Podrobnosti naleznete 
v části věnované funkci „Nastavení podsvícení partu 1“ 
(funkce 038) nebo „Nastavení podsvícení partu 2“ (funkce 
039), strana 62.

Klíče k úspěchu

POZNÁMKA

• V tomto režimu mohou být použity všechny 
přednastavené skladby (002–202) kromě skladby 001. 
Zejména vhodné jsou skladby z kategorie „LEARN TO 
PLAY“ (Výuka hraní).

• Abyste si cvičení více užili, všechny skladby jsou určitým 
způsobem upraveny. Z toho důvodu může být tempo 
přehrávání pomalejší než u originálu.

POZNÁMKA

Fur Elis075

Step01

Zobrazí se, pokud 
je zapnuta funkce 
Klíče k úspěchu.

Part cvičení
: Cvičení pro pravou ruku
: Cvičení pro levou ruku
: Cvičení pro obě ruce

Číslo aktuálního kroku

001

Step01

POZNÁMKA
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6 Potvrďte vyhodnocení daného kroku. 
Po dokončení stávajícího kroku bude vaše hra 
vyhodnocena a na displeji se zobrazí vaše skóre 
(v rozmezí 0–100).

Skóre v rozsahu 0–59 znamená, že jste daný 
krok nezvládli a že je třeba jej zahrát znovu. Krok 
se poté spustí automaticky. Skóre v rozsahu 60–
100 znamená, že jste úspěšně dokončili daný 
krok a můžete zahájit následující. Ten se poté 
spustí automaticky.

7 Dokončete kroky 2, 3, 4 atd.
V posledním kroku každé ze skladeb budete 
procvičovat celou skladbu. Po dokončení všech 
kroků se funkce Klíče k úspěchu i přehrávání 
automaticky vypnou. 

8 Pokud budete chtít dané cvičení 
ukončit, stiskněte tlačítko [KEYS TO 
SUCCESS].

Potvrzení stavu úspěšného dokončení

Stav úspěšného dokončení můžete u každé skladby 
potvrdit jednoduchým výběrem skladby a každého 
z jejích kroků. 

Je-li vybrán krok

Je-li vybrána skladba

Vymazání stavu úspěšného dokončení

Stávající stav úspěšného dokončení můžete podle 
potřeby z celé skladby nebo jejích jednotlivých 
kroků odstranit.

Postup odstranění stavu úspěšného dokončení 
u všech kroků:

Vyberte požadovanou skladbu, vypněte režim 
funkce Klíče k úspěchu a podržte tlačítko [KEYS TO 
SUCCESS] déle než tři sekundy. Na displeji se 
zobrazí zpráva „Cleared“ (vymazáno).

Postup odstranění stavu úspěšného dokončení 
u konkrétního kroku:

Vyberte požadovanou skladbu, zapněte funkci Klíče 
k úspěchu, vyberte odpovídající krok a podržte 
tlačítko [KEYS TO SUCCESS] déle než tři sekundy. 
Na displeji se zobrazí zpráva „Cleared“.

• Pokud je zadaný part pro obě ruce, je úspěšné dokončení 
kroku podmíněno hrou oběma rukama. Správná hra 
jednou rukou nestačí. Na displeji se pouze zobrazí zpráva 
typu „Left Part is correct!“ (Part pro levou ruku je 
správný!)

• I v průběhu cvičení můžete pomocí tlačítek [+/YES] / [-/NO] 
vybrat jiný krok.

Excellen068

Zobrazí se, pokud jste 
krok úspěšně dokončili.

POZNÁMKA

POZNÁMKA

• Tuto operaci nelze provádět během přehrávání.

001

Step01

★ : Úspěšně dokončeno
Bez indikace: Krok dosud nebyl 
úspěšně dokončen.

001

Fur Elis075

★✩✩ : Kromě posledního kroku existuje ještě jeden 
či více kroků, které nebyly úspěšně 
dokončeny.

★✩★ : Pouze poslední krok byl úspěšně dokončen.
★★✩ : Všechny kroky kromě posledního byly 

úspěšně dokončeny.
★★★ : Všechny kroky byly úspěšně dokončeny.

POZNÁMKA
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Obtížné fráze můžete opakovaně procvičovat 
výběrem konkrétního čísla předem naprogramované 
značky fráze v seznamu přednastavených skladeb 
(kromě skladeb 001 a 141–202). Informaci 
o umístění značky fráze naleznete ve zpěvníku Song 
Book (strana 8).

Cvičení pouze jediné fráze

Během přehrávání skladby stiskněte u fráze, kterou 
chcete procvičit, tlačítko [PHRASE REPEAT]. Na 
displeji se zobrazí příslušné číslo fráze a po 
zavedení se spustí opakované přehrávání. Podle 
potřeby vypněte part L nebo R (strana 34) a danou 
vypnutou frázi procvičujte, dokud sami nebudete 
spokojeni.

I při opakovaném přehrávání můžete pomocí tlačítek 
[+/YES] nebo [-/NO] vybrat jakékoli číslo jiné fráze. 
K běžnému přehrávání se můžete vrátit opětovným 
stisknutím tlačítka [PHRASE REPEAT].

Cvičení dvou nebo více frází

Nastavením fráze A (počátečního bodu) a fráze B 
(koncového bodu) můžete opakovaně procvičovat 
dvě či více frází. Během přehrávání s funkcí 
opakování fráze můžete stisknutím tlačítka [A-B 
REPEAT] přiřadit stávající frázi jako frázi A. Jakmile 
přehrávání dojde k požadované frázi, opětovným 
stisknutím tlačítka [A-B REPEAT] přiřaďte frázi B. Na 
displeji se následně zobrazí zpráva „A-B Rep“ 
a zahájí se opakované přehrávání v rozsahu od fráze 
A po frázi B. Chcete-li toto nastavení zrušit, 
stiskněte znovu tlačítko [A-B REPEAT]. 

Opakování fráze

• Značka fráze je předem naprogramovaná značka v datech 
některých skladeb, která označuje určité místo ve skladbě.

• V závislosti na vybrané skladbě mohou některé fráze 
obsahovat pouze jednu notu.

POZNÁMKA

Značka fráze

Opakované přehrávání 
této části

REPEATP03

Zobrazí se, pokud je zapnuta 
funkce opakování fráze.

Číslo fráze

• Fráze A a B můžete nastavit, i když je přehrávání zastaveno, 
a to výběrem čísla fráze pomocí tlačítek [+/YES] a [-/NO]. 

• Určíte-li pouze bod A, bude se opakovaně přehrávat úsek 
mezi bodem A a koncem skladby. 

POZNÁMKA
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Cvičení 1 – poslech
V tomto cvičení nebudete hrát na klávesy. Zazní 
melodie nebo akordy vybraného partu. Pozorně 
poslouchejte a snažte si je zapamatovat. 
Když je zapnutý Indikátorový asistent (funkce 037; 
strana 62), rozsvítí se klávesy, jejichž tóny znějí.

Cvičení 2 – načasování
V tomto cvičení se soustřeďte na to, abyste zahráli 
noty ve správném rytmu. Hrajte na klaviaturu podle 
toho, jak se klávesy rozsvěcují. I když zahrajete 
nesprávné tóny, vždy zazní správný tón.

Cvičení 3 – správné noty
V rámci tohoto cvičení se snažte zahrát noty 
znázorněné na podsvícené klaviatuře. Tyto noty se 
zobrazují také na displeji. Skladba bude 
pozastavena, dokud nezahrajete správnou notu. 
Tempo přehrávané skladby se bude shodovat 
s tempem vaší hry. 

1 Po stisknutí tlačítka [SONG] vyberte 
skladbu, kterou chcete cvičit.

2 Part, který chcete procvičovat, vyberte 
stisknutím jednoho z tlačítek [R] 
nebo [L], případně obou tlačítek 
zároveň.

3 Opakovaně stiskněte tlačítko 
[1 LISTENING 2 TIMING 3 WAITING] 
(1 Poslech 2 Načasování 3 Správná 
nota), dokud se na displeji nezobrazí 
požadované cvičení, a spusťte jej.
Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka můžete 
změnit číslo cvičení v pořadí 1: LISTENING 
(Poslech)  2: TIMING (Načasování)  
3: WAITING (Správná nota)  vypnuto  1… .

4 Po dokončení přehrávání cvičení si 
můžete na displeji prohlédnout své 
hodnocení.
Pro cvičení „2 Timing“ (Načasování) 
a „3 Waiting“ (Správná nota) se používají čtyři 
stupně hodnocení. 

Po zobrazení hodnocení na displeji se cvičení 
spustí znovu od začátku.

5 Cvičení zastavíte stisknutím tlačítka 
[START/STOP] (Spustit/zastavit).

Poslech, načasování 
a správné noty

• Pokud chcete, aby během cvičení 3 (správné noty) bylo 
udržováno stálé tempo přehrávání, nastavte parametr vašeho 
tempa na hodnotu OFF pomocí funkce č. 035 (strana 62). 

• Zvuky bubnů se v cvičení Správné noty nepřehrávají.

• Funkci cvičení skladby je možné použít také pro skladby 
nahrané z počítače (strana 57), ale nelze ji použít pro 
skladby uživatele. 

• Skladby 163 až 202 nejsou se cvičeními v režimem 
poslech, načasování a správné noty kompatibilní.

POZNÁMKA

POZNÁMKA

POZNÁMKA

RightLeft

BothHand

Cvičení pro 
levou ruku

Cvičení pro 
pravou ruku

Cvičení pro 
obě ruce

• Pokud se po stisknutí tlačítka [L] zobrazí údaj „No LPart“, 
znamená to, že aktuální skladba neobsahuje part pro 
levou ruku.

• Stisknutím tohoto tlačítka můžete během přehrávání 
změnit režim cvičení. Stisknutím tlačítka [START/STOP] 
můžete cvičení kdykoli zastavit.

• Když hrajete procvičovanou skladbu, hlavní rejstřík se 
automaticky změní na „000“ (One Touch Setting; 
strana 24). Během cvičení nelze používat režim duálního 
rejstříku ani rejstřík režimu rozdělené klaviatury.

• Při změně rejstříku melodie skladby se v závislosti na nově 
zvoleném rejstříku může posunout pozice kláves na 
displeji (po oktávách).

POZNÁMKA

POZNÁMKA

~~~~~~~~

~~~~~~

~~~~

~~

Excellent!

Very Good!

Good

OK
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Vypnutí průvodní noty

Když je zapnuta funkce „Guide“ (Průvodce), můžete 
při cvičení 3 (správné noty) slyšet také průvodní 
notu, což je ideální zejména tehdy, když nebudete 
vědět, kterou notu zahrát jako další. Průvodní nota 
bude znít mírně za tempem, aby indikovala 
správnou notu, pokud se vám nepodaří zahrát 
správnou notu ve správném rytmu. Pokud zahrajete 
správnou notu ve správném rytmu, průvodní nota 
nezazní a přehrávání bude pokračovat.
Pokud nechcete, aby byly přehrávány průvodní 
noty, vypněte funkci pomocí následujících kroků.

1 Opakovaně stiskněte tlačítko 
[FUNCTION], dokud se nezobrazí 
položka „Guide“ (funkce 036; strana 62).

2 Pomocí tlačítek [+/YES] a [-/NO] vyberte 
hodnotu „oFF“.
Tato funkce je ve výchozím nastavení nastavena 
jako „on“ (průvodní nota se přehrává).

Funkci průvodce lze použít pro všechny přednastavené 
skladby, s výjimkou skladeb v kategoriích „FAVORITE 
WITH STYLE“ (part pro levou ruku), „CHORD 
PROGRESSION“ a skladby č. 51.

Funkce Klíče k úspěchu s režimem 
poslech, načasování nebo správné noty

Cvičení s funkcí Klíče k úspěchu (strana 36) můžete 
kombinovat se cvičením v režimech poslech, 
načasování nebo správné noty (strana 39). 

1 Spusťte cvičení s funkcí Klíče k úspěchu.
Viz kroky 1 až 3 na straně 36.

2 Vyberte požadovaný krok pomocí tlačítek 
[+/YES] (Ano) a [-/NO] (Ne) a poté 
opakovaným stisknutím tlačítka 
[1 LISTENING 2 TIMING 3 WAITING] 
(1 Poslech 2 Načasování 3 Správná nota) 
vyberte požadované cvičení.
Spustí se přehrávání vybraného cvičení v režimu 
Klíče k úspěchu. Prostřednictvím vybraného 
cvičení si nacvičte frázi daného kroku. Každý 
krok je vyhodnocen pouze hlášením „Timing is 
correct!“ (Načasování je správné!) nebo „Your 
playing is correct!“ (Vaše hra je správná!). Stav 
úspěšného dokončení není k dispozici.

3 Pokud se budete chtít vrátit zpět do 
režimu funkce Klíče k úspěchu, 
stiskněte opakovaně tlačítko 
[1 LISTENING 2 TIMING 3 WAITING], 
dokud se na displeji nezobrazí možnost 
„StepXX” (XX: číslo).

4 Režim cvičení ukončíte stiskem tlačítka 
[KEYS TO SUCCESS].

Použití funkce opakování fráze 
s režimem poslech, rytmus nebo 
správné noty

Po aktivaci funkce opakování fráze můžete jedním, 
dvěma nebo třemi stisknutími tlačítka [1 LISTENING 
2 TIMING 3 WAITING] spustit přehrávání cvičení 
s aktivní funkcí opakování fráze. Opětovným 
opakovaným stisknutím stejného tlačítka můžete 
režim cvičení ukončit, vypnout přehrávání a přejít do 
režimu opakování fráze. 

• Nastavení průvodce nelze v režimu cvičení měnit.

Guide
036

POZNÁMKA

• V tomto stavu není funkce vyhodnocení k dispozici.
POZNÁMKA
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Výuka používání výrazové možnosti 
„Touch“ (Výuka úhozu)

S touto výukovou funkcí můžete nacvičovat, jak silně nebo jak měkce je třeba uhodit 
do klávesy k dosažení požadovaného hudebního výrazu (v této kapitole je použit pojem 
„Touch“), a to přehráváním skladeb s číslem 141–150 (v kategorii „Touch Tutor“). Při 
přehrávání skladeb z této kategorie se zobrazí informace o správné síle hry. Zkuste 
hrát podle úrovně zobrazené na displeji LCD v průběhu skladby.

1 Vykonáním kroku 1 v části „Selecting 
and Playing Back Song“ (Výběr 
a přehrávání skladby) na straně 32 
zvolte jednu skladbu z rozmezí 141–150 
z kategorie „Touch Tutor“.
Pokud chcete k hraní použít stejný rejstřík, jaký 
je použit v datech hry, zvolte rejstřík číslo „000“ 
(OTS; strana 24). Po provedení tohoto úkonu se 
stisknutím tlačítka [SONG] vraťte zpět na displej 
výuky úhozu.

2 Stisknutím tlačítka [START/STOP] 
spusťte přehrávání zvolené skladby.

3 Když se zobrazí následující zobrazení, 
hrajte na podsvícenou klaviaturu 
s intenzitou, jaká je znázorněna 
na displeji LCD.
Hrajte, dokud je zobrazena úroveň síly. 

Cílová síla je znázorněna symbolem „ “.
Aktuální síla vašeho úhozu je znázorněna 
symbolem „ “.  
Zkuste hrát tak, aby se v průběhu vaší hry 
zobrazovaly následující indikátory (jako cílové 
hodnoty).

Mezi symboly „ “ a „ “ bude mezera, pokud 
bude váš úhoz měkčí nebo tvrdší než cílová 
hodnota.

Váš úhoz je tvrdší než cílová hodnota 
(Cílová hodnota: střední, váš úhoz: tvrdý)

Váš úhoz je stejný jako cílová hodnota 
(Cílová hodnota: střední, váš úhoz: střední)

Váš úhoz je měkčí než cílová hodnota 
(Cílová hodnota: střední, váš úhoz: měkký)

Když je váš úhoz přesný, nástroj vyhodnocuje 
přesnost úhozu (rychlost) a na displeji zobrazuje 
následující výsledky hodnocení. Pokud budete 
i nadále hrát klávesy s úhozem odpovídajícím 
cílové hodnotě na displeji, vaše hodnocení se 
bude postupně zvyšovat. Pokud budete 
pokračovat v hraní na klávesy nepřesně, úroveň 
vašich dovedností se bude postupně snižovat.
Great! > VeryGood > Good > OK

4 Přehrávání zastavíte opětovným 
stisknutím tlačítka [START/STOP].
Režim výuky úhozu ukončíte volbou skladby 
z jiné kategorie než „Touch Tutor“.

• Nezapomeňte nastavit parametr citlivosti úhozu (strana 26) na 
jinou hodnotu než „Fixed“. Když je nastavena hodnota 
„Fixed“, funkce výuky úhozu je neaktivní.

POZNÁMKA

TTutor01141

003

TTutor01141

Úroveň síly (cílová hodnota)

: Měkká

: Střední

: Tvrdá

Noty, které mají být zahrány, jsou uvedeny také 
na grafickém znázornění kláves na displeji.

• Tuto funkci nelze použít s funkcí Klíče k úspěchu.

: Měkká

: Střední

: Tvrdá

Cílová hodnota: střední

Váš úhoz: tvrdý

Cílová hodnota: střední

Váš úhoz: střední

Cílová hodnota: střední

Váš úhoz: měkký

POZNÁMKA
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Přehrávání a cvičení zvuku akordů 
(Výuka akordů)

Přehráváním skladeb číslo 151 až 162 (z kategorie „Chord Study“) si můžete 
poslechnout a procvičit zvuky akordů v podobě klasické hry na klávesy. Skladby č. 151 
až 157 jsou velice jednoduché skladby tvořené jedním akordem (C, Dmi, Emi, F, G, Ami 
a Hmi) hraným v různých polohách, díky kterým si můžete jednotlivé akordy 
poslechnout a zdokonalit jejich používání. Na druhou stranu skladby č. 158 až 162 jsou 
tvořeny několika akordy zahranými v určitém vzoru, což umožňuje zažití a pochopení 
základní posloupnosti akordů. Při hře těchto skladeb a hře na podsvícenou klaviaturu si 
vychutnejte zvuk jednoduchých akordů a posloupností akordů.

1 Vykonáním kroku 1 v části „Výběr 
a přehrávání skladby“ na straně 32 
zvolte jednu skladbu č. 151 až 157 
z kategorie „CHORD STUDY“.

2 Stisknutím tlačítka [START/STOP] 
spusťte přehrávání zvolené skladby.

3 Začněte hrát na podsvícenou klaviaturu. 

Pokud máte s hraním not potíže, použijte funkci 
správné noty (strana 39), která skladbu 
automaticky pozastaví, dokud nezahrajete 
správnou notu. Opakovaně stiskněte tlačítko 
[1 LISTENING 2 TIMING 3 WAITING], dokud se 
na displeji nezobrazí údaj „WAITING“. Funkci 
správné noty ukončíte opětovným stisknutím 
stejného tlačítka.

4 Přehrávání zastavíte opětovným 
stisknutím tlačítka [START/STOP].

1 Stisknutím tlačítek [+/YES] / [-/NO] 
vyberte skladbu č. 158 až 162.

2 Stisknutím tlačítka [START/STOP] 
spusťte přehrávání zvolené skladby.

3 Začněte hrát na podsvícenou klaviaturu.
Poslechněte si základní posloupnost akordů 
a hrajte v doprovodu skladby tak dlouho, než 
budete schopni bezchybně následovat změny 
v akordech.

Pokud máte s hraním not potíže, použijte funkci 
správné noty (strana 39), která skladbu 
automaticky pozastaví, dokud nezahrajete 
správnou notu. Opakovaně stiskněte tlačítko 
[1 LISTENING 2 TIMING 3 WAITING], dokud se 
na displeji nezobrazí údaj „WAITING“. Funkci 
správné noty ukončíte opětovným stisknutím 
stejného tlačítka.

4 Přehrávání zastavíte opětovným 
stisknutím tlačítka [START/STOP].

Přehrávání a cvičení zvuku 
jednoduchých akordů

001

ChdStd01151

Přehrávání a cvičení 
základní posloupnosti 
akordů
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Hra akordů společně s funkcí 
posloupnosti akordů ve skladbě

Skladby č. 163 až 202 z kategorie „Chord Progression“ jsou tvořeny typickou 
posloupností akordů. Posloupnost akordů si můžete poslechnout a zažít při přehrávání 
skladby a hraní na podsvícenou klaviaturu. Počet uvedených kláves, podle kterých máte 
zahrát posloupnost, se postupně zvyšuje od jednoho základního tónu po dva, tři 
a nakonec čtyři tóny a vy si tak můžete postupně přirozenou cestou zapamatovat celé 
akordy. Podle potřeby si můžete upravit tóninu skladby a zdokonalit tak posloupnost 
akordů ve všech tóninách. 

1 Vykonáním kroku 1 v části „Výběr 
a přehrávání skladby“ na straně 32 
zvolte jednu skladbu č. 163 až 202 
z kategorie „Chord Progression“.

2 Stiskněte tlačítko [PHRASE REPEAT].
Jakmile po displeji postupně přejede údaj 
„CHORD PROGRESSION“, zobrazí se výška tónu 
zvolené skladby a počet kláves, které máte 
stisknout.

3 Pomocí tlačítek [+/YES] / [-/NO] vyberte 
počet kláves, které chcete zahrát.
Při každém stisknutí tlačítka [+/YES] se počet 
kláves, jež máte zahrát, navýší z pouhého 
jednoho základního tónu (1Note) na dva tóny 
(2Notes), tři tóny (3Notes) a čtyři tóny (All). 

4 Stisknutím tlačítka [START/STOP] 
spusťte přehrávání zvolené skladby.

5 Začněte hrát na podsvícenou klaviaturu.

6 Opakovaným stisknutím tlačítka [PHRASE 
REPEAT] funkci posloupnosti akordů 
vypnete.

Postup změny tóniny skladby:
Pokud je funkce Posloupnost akordů zapnuta, 
můžete stisknutím jedné z kláves z horní oktávy 
(C5 až H5, uvedené napravo od základního rozsahu 
„ “ na panelu přímo nad klávesami) změnit 
výšku tónu skladby.

Například stisknutím klávesy D5 u skladby 
v C dur se tónina změní na D dur.

Přehrávání akordů můžete procvičit v režimu 
„Waiting“ (strana 39) funkce cvičení. K tomu stačí 
jednoduše jednou stisknout tlačítko [1 LISTENING 
2 TIMING 3 WAITING] (1 Poslech 2 Načasování 
3 Správné noty).

• Úvodní nastavení tóniny je C dur nebo A moll.

• Počet kláves, které je třeba stisknout, můžete nastavit 
také pomocí číselných tlačítek [1]–[4].

• Při hraní na klávesy v rozsahu C5 až H5 se příslušné tóny 
nepřehrají.

C 1NoteCP9

Výška tónu zvolené skladby: C

Počet kláves, které je 
třeba stisknout: 1

Zobrazí se, pokud je zapnuta 
funkce posloupnosti akordů.

POZNÁMKA

C 2NotesCP9

POZNÁMKA

001

C 1NoteCP9

POZNÁMKA

• Tóninu skladby nelze změnit během přehrávání.

Počet kláves, které je třeba zahrát
 Pouze základní tón (1Note)

Stiskněte pouze klávesu základního tónu akordu.
 Dva tóny (2Notes)

Stiskněte 3. interval akordu společně se základním 
tónem a osvojte si rozdíly mezi durovými 
a mollovými akordy.

 Tři tóny (3Notes)
Stiskněte 5. interval akordu společně se základním 
tónem a 3. intervalem.

 Čtyři tóny (All)
Zahrajte všechny tóny tvořící akord. Velmi často jsou 
akordy tvořeny pouze třemi tóny, ale v některých 
případech je akord doplněn dalším intervalem 
(například 7.). Upozorňujeme, že v závislosti na 
akordu se nemusí 4. tón používat.

Hraní akordů v režimu cvičení 
„Správné noty“.

• Přehrávání bude úspěšně pokračovat i při použití jiného obratu 
akordu nebo při hraní v oktávách mimo tóny uvedené na 
podsvícené klaviatuře (s výjimkou rozsahu C5–H5 používaného 
pro změnu tóniny skladby).

C

Db Eb F# Ab Bb

D E F G A B

Základní 

POZNÁMKA

POZNÁMKA
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Hra s rytmickým a melodickým doprovodem (styly)

Tento nástroj je vybaven funkcí automatického doprovodu, která automaticky přehrává 
odpovídající styly (rytmický + basový + akordický doprovod), které se snadno ovládají 
hraním akordů levou rukou (pouze základního tónu nebo všech tónů akordu).
Můžete si vybrat hraní akordů dvěma způsoby: „Smart Chord“ (inteligentní akord) – 
hraní akordu stisknutím klávesy jediným prstem, a „Multi Finger“ (více prstů) – běžné 
hraní všech příslušných not akordu.

Způsob, jakým hrajete akordy při hraní stylů, se 
nazývá „typ prstokladu“ a lze jej určit 
prostřednictvím funkce č. 017 (strana 61). Tento 
nástroj umožňuje volbu ze dvou typů prstokladu.

 Smart Chord (Inteligentní akord) (výchozí 
nastavení)
Styl lze přehrát tak, že hrajete pouze základní tón 
akordu.

 Multi Finger (Více prstů)
U tohoto způsobu se styl přehrává hraním všech 
not akordu. Durový akord, mollový akord, 
septakord a mollový septakord lze však snadno 
hrát také stisknutím jedné až tří kláves.

Informace o akordech najdete v části „Typy akordů 
pro přehrávání stylu“ (strana 47) nebo můžete použít 
funkci Slovník akordů (strana 49).

1 Opakovaně stiskněte tlačítko 
[FUNCTION] (Funkce), dokud se 
nezobrazí položka „FingType“ 
(funkce 017; strana 61).
Na displeji se na několik sekund zobrazí údaj 
„FingType“ a poté se zobrazí aktuální typ 
prstokladu.

2 Použijte číselná tlačítka [0]–[9] nebo 
tlačítka [+/YES] (Ano) a [-/NO] (Ne) k výběru 
možnosti „SmartChd“ nebo „Multi“.

3 Stisknutím tlačítka [STYLE] (Styl) 
ukončete nastavení typu prstokladu.

Pokud je typ prstokladu nastaven na hodnotu 
„SmartChd“, je třeba předem nastavit tóniny skladeb, 
které chcete hrát. Zadaná tónina se nazývá tónina 
inteligentního akordu.

1 Opakovaně stiskněte tlačítko 
[FUNCTION], dokud se nezobrazí 
položka „S.ChdKey“ (funkce 018; 
strana 61).
Zobrazí se aktuální tónina inteligentního akordu.

2 Stisknutím tlačítek [+/YES] (Ano) 
a [-/NO] (Ne) vyberte tóninu 
inteligentního akordu, která 
odpovídá notovému zápisu.
Pokud například chcete hrát níže uvedený 
notový zápis, je nutné tóninu inteligentního 
akordu nastavit na „FL2“ (2 béčka) (strana 48).

3 Stisknutím tlačítka [STYLE] (Styl) 
ukončete nastavení tóniny inteligentního 
akordu.

Nastavení typu prstokladu

FingType
017

SmartChd1

017

Nastavení tóniny 
inteligentního akordu

S.ChdKeySP0

018
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1 Stisknutím tlačítka [STYLE] a následným 
stisknutím číselných tlačítek [0]–[9] 
nebo tlačítek [+/YES] a [-/NO] vyberte 
požadovaný styl.
Seznam stylů najdete na čelním panelu nebo 
v seznamu stylů (strana 90).

2 Stisknutím tlačítka [ACMP ON/OFF] 
zapněte automatický doprovod.

Po provedení této operace se z oblasti klaviatury 
vlevo od dělicího bodu (054: F#2) stane „Rozsah 
pro automatický doprovod“ a bude ji možné 
použít pouze k zadání akordů pro doprovod.

Dělicí bod lze změnit pomocí funkce č. 003 
(strana 60) podržením tlačítka [ACMP ON/OFF] 
na déle než jednu sekundu.

3 Stisknutím tlačítka [SYNC START] 
zapněte synchronizované spuštění.
Přehrávání stylu se tímto přepne do „standby“ 
(pohotovostního režimu), a jakmile začnete hrát 
na nástroj, začne se přehrávat styl.

4 Spusťte přehrávání tak, že zahrajete na 
klávesu v rozsahu pro automatický 
doprovod.
Pokud je jako typ prstokladu nastavena možnost 
„SmartChd“, stačí levou rukou hrát pouze 
základní tón akordu. Pokud je typ prstokladu 
nastaven na hodnotu „Multi“, je třeba hrát 
všechny noty akordu, viz strana 47. Pravou 
rukou hrajte melodii a levou rukou hrajte akordy. 

5 Přehrávání zastavíte stisknutím tlačítka 
[START/STOP].

Pomocí „Sections“ (částí) můžete k přehrávání 
stylu přidat úvod, závěr nebo variace rytmu. 
Podrobnosti viz strana 46. 

Změna tempa
Viz „Změna tempa“ (strana 32).

Nastavení hlasitosti stylu
Chcete-li upravit vyvážení hlasitosti mezi 
přehrávaným stylem a vaší hrou na klaviatuře, 
můžete změnit hlasitost stylu. Tento parametr lze 
nastavit pomocí funkce č. 016 (strana 61). 

Přehrávání stylů

• Měřič síly (strana 17) nereaguje na hru v rozsahu pro 
automatický doprovod.

BritRock001

Název stylu

Číslo stylu

Zobrazí se, 
pokud je režim 
stylu aktivní.

16Beat022

Tato ikona se zobrazuje, když je 
automatický doprovod zapnutý.

Dělicí bod … výchozí nastavení: 054 (F#2)

Rozsah pro 
automatický 

doprovod

036
(C1)

048
(C2)

060
(C3)

072
(C4)

084
(C5)

096
(C6)

POZNÁMKA

Hraní pouze rytmického partu
Pokud stisknete tlačítko [START/STOP] (bez stisknutí 
tlačítka [ACMP ON/OFF] v kroku 2), lze přehrát pouze 
rytmický part. Vy můžete hrát melodii s využitím celého 
rozsahu klaviatury. 

16Beat022

Bliká, pokud je funkce synchronizovaného spuštění zapnuta.

Dělicí bod

• Styly kategorie pianisty (197–205) neobsahují žádné 
rytmické party, proto pokud spustíte přehrávání pouze 
rytmického partu, neuslyšíte žádný zvuk. Při přehrávání 
těchto stylů nezapomeňte provést kroky 2–4 uvedené na 
této stránce. 

POZNÁMKA
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Každý styl se skládá z „Sections“, které umožňují 
upravit aranžmá doprovodu podle přehrávané 
skladby.

 INTRO (Úvod)
Používá se k zahájení skladby. Po skončení úvodu 
se přehrávání stylu posune do hlavní části. Délka 
úvodu (v taktech) je závislá na zvoleném stylu.

 MAIN (Hlavní)
Používá se k hraní hlavní části skladby. Přehrávání 
hlavní části se bude neustále opakovat, dokud 
nestisknete tlačítko jiné části. Jsou k dispozici dvě 
variace (A a B). Zvuk přehrávaného stylu se mění 
harmonicky podle akordů hraných levou rukou.

 AUTO FILL (Automatická mezihra)
Tato část se automaticky přidává před změnou na 
hlavní část A nebo B.

 ENDING (Závěr)
Používá se k ukončení skladby. Po skončení závěru 
se přehrávání stylu automaticky zastaví. Délka 
závěru (v taktech) je závislá na zvoleném stylu.

1–3
Stejně jako kroky 1–3 na straně 45.

4 Stisknutím tlačítka [MAIN/AUTO FILL] 
(Hlavní / Automatická mezihra) vyberte 
hlavní část A nebo B. 

5 Stiskněte tlačítko [INTRO/ENDING/rit.] 
(Úvod/závěr/ritardando). 

Nyní můžete začít přehrávat styl od úvodní části. 

6 Levou rukou zahrajte akord, čímž 
spustíte přehrávání úvodní části. 
Zahrajte například akord C dur.
Informace o hraní akordů uvádí strana 47.

7 Po ukončení úvodu pokračujte v hraní 
podle přehrávané skladby.
Levou rukou hrajte akordy, pravou rukou melodii 
a podle potřeby stiskněte tlačítko [MAIN/AUTO 
FILL]. Část se změní na mezihru a poté na hlavní 
část A nebo B. 

8 Stiskněte tlačítko [INTRO/ENDING/rit.] 
(Úvod/závěr/ritardando). 

Aktivuje se závěrečná část. Po skončení závěru 
se přehrávání stylu automaticky zastaví. Závěr 
můžete nechat postupně zpomalit (ritardando) 
opětovným stisknutím tlačítka [INTRO/ENDING/
rit.] během přehrávání závěru.

Variace stylů

MAIN A

Aktuální část

INTRO≥A

Dělicí bod … výchozí nastavení: 054 (F#2)

Rozsah pro 
automatický 

doprovod

FILL A≥B

ENDING
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Tento přehled je určen pro uživatele, kteří s akordy zatím nemají zkušenosti. Obsahuje přehled, jak hrát běžné 
akordy v rozsahu pro automatický doprovod klaviatury. Ke zjištění informací o akordech můžete použít také 
funkci Slovník akordů (strana 49). Jelikož existuje mnoho akordů a způsobů jejich hudebního využití, 
doporučujeme vyhledat další podrobnosti v běžně dostupných knihách akordů.

Když je jako typ prstokladu nastavena hodnota „Multi“, zahrajte noty tvořící akord v rozsahu pro automatický 
doprovod. Když je jako typ prstokladu nastavena hodnota „SmartChd“, zahrajte základní tón „“ v rozsahu 
pro automatický doprovod.

 označuje základní tón.

• Obraty lze použít rovněž v základní verzi. Existuje však několik výjimek: 
m7, m7b5, m7(11), 6, m6, sus4, aug, dim7, 7b5, 6(9), sus2

• Obraty akordů 7sus4 nebudou rozpoznány, pokud budou vynechány tóny.

• Zahrajete-li akord, který není nástrojem rozpoznán, na displeji se nic nezobrazí. V takovém případě bude přehrán pouze určitý part, 
například rytmus.

Typy akordů pro přehrávání stylu

Durový Mollový Septakord Mollový septakord Velký septakord

C Cm 7C Cm7 CM7

D Dm 7D Dm7 DM7

E Em 7E Em7 EM7

F Fm 7F Fm7 FM7

G Gm 7G Gm7 GM7

A Am 7A Am7 AM7

B Bm 7B Bm7 BM7

Když je zvolena možnost „Multi“, durový akord, mollový akord, septakord a mollový septakord lze snadno hrát také stisknutím 
jedné až tří kláves.

Jednoduché akordy pro 
základní tón „C"

Hraní durového akordu
Stiskněte klávesu 
základního tónu () akordu.

Hraní mollového akordu
Stiskněte klávesu základního 
tónu společně s nejbližší 
černou klávesou vlevo.

Hraní septakordu
Stiskněte klávesu základního 
tónu společně s nejbližší bílou 
klávesou vlevo.

Hraní mollového septakordu
Stiskněte klávesu základního tónu 
společně s nejbližší bílou a černou 
klávesou vlevo (tři klávesy současně).

C Cm C7 Cm7
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Když je jako typ prstokladu nastavena hodnota „SmartChd“ a vyberete tóninu inteligentního akordu na 
základě notového zápisu (strana 44), zahrajte základní tón v rozsahu pro automatický doprovod. Tímto 
způsobem můžete přehrát níže uvedené akordy.

Přehrávané akordy při volbě inteligentního akordu

Tónina na 
notovém 
zápisu

Tónina 
inteligent-

ního 
akordu 

(na displeji)

Základní tón

Db Eb F# G# Bb

C D E F G A B

FL7 C dim Db m D 
dim7

Eb 
1 + 5 E F dim F# 7 G G# m A Bb m7

b5 B

FL6 C dim Db 7 D Eb m E F m7
b5 F# G dim G# m A 

dim7
Bb 

1 + 5 B

FL5 C m7
b5 Db D dim Eb m E 

dim7
F 

1 + 5 F# G dim G# 7 A Bb m B

FL4 C 
1 + 5 Db D dim Eb 7 E F m F# G m7

b5 G# A dim Bb m B 
dim7

FL3 C m Db D m7
b5 Eb E dim F m F# 

dim7
G 

1 + 5 G# A dim Bb 7 B

FL2 C m Db 
dim7

D 
1 + 5 Eb E dim F 7 F# G m G# A m7

b5 Bb B dim

FL1 C 7 Db D m Eb E m7
b5 F F# 

dim G m G# 
dim7

A 
1 + 5 Bb B dim

Žádná tónina
SP0

(výchozí)
C Db 

dim D m Eb 
dim7

E 
1 + 5 F F# 

dim G 7 G# A m Bb B m7
b5

SP1 C Db 
dim D 7 Eb E m F F# m7

b5 G G# 
dim A m Bb

dim7
B 

1 + 5

SP2 C Db m7
b5 D Eb 

dim E m F dim7 F# 
1 + 5 G G# 

dim A 7 Bb B m

SP3 C 
dim7

Db 
1 + 5 D Eb 

dim E 7 F F# m G G# m7
b5 A Bb

dim B m

SP4 C Db m D Eb m7
b5 E F dim F# m G 

dim7
G# 

1 + 5 A Bb
dim B 7

SP5 C dim Db m D 
dim7

Eb 
1 + 5 E F dim F# 7 G G# m A Bb m7

b5 B

SP6 C dim Db 7 D Eb m E F m7
b5 F# G dim G# m A 

dim7
Bb 

1 + 5 B

SP7 C m7
b5 Db D dim Eb m E 

dim7
F 

1 + 5 F# G dim G# 7 A Bb m B

POZNÁMKA

• Indikace akordu „1 + 5“ na displeji nástroje je stejná jako u durového akordu.
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Slovník akordů je užitečný, pokud znáte název 
určitého akordu a chcete rychle zjistit, jak se hraje. 

1 Stisknutím a přidržením tlačítka 
[1 LISTENING 2 TIMING 3 WAITING] déle 
než jednu sekundu vyvolejte funkci 
„Dict.“ (Slovník). 
Na displeji se zobrazí údaj „Dict.“.

Klaviatura se tak rozdělí do tří rozsahů, jak je 
zobrazeno níže. 
• Rozsah vpravo od označení „ “:

Slouží k určení základního tónu akordu, avšak 
nevydává žádný zvuk. 

• Rozsah mezi označeními 
„ “a „ “:
Slouží k určení typu akordu, avšak nevydává 
žádný zvuk. 

• Rozsah vlevo od označení „ “:
Slouží k hraní a potvrzení akordu určeného 
v předchozích dvou rozsazích. 

2 V příkladu se naučíme hrát akord GM7 
(velký septakord G). 

2-1. Stisknutím klávesy „G“ v části klaviatury 
vpravo od označení „ “ určete „G“ 
jako základní tón. 

2-2. Stiskněte klávesu „M7“ v části mezi 
označeními „ “ a „ “. 
Noty, které je třeba zahrát pro zadaný 
akord, jsou podsvíceny. Také se zobrazují 
na displeji kláves.

Chcete-li vyvolat všechny možné obraty akordu, 
stiskněte tlačítka [+/YES] / [-/NO]. 

3 Podle zobrazené notace a diagramu 
klaviatury zkuste v části vlevo od 
označení „ “ zahrát akord. 
Pokud akord zahrajete správně, zazní zvonek 
signalizující správný prstoklad a na displeji 
zabliká název akordu.

4 Režim slovníku akordů ukončíte 
stisknutím tlačítka [VOICE], [SONG] 
nebo [STYLE]. 

Hledání akordů ve slovníku 
akordů

Dict.

Přidržte tlačítko déle 
než jednu sekundu.

Rozsah typů akordu
Základní 
rozsah 

Rozsah 
klaviatury 
pro hru

• Durové akordy: Jednoduché durové akordy jsou obvykle 
označeny jen názvem základního tónu. Například „C“ 
označuje akord C dur. Pokud však určujete durové akordy 
v tomto případě, vyberte po stisknutí základního tónu 
možnost „M“ (durový akord). 

• Tyto akordy se ve slovníku akordů nezobrazují: 6(9), 
M7(9), M7(# 11), b 5, M7b 5, M7aug, m7(11), mM7(9), 
mM7b 5, 7b 5, sus2

001

Dict.

001

Dict.

Název akordu (základní tón a typ)

Jednotlivé tóny akordu 
(klaviatura)

POZNÁMKA
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Tuto funkci můžete použít, pokud máte problémy 
s vyhledáním a použitím požadovaného stylu nebo 
rejstříku. V hudební databázi stačí vybrat oblíbený 
hudební žánr, podle něhož se zvolí ideální nastavení. 

1 Stiskněte tlačítko [MUSIC DATABASE]. 
Automaticky se zapne funkce automatického 
doprovodu a synchronizovaného spuštění. 

2 Pomocí číselných tlačítek [0]–[9] nebo 
tlačítek [+/YES] a [-/NO] vyberte 
požadovanou hudební databázi. 
Tato operace vyvolá nastavení panelu přiřazená 
k vybrané hudební databázi, například rejstřík 
a styl. Název kategorie seznamu položek 
hudební databáze najdete na čelním panelu 
nebo v seznamu položek hudební databáze 
(strana 92).

3 Hrajte na klávesy tak, jak je to popsáno 
v krocích 4–5 na straně 45. 

Do stylů číslo 206–215 lze zaregistrovat (načíst) data 
stylů vytvořená v jiném nástroji nebo v počítači 
a poté je přehrávat stejným způsobem jako interní 
přednastavené styly.

1 Připojte tento nástroj k počítači 
a přeneste do něj z počítače soubor 
stylu (***.STY). 
Pokyny naleznete v příručce „Computer-related 
operations“ (Operace prováděné s počítačem) 
dostupné na webových stránkách (strana 8).

2 Opakovaně stiskněte tlačítko 
[FUNCTION] (Funkce), dokud se 
nezobrazí položka „StyleReg“ (funkce 
060; strana 63).

Přibližně za dvě sekundy se na displeji zobrazí 
název souboru stylů, který lze registrovat.

3 Pokud již byly některé soubory stylu 
přeneseny do nástroje, vyberte 
požadovaný styl pomocí tlačítka [+/YES] 
(Ano) a [-/NO] (Ne).

4 Stiskněte tlačítko [0].
Na displeji se zobrazí dotaz na cíl načítání 
„***Load To?“ (***: 206–215). V případě potřeby 
vyberte jiné číslo pomocí tlačítka [+/YES] (Ano) 
a [-/NO] (Ne).

5 Stiskněte tlačítko [0].
Objeví se potvrzovací zpráva. Operaci můžete 
zrušit stisknutím tlačítka [-/NO].

6 Stisknutím tlačítka [+/YES] soubor 
načtete.
Po chvíli se zobrazí zpráva o dokončení operace.

7 Stiskněte tlačítko [STYLE] (Styl), pomocí 
tlačítek [+/YES] (Ano) nebo [-/NO] (Ne) 
vyberte požadovaný styl z rozsahu 
206–215 a poté jej zkuste přehrát.
Pokyny k hraní stylu uvádí strana 45.

Používání hudební 
databáze

Registrace souboru stylů

001Jude Hey

• Operaci načítání nelze během provádění zrušit. 
Během této operace nikdy nevypínejte napájení. 
Mohlo by dojít ke ztrátě dat.

StyleReg
060

OZNÁMENÍ
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Nahrávání vlastní hry

Můžete nahrát až 5 relací vlastní hry jako skladby uživatele (User 1–5: skladby č. 203–207). 
Nahrané skladby uživatele je možné přehrát v nástroji. Nahrané skladby uživatele lze 
přehrát stejným způsobem jako přednastavené skladby.

Svoji hru můžete do dvou následujících stop 
skladby uživatele zaznamenat jednotlivě nebo 
současně.
Stopa 1:
Do této stopy se ukládá vaše hraní melodie.
Stopa 2:
Do této stopy se ukládá vaše hraní melodie nebo 
přehrávání stylu (změny akordů a částí).

Kapacita pro záznam dat:
Do pěti skladeb uživatele lze nahrát přibližně celkem 
10 000 not.

Tato operace je vhodná pro záznam nové skladby 
bez potřeby výběru stopy. 

1 Vyberte požadovaná nastavení, 
například rejstřík nebo styl.
Pokud chcete nahrát pouze melodii, vypněte 
funkci ACMP (strana 45). Pokud chcete spolu 
s melodií nahrát také přehrávání stylu nebo rytmu, 
zapněte funkci ACMP (strana 45).

2 Stisknutím tlačítka [REC] (Nahrát) 
vstupte do režimu připravenosti na 
nahrávání.
Tato operace vybere jako cíl nahrávání nejnižší 
číslo nezaznamenané skladby uživatele („User 1“ – 
„User 5“), pokud nebyla předem zadána skladba 
uživatele nebo pokud byl přechod do režimu 
připravenosti na nahrávání proveden z režimu styl. 
Podle potřeby můžete pomocí tlačítek [+/YES] 
(Ano) a [-/NO] (Ne) vybrat také jinou skladbu.

Blikání údaje na displeji, a tím i režim 
připravenosti na nahrávání, můžete ukončit 
opětovným stisknutím tlačítka [REC] (Nahrát).

3 Nahrávání zahájíte tak, že začnete hrát 
na klávesy.
Pokud je ACMP zapnutý, stisknutím tlačítka 
[START/STOP] můžete nezávisle nahrávat pouze 
rytmický zvuk a poté změnit požadovanou část 
(strana 46). 

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

5 Přehrávání nahrané skladby můžete 
spustit stisknutím tlačítka [START/STOP].

Struktura stopy skladby

Rychlé nahrávání

001

User 1EC

Číslo skladby uživatele

Bliká

• Pokud všechny skladby uživatele obsahují nahraná 
data, automaticky se zvolí pozice „User 1 (Song 
Number 203)“. V takovém případě dojde k přepsání 
předchozích dat skladby „User 1“. Doporučujeme proto 
ukládat důležitá data do počítače (viz strana 59).

• V tomto stavu nelze zapínat ani vypínat ACMP, nicméně 
pomocí tlačítka [STYLE] a číselných tlačítek můžete 
měnit styl.

• Na konci záznamu se po určitou dobu na displeji 
zobrazí zpráva „Writing!“ (Probíhá zápis!). Dokud je 
na displeji zobrazena tato zpráva, nástroj nikdy 
nevypínejte. Mohla by se poškodit interní paměť 
zařízení, což by vedlo ke ztrátě dat.

Omezení při nahrávání
• Nelze nahrávat úroveň dozvuku, zvuk metronomu, 

transpozici ani ladění.
• Následující nastavení a tlačítka nejsou k dispozici. 

Pokud je případně použijete, nová nastavení 
nebudou mít na záznam vliv:

ACMP ON/OFF, dělicí bod, typ dozvuku, typ 
efektu chorus, typ harmonie/arpeggia, tlačítko 
[FUNCTION] (Funkce), tlačítko [PORTABLE 
GRAND] (Rejstřík klavíru).

• Když nahráváte hru při hraní na klávesy se zapnutou 
funkcí DSP, dbejte na to, abyste nahrávali do stopy 1.

OZNÁMENÍ

POZNÁMKA

36 48 7260

Dělicí bod … výchozí nastavení: 054 (F#2)

Rozsah pro 
automatický 

doprovod

OZNÁMENÍ
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1 Vyberte požadovaná nastavení, jako 
například rejstřík nebo styl.
Pokud chcete nahrát melodii, vypněte funkci 
ACMP (strana 45). Pokud chcete nahrávat 
přehrávaný styl, zapněte funkci ACMP (strana 45).

2 Přidržte tlačítko [REC] a stisknutím 
tlačítka požadované stopy 1 nebo 2 
aktivujte režim nahrávání.
Pokud budete chtít nahrávat přehrávaný styl, 
nezapomeňte vybrat stopu 2. Budete-li chtít 
nahrávat melodii, vyberte podle potřeby stopu 1 
nebo 2. Na obrázku níže je znázorněn výběr 
stopy 2.

Skladba uživatele se zobrazí na displeji.

Při přehrávání nebo ztlumení nahrané stopy 
můžete nahrát svou hru. Chcete-li stopu přehrát 
nebo ztlumit, stiskněte tlačítko [REC TRACK 1] 
(Nahrát stopu 1) nebo [REC TRACK 2] (Nahrát 
stopu 2). Při každém stisknutí daného tlačítka se 
přepne přehrávání/ztlumení. 

3 Stisknutím tlačítek [+/YES] (Ano) 
a [-/NO] (Ne) vyberte skladbu uživatele, 
kterou chcete nahrát.

4 Stejné jako kroky 3 až 5 (strana 51) 
v části „Rychlé nahrávání“.

Při přehrávání nahrané skladby můžete stisknutím 
tlačítka [REC TRACK 1] (Nahrát stopu 1) nebo [REC 
TRACK 2] (Nahrát stopu 2) ztlumit stopu 1 nebo 
stopu 2. Při každém stisknutí tlačítka se stav přepne 
mezi přehráváním a ztlumením.

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

2 Stiskněte tlačítko [REC] a přidržte jej 
déle než jednu sekundu.
Zobrazí se potvrzovací zpráva.

Operaci můžete zrušit stisknutím tlačítka [-/NO].

3 Stiskněte tlačítko [+/YES].
Znovu se zobrazí potvrzovací zpráva.

Operaci můžete zrušit stisknutím tlačítka [-/NO].

4 Stisknutím tlačítka [+/YES] (Ano) 
skladbu vymažete.
V průběhu mazání skladby se zobrazí zpráva 
“Writing!“ (Zápis).

Nahrávání do určené stopy

001

User 1EC

Skladba uživatele

Bliká: Stopa je vybrána jako cíl nahrávání.
Svítí: Stopa obsahuje data.
Nesvítí: Stopa neobsahuje žádná data nebo je ztlumená.
 

Vymazání skladby uživatele

ClrUser1YES

Přidržte tlačítko déle 
než jednu sekundu.

Sure?YES
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Uložení oblíbených nastavení panelu do paměti

Tento nástroj je vybaven funkcí registrační paměti, která umožňuje uložení oblíbených 
nastavení a jejich snadné vyvolání v případě potřeby. Celkem lze uložit až devět nastavení 
a ta přiřadit k tlačítkům 1–9. (Nastavení výrobce jsou nahrána na pozicích 1–9.)

1 Stiskněte tlačítko [REGIST MEMORY].
Na displeji se zobrazí zpráva „LoadNo.?“ (Nahrát 
číslo?).

2 Stisknutím jednoho z tlačítek [1]–[9] 
vyvolejte uložená nastavení panelu.
Na displeji se zobrazí číslo registrační paměti a 
název rejstříku v paměti.

Číslo registrační paměti můžete změnit 
stisknutím jednoho z ostatních tlačítek [1]–[9]. 
Registrační paměť ukončíte stisknutím tlačítka 
[REGIST MEMORY].

Nastavení výrobceVyvolání nastavení panelu 
z registrační paměti

LoadNo.?

Zobrazí se po stisknutí tlačítka 
[REGIST MEMORY].

NylnGtrH01

Název rejstříku v pamětiČíslo registrační 
paměti

Číslo registrační 
paměti Název rejstříku v paměti

R01 S.Art Lite Nylon Guitar Harmonics

R02 S.Art Lite Steel Guitar Harmonics

R03 S.Art Lite Distortion Guitar

R04 S.Art Lite Slap Bass

R05 S.Art Lite Strings

R06 S.Art Lite Gospel Choir

R07 S.Art Lite Tenor Sax

R08 S.Art Lite Brass Section

R09 S.Art Lite Flute

Parametry, které se ukládají do registrační 
paměti
 Nastavení stylu*

Číslo stylu, zapnutí/vypnutí ACMP, hlasitost stylu, 
tempo, hlavní A/B, typ prstokladu, tónina 
inteligentního akordu

 Nastavení rejstříků
Nastavení hlavního rejstříku: Číslo rejstříku 
a všechna nastavení souvisejících funkcí
Nastavení duálního rejstříku: Zapnutí/vypnutí 
duálního režimu a všechna nastavení 
souvisejících funkcí
Nastavení rejstříku režimu rozdělené klaviatury: 
Zapnutí/vypnutí režimu rozdělené klaviatury 
a všechna nastavení souvisejících funkcí

 Nastavení efektů: Typ dozvuku, úroveň dozvuku, typ 
efektu chorus, zapnutí/vypnutí efektu DSP, typ efektu 
DSP, zapnutí/vypnutí doznívání

 Nastavení harmonie/arpeggia: Zapnutí/vypnutí 
harmonie/arpeggia a všechna nastavení 
souvisejících funkcí

 Další nastavení: Transpozice, dělicí bod, všechna 
nastavení pro funkci „DUO“, funkce pedálu

* Po zvolení skladby nelze nastavení stylu zaznamenat ani 
vyvolat. 
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1 Vyberte požadovaná nastavení, 
například rejstřík nebo styl.

2 Stiskněte a déle než jednu sekundu 
přidržte tlačítko [REGIST MEMORY].
Na displeji se zobrazí zpráva „MemNo.?“ (Číslo 
v paměti).

3 Stisknutím jednoho z tlačítek [1]–[9] 
můžete uložit stávající nastavení panelu.
Když vyberete číslo registrační paměti, které již 
data obsahuje, na displeji se zobrazí zpráva 
„Overwr?“ (Přepsat?). Pokud chcete paměť 
přepsat, stiskněte tlačítko [+/YES]. V opačném 
případě stiskněte tlačítko [-/NO]. 

Po dokončení ukládání se zobrazí údaj „Mem OK“.

1 Přidržte tlačítko [REGIST MEMORY] 
(Registrační paměť) déle než jednu 
sekundu.
Na displeji se zobrazí údaj „MemNo.?“.

2 Déle než jednu sekundu přidržte tlačítko 
[1]–[9] odpovídající číslu registrační 
paměti, kterou chcete vymazat.

Na displeji se zobrazí „ClrRegX?“ 
(„X“ představuje číslo registrační paměti).

3 Stisknutím tlačítka [+/YES] registrační 
paměť vymažete.
Stisknutím tlačítka [-/NO] 
zrušíte mazání registrační 
paměti. Po vymazání číslo 
registrační paměti zmizí 
z displeje.

Registrační paměť umožňuje načtení všech 
vytvořených nastavení panelu jediným stisknutím 
tlačítka. V závislosti na situaci při hraní však mohou 
existovat některá nastavení, která nebudete chtít 
načíst.  Pokud chcete změnit nastavení rejstříku, ale 
přesto zachovat například nastavení stylu, můžete 
„zablokovat“ pouze nastavení stylu, takže se 
nastavení stylu zachová i v případě, že vyberete jiné 
číslo registrační paměti.
Pomocí funkcí č. 048, 049 a 050 (strana 63) vyberte 
položky, které chcete zablokovat.

Uložení nastavení panelu 
do registrační paměti

• Pokud vyberete číslo registrační paměti, která již data 
obsahuje, původní data budou odstraněna 
a přepsána novými daty. 

• Chcete-li obnovit všechny registrační paměti do 
nastavení výrobce, proveďte funkci smazání zálohy 
(strana 59).

• Při ukládání dat do registrační paměti nevypínejte 
napájení, jinak může dojít k poškození nebo 
ztrátě dat.

MemNo.?

Přidržte tlačítko 
déle než jednu 
sekundu.

Bliká po stisknutí a přidržení tlačítka 
[REGIST MEMORY] déle než jednu 
sekundu.

OZNÁMENÍ

Vymazání registrační 
paměti

Zakázání načtení určitých 
položek (zablokování)

MemNo.?

Přidržte tlačítko 
déle než jednu 
sekundu.

Bliká po stisknutí a přidržení tlačítka 
[REGIST MEMORY] (Registrační 
paměť) déle než jednu sekundu.

Přidržte tlačítko déle 
než jednu sekundu.
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Výběr nastavení ekvalizéru pro váš oblíbený zvuk

K dispozici je šest různých nastavení hlavního ekvalizéru (EQ), s jejichž pomocí lze 
dosáhnout optimálního zvuku při poslechu prostřednictvím různých reprodukčních 
systémů – vnitřních reproduktorů nástroje, sluchátek nebo externího reproduktorového 
systému.

1 Několikrát stiskněte tlačítko 
[FUNCTION] (Funkce), dokud se na 
displeji nezobrazí položka „MasterEQ“ 
(funkce 025; strana 61).
Na displeji se na několik sekund zobrazí položka 
„MasterEQ“ a poté se zobrazí aktuální typ 
hlavního ekvalizéru.

2 Pomocí tlačítka [+/YES] (Ano) nebo 
[-/NO] (Ne) vyberte požadovaný typ 
hlavního ekvalizéru.

Typy hlavního ekvalizéru

1 Speaker 
(Reproduktor)

Optimální volba pro výstup přes 
vestavěné reproduktory nástroje.

2 Headphone 
(Sluchátka)

Optimální volba pro sluchátka či 
poslech přes externí reproduktory.

3 Boost (Zesílit) Zvyšuje hlasitost zvuku.

4 Piano (Klavír) Optimální volba pro sólový klavír.

5 Bright 
(Jasný tón)

Sníží střední rozsah, čímž zajistí 
jasnější tón zvuku.

6 Mild 
(Jemný tón)

Sníží vysoký rozsah, čímž zajistí 
měkčí tón zvuku.

MasterEQ
025

Speaker1

025

Aktuální typ hlavního 
ekvalizéru
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Připojení k jiným zařízením

Podle potřeby můžete vestavěné reproduktory 
tohoto nástroje připojit pomocí kabelu ke 
zvukovému zařízení, například k chytrému telefonu, 
a přehrávat zvuk z něj. Takto můžete současně hrát 
na klávesy a přehrávat hudbu z hudebního 
přehrávače.

1 Vypněte napájení externího zvukového 
zařízení i tohoto nástroje.

2 Připojte zvukové zařízení do konektoru 
[AUX IN] na nástroji.
Použijte kabel (bez odporu) se stereofonní mini 
zástrčkou vhodnou k připojení tohoto nástroje 
na jednom konci a odpovídající zástrčkou pro 
výstupní konektor externího zvukového zařízení 
na druhém konci.

3 Zapněte externí zvukové zařízení a poté 
tento nástroj.

4 V připojeném externím zvukovém 
zařízení spusťte přehrávání.
Zvuk se bude ze zvukového zařízení přenášet do 
reproduktorů nástroje.

5 Upravte vyvážení hlasitosti mezi externím 
zvukovým zařízením a tímto nástrojem.
Upravte hlasitost přehrávání zvuku na zvukovém 
zařízení, poté upravte celkovou hlasitost pomocí 
ovladače [MASTER VOLUME] nástroje.

6 Hrajte na klávesy spolu s doprovodem 
zvukového zařízení.
Hlasitost partu melodie přehrávání zvuku můžete 
zrušit nebo snížit. Podrobnosti naleznete na 
straně 58.

7 Na konci hry zastavte přehrávání ze 
zvukového zařízení.

• Před připojením vypněte napájení tohoto nástroje i externího zvukového zařízení. Před zapnutím či vypnutím napájení nastavte 
všechny úrovně hlasitosti na minimum (0). V opačném případě může dojít k poškození zařízení, úrazu elektrickým proudem 
nebo trvalému poškození sluchu.

VAROVÁNÍ

Přehrávání signálu externího 
zvukového zařízení pomocí 
vestavěných reproduktorů

• Abyste předešli poškození externího zvukového zařízení 
i nástroje, zapněte nejprve napájení externího zařízení 
a až poté napájení nástroje. Při vypínání napájení nejprve 
vypněte napájení nástroje a poté napájení externího 
zařízení.

• Pokud používáte počítač nebo chytré zařízení, například chytrý 
telefon nebo tablet, můžete dané zařízení rovněž připojit ke 
konektoru [USB TO HOST] (USB k hostiteli) (viz část „Připojení 
k počítači“, strana 57).

OZNÁMENÍ

POZNÁMKA

Zvukové zařízení
(chytrý telefon apod.)

Stereofonní mini 
zástrčka

• Podle potřeby můžete upravit vstupní hlasitost externího 
zvukového zařízení vyvoláním příkazu „AuxInVol“ 
prostřednictvím funkce č. 043 (strana 62) a použitím 
tlačítek [0]–[9] nebo [+/YES] (Ano) a [-/NO] (Ne). Pokud 
hlasitost zvýšíte na hodnotu více než 50, může být zvuk 
zvukového zařízení zkreslený.

POZNÁMKA
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Po propojení konektoru [USB TO HOST] (USB 
k hostiteli) tohoto nástroje a počítače pomocí kabelu 
USB lze provést následující funkce.

Přenos souborů MIDI, například 
souborů skladeb nebo stylů
Můžete přehrávat soubory skladeb přenesené 
z počítače do přístroje (strana 19) nebo vzít uživatel-
ské skladby (strana 51) nahrané na nástroj a přenést 
je do počítače za účelem dalších úprav či uložení.

Před přenesením souboru je třeba zapnout 
nastavení funkce „Režim úložiště“ (funkce 059; 
strana 63). Podrobnosti naleznete v příručce 
„Computer-related Operations“ (Operace 
prováděné s počítačem) dostupné na webových 
stránkách (strana 8).

Odesílání/příjem dat MIDI
Po připojení kabelu USB k počítači můžete 
poslouchat skladby MIDI přehrávané v počítači 
nebo nahrát svou hru na nástroji v podobě dat MIDI 
do počítače.

Přenos/příjem zvukových dat (rozhraní 
USB Audio)
Po připojení kabelu USB k počítači také můžete na 
nástroji přehrávat zvuková data s vysokou kvalitou 
zvuku uložená v počítači nebo zaznamenávat svou 
hru na nástroj v podobě zvukových dat do počítače. 
K přenosu/příjmu zvukových dat musí být 
nainstalován speciální ovladač. Podrobnosti 
naleznete v příručce „Computer-related Operations“ 
(Operace prováděné s počítačem) dostupné na 
webových stránkách (strana 8).

Připojení k počítači

• Používejte kabel USB typu AB s maximální délkou 3 m.
• Kabely USB 3.0 nelze použít.

Soubory, které lze přenášet
• Soubory skladby (přípona: .MID)

Do tohoto nástroje lze přenést soubory skladeb 
vytvořené v jiných nástrojích nebo v počítači. 
Upozorňujeme, že skladby uživatele vytvořené 
pomocí tohoto nástroje nelze přenést do počítače 
jako jeden soubor.

• Soubory stylu (přípona: .STY)
Nástroj nemá funkci k vytváření souborů stylů, ale 
můžete importovat soubor stylu vytvořený v jiném 
zařízení. Maximální velkost jednoho souboru je 
50 KB. Soubory, které překračují toto omezení, 
nebudou v nástroji rozpoznány.

• Záložní soubory (přípona: .BUP)
* Do počítače lze přenést data „Parametry zálohované 

podle potřeby“ a „Parametry zálohované při vypnutí 
napájení“ (s výjimkou stavu „Stav úspěšného 
dokončení výuky Klíče k úspěchu“) strana 59, a uložit 
data jako jeden záložní soubor.

Kabel USB

USB 
konektor

NástrojPočítač

Konektor [USB TO 
HOST]

POZNÁMKA

• Do nástroje lze přenést soubory do celkové velikosti přibližně 1,4 MB.
• Pokud do nástroje přenesete soubor stylu, je třeba jej před 

použitím v nástroji zaregistrovat. Podrobnosti najdete v kapitole 
„Registrace souboru stylů“ (strana 50).

• Soubory přenesené do nástroje jsou uvedeny v nástroji v pořadí 
podle symbolu, čísla a abecedy.

POZNÁMKA

• Je-li režim úložiště zapnutý, nemůžete na nástroj hrát, ani nelze 
přenášet/přijímat soubory MIDI nebo zvuková data. Režim úložiště 
zapínejte pouze pro přenos souborů.

• Hlasitost můžete upravit v počítači i pomocí ovladače [MASTER 
VOLUME] (Hlavní hlasitost) na nástroji. Můžete také upravit hlasitost 
vstupního signálu na konektoru [USB TO HOST] (USB k hostiteli) 
zobrazením položky „USBINVol“ prostřednictvím funkce č. 044 
(strana 62) a použitím tlačítek [0]–[9] nebo [+/YES] (Ano) a [-/NO] (Ne). 

• Při výstupu přehrávaného zvuku z nástroje do počítače – například 
při nahrávání zvukového vstupu na konektoru [USB TO HOST] (USB 
k hostiteli) společně s hrou na nástroj – nelze nastavit úroveň 
zvukových dat pomocí voliče [MASTER VOLUME] (Hlavní hlasitost).

• Pokud používáte nástroj společně s aplikací pro hudební produkci, 
jako například DAW (digitální zvuková pracovní stanice), vypněte 
funkci „Loopback“ (funkce 045; strana 62). Pokud by byla tato 
funkce zapnuta, bude do zařízení DAW odesílána kombinace 
zvukových dat a zvuku nástroje, což může způsobit kvílení nebo 
neočekávané hlasité zvuky.

POZNÁMKA

POZNÁMKA
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Po připojení chytrého zařízení, jako je například 
chytrý telefon nebo tablet, k nástroji můžete využít 
výhod nejrůznějších funkcí. Podrobnosti o připojení 
naleznete v části „Smart Device Connection 
Manual“ (Příručka k připojení chytrého zařízení) na 
webové stránce (strana 8). Informace 
o kompatibilních chytrých zařízeních a aplikacích 
naleznete na této stránce:
https://www.yamaha.com/kbdapps/

Když prostřednictvím tohoto nástroje přehráváte 
zvuk z externího zvukového zařízení nebo počítače 
připojeného pomocí konektorů [AUX IN] nebo [USB 
TO HOST], můžete zcela ztlumit nebo částečně 
ztlumit hlasitost partu melodie přehrávání zvuku. 
Můžete využít funkci ke cvičení partu melodie 
společně s přehráváním zvuku.

1 V připojeném externím zařízení spusťte 
přehrávání zvuku.

2 Opakovaným stisknutím tlačítka 
[FUNCTION] (Funkce) zobrazte položku 
„MelodySP“ (funkce 046; strana 62).

3 Stisknutím tlačítka [+/YES] zvolte 
možnost „on“.

4 Funkci potlačení melodie zrušíte tak, že 
stisknutím tlačítka [-/NO] (Ne) vyberte 
hodnotu „oFF“ (Vypnuto).

Pokud se melodie nebo zpěv nezruší 
nebo nesníží podle očekávání

1 Opakovaným stisknutím tlačítka 
[FUNCTION] vyvolejte funkci 
„SupprPan“ (funkce 047; strana 62), 
když je zapnuta funkce potlačení 
melodie.

2 Upravte pozici vyvážení zvuku, kterou 
chcete potlačit (snížit), pomocí 
tlačítek [+/YES] (Ano) a [-/NO] (Ne).

Připojení chytrého zařízení

• Pokud používáte nástroj společně s aplikací pro hudební 
produkci, jako například DAW (digitální zvuková pracovní 
stanice), vypněte funkci „Loopback“ (funkce 045; strana 62). 
Pokud by byla tato funkce zapnuta, bude do zařízení DAW 
odesílána kombinace zvukových dat a zvuku nástroje, což 
může způsobit kvílení nebo neočekávané hlasité zvuky.

• Používejte kabel USB typu AB s maximální délkou 3 m.

• Kabely USB 3.0 nelze použít.

• Hlasitost vstupního signálu na konektoru [USB TO HOST] 
(USB k hostiteli) můžete nastavit prostřednictvím položky 
„USBINVol“ (funkce 044; strana 62).

Snížení hlasitosti partu 
melodie (funkce potlačení 
melodie) 

POZNÁMKA

046

MelodySPon 

Zobrazí se, pokud je 
funkce potlačení 
melodie zapnuta.

Přidržte tlačítko déle 
než jednu sekundu.

• Když je nástroj připojen ke konektoru [USB TO HOST] 
(USB k hostiteli) a funkce směrování zvuku zpět (funkce 
045, strana 62) je vypnuta, nelze funkci potlačení melodie 
použít.

• V závislosti na konkrétním hudebním obsahu nemusí 
potlačení melodie nebo zpěvu pomocí funkce potlačení 
melodie proběhnout podle vašich očekávání.

POZNÁMKA

SupprPanC

047

L63 – C – R63
(vlevo – střed – vpravo)

POZNÁMKA
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Zálohování a inicializace

Následující parametry zálohy se uchovávají i po 
vypnutí nástroje.

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

Zálohované parametry jiné než „Stav úspěšného 
dokončení výuky Klíče k úspěchu“ lze přenést 
a uložit do počítače jako jeden záložní soubor 
(s příponou: .BUP). Tento záložní soubor lze do 
nástroje nahrát v případě budoucí potřeby. 

Podrobnosti o používání počítače s tímto nástrojem 
najdete v dokumentu „Computer-related 
Operations“ (Operace prováděné s počítačem) na 
webových stránkách (strana 8).

Chyba v průběhu zálohování

Při připojování k počítači se zapnutým režimem 
úložiště (funkce 059; strana 63) nemusí být v nástroji 
dostatek volného místa k vytvoření záložního 
souboru za účelem přenosu do počítače. V takovém 
případě se na displeji zobrazí chybová zpráva „Not 
enough storage for backup“ (Nedostatek prostoru 
k vytvoření zálohy). Pokud budete chtít uložit záložní 
soubor do počítače, odstraněním nepotřebných 
souborů skladeb nebo souborů stylů v tomto 

nástroji zajistěte dostatek volného místa a poté 
režim úložiště vypněte a znovu zapněte. Vytvoří se 
záložní soubor.
Pokud záložní soubor neukládáte do počítače 
a zobrazí se chybová zpráva, k žádnému problému 
nedošlo a zprávu můžete ignorovat.

Původní data můžete obnovit prostřednictvím dvou 
následujících postupů. 

Smazání zálohy

Tato operace obnoví zálohované parametry 
a registrační paměti.
Přidržte bílou klávesu s nejvyšším tónem 
a současně zapněte nástroj stisknutím tlačítka [ ] 
(Pohotovostní režim / zapnout).

Smazání paměti flash

Tato operace smaže všechny skladby a styly 
přenesené z počítače. Data stylu registrovaného do 
stylu s číslem 206–215 zůstanou zachována. 
Přidržte současně bílou klávesu s nejvyšším tónem 
a tři černé klávesy s nejvyšším tónem a zapněte 
nástroj stisknutím tlačítka [ ] (Pohotovostní režim / 
zapnout).

Parametry zálohy

Parametry zálohované podle potřeby
• Skladby uživatele (strana 51)
• Styly č. 206–215 (strana 50)

Parametry zálohované při vypnutí napájení
• Registrační paměť (strana 53)
• Stav úspěšného dokončení výuky Klíče k úspěchu 

(strana 37)
• Nastavení funkcí: (strana 60)

Ladění, dělicí bod, citlivost úhozu, hlasitost stylu, 
hlasitost skladby, hlasitost metronomu, vaše 
tempo, skupina ukázek, režim přehrávání ukázek, 
typ hlavního ekvalizéru, doznívání, automatické 
vypnutí, typ baterií, průvodce, směrování zvuku 
zpět, typ prstokladu, hlasitost zvuku [AUX IN], 
hlasitost zvuku [USB TO HOST], zablokování stylu, 
zablokování transpozice, zablokování rejstříku

• Zálohování se provádí automaticky při vypnutí nástroje. 
Pokud k vypnutí napájení dojde v následujících případech, 
záloha se neprovede.

– Odpojení adaptéru napájení
– Výpadek napájení
– Téměř nebo zcela vybitá baterie

OZNÁMENÍ

• Velikost záložního souboru závisí na množství dat uložených 
v nástroji. Maximální kapacita je přibližně 620 KB.

• I když není vytvořen záložní soubor k přenosu do počítače, 
záložní data budou uchována v nástroji.

Inicializace

• Upozorňujeme, že při smazání zálohy a paměti flash se 
odstraní také zakoupená data. Nezapomeňte uložit 
všechna důležitá data do počítače. 

POZNÁMKA

Bílá klávesa
s nejvyšším tónem

Bílá klávesa s nejvyšším
tónem a tři černé klávesy

s nejvyšším tónem

OZNÁMENÍ
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Funkce

Nastavení funkcí poskytují přístup k řadě podrobných parametrů nástroje, například 
ladění, dělicímu bodu, rejstříkům a efektům.

1 Opakovaně stiskněte tlačítko 
[FUNCTION], dokud se nezobrazí 
požadovaná položka.
Při každém stisknutí tlačítka [FUNCTION] se 
číslo funkce o jedno zvýší. Číslo funkce můžete 
o jedno snížit současným přidržením tlačítka 
[FUNCTION] a krátkým stiskem tlačítka [-/NO]. 
Samotným stisknutím tlačítka [+/YES] nebo 
[-/NO] číslo funkce upravit nelze. 

V závislosti na vybrané funkci se název funkce 
může po několika sekundách nahradit hodnotou 
nastavení.

2 Číselnými tlačítky [0]–[9] nebo tlačítky 
[+/YES] (Ano) a [-/NO] (Ne) nastavte 
požadovanou hodnotu.

3 Režim nastavování funkcí ukončíte 
stisknutím jednoho z tlačítek [VOICE], 
[SONG] nebo [STYLE].

Seznam funkcí

• Pokud se zobrazení pro nastavení funkcí nezobrazí, 
stiskněte jedno z tlačítek [VOICE] (Rejstřík), [SONG] 
(Skladba) nebo [STYLE] (Styl) a stiskněte znovu tlačítko 
[FUNCTION] (Funkce).

• Číslo funkce se na displeji nezobrazí v průběhu přehrávání 
skladby či stylu ani při použití metronomu. Místo toho se 
zobrazí hodnota doby.

Transpos00

001

Aktuální hodnota

Číslo funkce

Název funkce

Podle potřeby 
několikrát 
stiskněte.

POZNÁMKA

Přímé číselné 
zadání.

• Zvýšení 
hodnoty o 1.

• Ano
• Zapnuto

Současným 
stisknutím vyvoláte 
výchozí nastavení.

• Snížení 
hodnoty 
o 1.

• Ne
• Vypnuto

Číslo 
funkce Název funkce Displej Rozsah/nastavení Výchozí 

hodnota Popisy

Overall (Obecné)

001 Transpozice Transpos -12–12 00 Nastavuje výšku tónu nástroje v půltónových přírůstcích.

002 Ladění Tuning 427,0–453,0 Hz 440,0 Hz Určuje doladění celého nástroje v přibližně 0,2Hz přírůstcích.

003 Dělicí bod SplitPnt 036–096 (C1–C6) 54 (F#2)

Určuje nejvyšší klávesu pro rejstřík režimu rozdělené klaviatury 
a nastavuje dělicí bod – jinými slovy klávesu, která odděluje 
rejstřík režimu rozdělené klaviatury (nižší) a hlavní (vyšší) rejstřík. 
Toto nastavení se použije na nastavení dělicího bodu doprovodu 
(strana 45).

004 Citlivost úhozu TouchRes

1 (Soft (Měkká)), 
2 (Medium 
(Střední)), 
3 (Hard (Tvrdá)), 
4 (Fixed (Pevná)).

2 (Medium 
(Střední)) Viz část strana 26.

Hlavní rejstřík (strana 24)

005 Hlasitost M.Volume 000–127 * Určuje hlasitost hry na klávesy za doprovodu skladby nebo 
stylu.

006 Oktáva M.Octave -2 – +2 * Určuje oktávový rozsah hlavního rejstříku.

007 Hloubka efektu 
chorus M.Chorus 000–127 * Určuje míru signálu hlavního rejstříku odesílaného do efektu 

chorus.
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Duální rejstřík (strana 25)

008 Duální rejstřík D.Voice 001–622 * Určuje duální rejstřík.

009 Hlasitost D.Volume 000–127 * Určuje hlasitost duálního rejstříku.

010 Oktáva D.Octave -2 – +2 * Určuje oktávový rozsah duálního rejstříku.

011 Hloubka efektu 
chorus D.Chorus 000–127 * Určuje míru signálu duálního rejstříku odesílaného do efektu 

chorus.

Rejstřík režimu rozdělené klaviatury (strana 25)

012
Rejstřík režimu 
rozdělené 
klaviatury

S.Voice 001–622 * Určuje rejstřík režimu rozdělené klaviatury.

013 Hlasitost S.Volume 000–127 * Určuje hlasitost rejstříku režimu rozdělené klaviatury.

014 Oktáva S.Octave -2 – +2 * Určuje oktávový rozsah rejstříku režimu rozdělené klaviatury.

015 Hloubka efektu 
chorus S.Chorus 000–127 * Určuje míru signálu rejstříku režimu rozdělené klaviatury 

odesílaného do efektu chorus.

Styl (strana 44)

016 Hlasitost stylu StyleVol 000–127 100 Určuje hlasitost vybraného stylu (strana 45).

017 Typ prstokladu FingType
1 (SmartChd)
2 (Multi)

1 
(SmartChd)

Určuje způsob rozpoznávání akordu v části pro automatický 
doprovod při hraní se stylem.

018
Tónina 
inteligentního 
akordu

S.ChdKey
FL7 (7 Flats b) – SP0 
(No Key Signature) – 
SP7 (7 Sharps #)

SP0 (No Key 
Signature)

Určuje tóninu, pokud je typ prstokladu akordu nastaven na 
hodnotu „SmartChd.“. Pokud například notový zápis obsahuje 
2 křížky (#), opakovaně stiskněte tlačítka [+/YES] (Ano) / [-/NO] 
(Ne), dokud se na displeji nezobrazí údaj „SP2“.

Skladba (strana 31)

019 Hlasitost skladby SongVol 000–127 100 Určuje hlasitost vybrané skladby (strana 32).

Efekty

020 Typ dozvuku Reverb

1–4 (Hall 1–4 (Sál))
5 (Cathedral 
(Katedrála))
6–8 (Room 1–3 
(Místnost 1–3))
9–10 (Stage 1–2 
(Pódium 1–2))
11–12 (Plate 1–2 
(Deska (1–2)))
13 (Off (Vypnuto))

** Určuje typ dozvuku nebo jeho vypnutí (strana 96).

021 Úroveň dozvuku RevLevel 000–127 064 Určuje míru signálu rejstříku odesílaného do efektu dozvuku.

022 Typ efektu chorus Chorus

1 (Chorus1)
2 (Chorus2)
3 (Chorus3)
4 (Flanger1)
5 (Flanger2)
6 (Off)

** Určuje typ efektu chorus nebo jeho vypnutí (strana 96).

023 Typ DSP DSPType 01–38 * Určuje typu efektu DSP (strana 96).

024 Doznívání Sustain ON/OFF OFF Určuje, zda je funkce doznívání zapnutá či vypnutá. 
(strana 27).

025 Typ hlavního 
ekvalizéru MasterEQ

1 (Speaker 
(Reproduktor))
2 (Headphone 
(Sluchátka))
3 (Boost (Zesílit))
4 (Piano)
5 (Bright (Jasný tón))
6 (Mild (Jemný tón))

1 (Speaker 
(Reproduktor))

Určuje, jaký typ ekvalizace se použije pro výstup do 
reproduktoru nebo výstup do sluchátek k dosažení optimálního 
zvuku v různých situacích (strana 55).

Harmonie/arpeggio (strana 28)

026 Typ harmonie/
arpeggia Harm/Arp

001–026 (Harmony)
027–176 (Arpeggio) * Určuje typ harmonie nebo typ arpeggia.

027 Hlasitost harmonie HarmVol 000–127 * Nastavuje hlasitost efektu harmonie.

028 Vstupní hlasitost 
arpeggia ArpVelo

1 (Original 
(Původní))
2 (Key (Klávesa))

**

Určuje vstupní hlasitost arpeggia. Při výběru možnosti „Key“ se 
bude arpeggio přehrávat hlasitostí odpovídající síle úhozu do 
klaviatury. Při výběru hodnoty „Original“ se bude arpeggio 
přehrávat s původní hlasitostí bez ohledu na sílu úhozu.

Pedál (str. 27, 29)

029 Funkce pedálu PdlFunc

1 (Sustain)
2 (Arp Hold)
3 (Sus+ArpH)
4 (Articulation)

1 (Sustain)

Sustain: Podržení pedálu bude mít za následek doznívání.
Arp Hold: Podržení pedálu bude mít za následek pokračování 

přehrávání arpeggia.
Sus + ArpH: Podržení pedálu bude mít za následek doznívání 

a pokračování přehrávání arpeggia.
Articulation: Podržení pedálu bude mít za následek efekt 

artikulace.

Číslo 
funkce Název funkce Displej Rozsah/nastavení Výchozí 

hodnota Popisy
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Metronom (strana 24)

030 Počet dob taktu TimeSigN 00–60 ** Nastavuje takt metronomu.

031 Jmenovatel doby 
taktu TimeSigD

Half note (půlová 
nota), Quarter note 
(čtvrťová nota), 
Eighth note 
(osminová nota), 
Sixteenth note 
(šestnáctinová 
nota)

** Určuje délku doby metronomu.

032 Hlasitost 
metronomu MetroVol 000–127 100 Nastavuje hlasitost metronomu.

Cvičení (strana 35)

033 Cvičná stopa (R) R-Part 01–16 01

Určuje číslo stopy pro cvičení pro pravou ruku. Toto nastavení je 
platné jen pro skladby ve formátu SMF 0 přenesené z počítače.
Vyberte skladbu, kterou chcete použít pro cvičení, vyberte 
položku „R-Part“ a poté pomocí číselných tlačítek [0]–[9] nebo 
tlačítka [+/YES] (Ano) a [-/NO] (Ne) vyberte kanál, který chcete 
přehrávat jako část určenou pro pravou ruku. Pro part pro pravou 
ruku doporučujeme zvolit kanál 1.

034 Cvičná stopa (L) L-Part 01–16 02

Určuje číslo stopy pro cvičení pro levou ruku. Toto nastavení je 
platné jen pro skladby ve formátu SMF 0 přenesené z počítače.
Vyberte skladbu, kterou chcete použít pro cvičení, vyberte 
položku „L-Part“ a poté pomocí číselných tlačítek [0] – [9] nebo 
tlačítek [+/YES] a [-/NO] vyberte kanál, který chcete přehrávat 
jako část určenou pro levou ruku. Pro part pro levou ruku 
doporučujeme zvolit kanál 2.

035 Vaše tempo YourTemp ON/OFF ON

Tento parametr je určen pro cvičení 3 „Waiting“. Je-li nastaven 
na hodnotu ON (Zapnuto), tempo přehrávané skladby se bude 
přizpůsobovat tempu vaší hry. Při nastavení na hodnotu OFF 
(Vypnuto) zůstane tempo přehrávané skladby zachováno bez 
ohledu na tempo vašeho hraní.

036 Průvodce Guide ON/OFF ON Určuje, zda budou během cvičení „Waiting“ znít průvodní noty 
(ON) nebo ne (OFF).

Indikátorový asistent (podsvícená klaviatura)

037 Indikátorový 
asistent Light ON/OFF ON Slouží k zapnutí/vypnutí funkce Indikátorový asistent (strana 36).

038
Nastavení 
podsvícení 
partu 1

LightPt1 01–16 01 Určuje 1. part (kanál), který rozsvítí klaviaturu při přehrávání 
skladby MIDI obsažené v počítači tímto nástrojem.

039
Nastavení 
podsvícení 
partu 2

LightPt2 01–16 02 Určuje 2. part (kanál), který rozsvítí klaviaturu při přehrávání 
skladby MIDI obsažené v počítači tímto nástrojem.

MIDI

040 Místní ovládání Local ON/OFF ON

Určuje, zda klaviatura nástroje řídí interní tónový generátor (ON) 
nebo ne (OFF). Když přes rozhraní MIDI nahráváte svou hru do 
softwaru v počítači, nastavte tento parametr na hodnotu OFF 
(Vypnuto).

041 Externí časování ExtClock ON/OFF OFF

Určuje, zda se má nástroj synchronizovat podle interního 
časování (OFF) nebo podle externího časování (ON). Když přes 
rozhraní MIDI nahráváte svou hru do softwaru v počítači, 
nastavte tento parametr na hodnotu ON (Zapnuto).

042
Odeslání 
počátečního 
nastavení

InitSend YES/NO –
Slouží k odesílání dat nastavení panelu do počítače. Stisknutím 
tlačítka [+/YES] (Ano) potvrdíte odeslání, stisknutím tlačítka [-/
NO] (Ne) odeslání zrušíte. 

Zvuk (str. 56, 57, 58)

043 Hlasitost zvuku 
[AUX IN] AuxInVol 000–127 050 Určuje hlasitost přehrávaného zvuku ze vstupního konektoru 

[AUX IN] (strana 56).

044 Hlasitost zvuku 
[USB TO HOST] USBINVol 000–127 100 Určuje hlasitost přehrávaného zvuku ze vstupního konektoru 

[USB TO HOST] (strana 57).

045 Směrování zvuku 
zpět Loopback ON/OFF ON

Určuje, zda se při hraní na nástroj vrací vstup zvuku z konektoru 
[USB TO HOST] do počítače či nikoli. Pokud chcete, aby byl 
v počítači slyšet jen zvuk hry na nástroj, nastavte tento parametr 
na hodnotu OFF (Vypnuto).

046 Potlačení melodie MelodySP ON/OFF OFF

Když prostřednictvím tohoto nástroje přehráváte zvuk 
z externího zvukového zařízení nebo počítače připojeného 
pomocí konektorů [AUX IN] nebo [USB TO HOST], volbou 
možnosti „ON“ (Zapnuto) zcela ztlumíte nebo částečně ztlumíte 
hlasitost partu melodie při přehrávání zvuku (strana 58).

047 Vyvážení potlačení SupprPan L63–C–R63 C Určuje pozici pro zrušení nebo ztlumení zvuku přehrávaného 
z externího zvukového zařízení (strana 58).

Číslo 
funkce Název funkce Displej Rozsah/nastavení Výchozí 

hodnota Popisy
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* Odpovídající hodnota se nastavuje automaticky pro každou kombinaci rejstříků.
** Odpovídající hodnota se nastavuje automaticky pro každou skladbu, styl nebo arpeggio.

Zablokování registru (strana 54)

048 Zablokování stylu StyleFrz ON/OFF OFF Když chcete vyvolat registrační paměť, aniž byste přepsali 
aktuální nastavení stylu, vyberte možnost „ON“ (Zapnuto).

049 Zablokování 
transpozice TransFrz ON/OFF OFF

Když chcete vyvolat registrační paměť, aniž byste přepsali 
aktuální nastavení transpozice, vyberte možnost „ON“ 
(Zapnuto).

050 Zablokování 
rejstříku VoiceFrz ON/OFF OFF Když chcete vyvolat registrační paměť, aniž byste přepsali 

aktuální nastavení rejstříku, vyberte možnost „ON“ (Zapnuto).

Režim duo (strana 30)

051 Režim duo DuoMode ON/OFF OFF Slouží k zapnutí/vypnutí režimu duo (strana 30).

052 Rejstřík L funkce 
duo DuoLVc 001–622 * Určuje rejstřík pro levou část.

053 Dělicí bod funkce 
duo DuoPnt 036–096 (C1–C6) 066 (F#3) Slouží k nastavení klávesy, která rozdělí rozsah klaviatury na 

levou a pravou část.

054 Hlasitost R funkce 
duo DuoRVol 000–127 * Určuje hlasitost pravé části.

055 Hlasitost L funkce 
duo DuoLVol 000–127 * Určuje hlasitost levé části.

056 Oktáva R funkce 
duo DuoROct -3 – +3 * Určuje výšku tónu pro pravou část v oktávách.

057 Oktáva L funkce 
duo DuoLOct -3 – +3 * Určuje výšku tónu pro levou část v oktávách.

058 Typ funkce duo DuoType
1 (Balance (Vyvážení))
2 (Separate 
(Samostatně))

2 (Separate 
(Samostatně))

Tato funkce se aktivuje po spuštění režimu duo (strana 30).
Balance: Zvuky hry z levé i pravé části se budou přehrávat 
z levého i pravého reproduktoru.
Separate: Zvuk hry z levé části se bude přehrávat z levého 
reproduktoru a zvuk z pravé části z pravého reproduktoru.

Úložiště

059 Režim úložiště Storage ON/OFF OFF
Režim úložiště zapněte při přenosu souborů skladby nebo stylu 
mezi nástrojem a počítačem. Když je režim úložiště zapnutý, na 
nástroj nelze hrát.

Soubor stylů

060 Registr stylů StyleReg 001–nnn – Vyberte a zaregistrujte soubor stylu ze souborů v paměti flash 
importovaných z počítače (strana 50).

Ukázka (strana 33)

061 Skupina ukázek DemoGrp

1 (Demo (Ukázka))
2 (Preset 
(Předvolba))
3 (User (Uživatel))
4 (Download 
(Stažené))

1 (Demo 
(Ukázka)) Určuje opakování skupiny přehrávání.

062 Režim přehrávání 
ukázek PlayMode

1 (Normal)
2 (Random) 1 (Normal) Určuje režim opakovaného přehrávání.

Automatické vypnutí (strana 15)

063
Čas 
automatického 
vypnutí

AutoOff
OFF, 5/10/15/30/
60/120 (minut) 30 minut Určuje dobu, která uběhne do chvíle, kdy se nástroj

automaticky vypne.

Baterie (strana 14)

064 Typ baterie Battery
1 (Alkaline 
(Alkalické))
2 (Ni-MH)

1 (Alkaline 
(Alkalické))

Určuje typ baterií, které jste vložili do nástroje.
Alkaline: Alkalické/manganové baterie
Ni-MH: Nabíjecí baterie

Číslo 
funkce Název funkce Displej Rozsah/nastavení Výchozí 

hodnota Popisy
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Problém Možná příčina a řešení

Při zapínání nebo vypínání nástroje zazní krátce 
praskavý zvuk.

Jedná se o normální jev, který souvisí s napájením nástroje.

Při použití mobilního telefonu je produkován šum. Použití mobilního telefonu v blízkosti nástroje může způsobit rušení. 
Doporučujeme mobilní telefon vypnout nebo používat dál od nástroje.

Při použití nástroje s aplikací v chytrém zařízení je 
z reproduktorů nástroje nebo sluchátek slyšet šum.

Jestliže tento nástroj používáte v kombinaci s aplikací v chytrém 
zařízení, doporučujeme v daném chytrém zařízení nastavit„Airplane 
Mode“ (režim letadlo) na ON (Zapnuto). Vyhnete se tak šumu 
způsobenému komunikačním signálem zařízení.

Při hraní na nástroj nebo při přehrávání skladby či 
stylu není slyšet žádný zvuk.

Zkontrolujte, zda není ke konektoru [PHONES/OUTPUT] (Sluchátka/
výstup) na zadním panelu nic připojeno. Pokud jsou k němu připojena 
sluchátka, výstup pro reproduktory se vypne.

Zkontrolujte nastavení místního ovládání (zapnuto/vypnuto). 
(Viz strana 62 Funkce 040.) Zkontrolujte, zda je místní ovládání 
nastaveno na ON.

Nástroj při používání nereaguje. Je režim úložiště nastavený na ON? Ověřte, že je režim úložiště 
nastavený na OFF; viz část „Úložiště“ na straně 63 (funkce 059).

Při hraní na klávesy v části klaviatury pro pravou 
ruku se neozývá žádný zvuk.

Při použití funkce slovníku (strana 49) se klávesy v části pro pravou 
ruku používají jen k zadávání základního tónu a typu akordu.

Zdá se, že některé rejstříky nehrají nebo že je jejich 
zvuk „ořezán“.

Tento nástroj umožňuje současně znění maximálně 48 not – včetně 
duálního rejstříku, rejstříku režimu rozdělené klaviatury, stylu, skladby 
a metronomu.
Noty přesahující tento limit nebudou znít.

Nezní harmonie. Efekt harmonie (001–026) se liší podle vybraného typu. V případě typů 
001–005 zapněte automatický doprovod a spusťte jej zahráním akordu 
v části klaviatury pro automatický doprovod. Efekt harmonie aktivujete 
stisknutím kláves v části pro pravou ruku. Typy 006–026 můžete hrát 
bez zapnutí automatického doprovodu. Při použití typů 006–012 je 
však nutné zahrát dva tóny současně.

Styl nebo skladba se po stisknutí tlačítka [START/
STOP] nepřehraje.

Je externí časování nastaveno na ON (Zapnuto)? Externí časování musí 
být nastaveno na hodnotu OFF (Vypnuto); viz nastavení funkcí, 
strana 62 (funkce č. 041).

Indikátor ACMP ON se nezobrazí, pokud stisknete 
tlačítko [ACMP ON/OFF] (Zapnout/vypnout 
doprovod).

• Chcete-li použít jakoukoli funkci související se stylem, vždy nejprve 
stiskněte tlačítko [STYLE].

• Indikátor ACMP ON se nezobrazí, pokud je zapnutý režim duo.

Styl nezní správně. Zkontrolujte, zda je nastavena odpovídající úroveň hlasitosti stylu 
(strana 61, funkce 016).

Je dělicí bod nastaven na správné klávese pro akordy, které hrajete? 
Nastavte dělicí bod na správnou klávesu (strana 60, funkce 003).
Je na displeji zobrazen indikátor „ACMP“? Pokud se nezobrazuje, 
zobrazte jej stisknutím tlačítka [ACMP ON/OFF]. 

Při hraní akordu není slyšet styl. Pokud je typ prstokladu (funkce 017; strana 61) nastaven na hodnotu 
Multi, dojde k následujícímu stavu.
• Automatický doprovod se v některých případech nezmění, pokud po 

sobě zahrajete určité akordy (například některé mollové akordy 
následované mollovým septakordem).

• Dvoutónový prstoklad vytvoří akord založený na předchozím akordu.
• Pokud zahrajete dva stejné základní tóny v sousedících oktávách, 

zazní doprovod založený jen na základním tónu.

Zdá se, že pedálový spínač (pro doznívání) má 
opačný účinek. Pokud například je pedál 
sešlápnut, dojde k ořezání zvuku. Při jeho uvolnění 
naopak zvuk doznívá.

Polarita pedálového spínače byla převrácena. Před zapnutím napájení 
ověřte, zda je zástrčka pedálového spínače řádně připojena ke 
konektoru [SUSTAIN].

Řešení problémů
Dodatek
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Zvuk rejstříku se s každou notou mění. Nejedná se o závadu. Tónový generátor AWM využívá nahrávky 
nástroje (samply), které byly pořízeny v rámci celého rozsahu 
klaviatury, tóny rejstříku se proto mohou vzájemně lišit.

• Hlasitost je příliš nízká.
• Kvalita zvuku je nízká.
• Rytmický part se neočekávaně zastaví nebo se 

nepřehraje.
• Nahraná data, například skladby, se 

nepřehrávají správně.
• Displej LCD najednou ztmavne a obnoví se 

všechna nastavení na panelu.

Baterie jsou téměř nebo zcela vybité. Vyměňte všech šest starých 
baterií za nové nebo použijte dodávaný adaptér napájení.

Napájení se najednou a neočekávaně vypne. To je normální za předpokladu, že byla aktivována funkce 
automatického vypnutí (strana 15). Pokud potřebuje funkci 
automatického vypnutí zakázat, vyberte v nastavení funkce možnost 
„Off“ (funkce 063; strana 63).

Po zapnutí nástroje se napájení najednou 
a neočekávaně vypne.

Kvůli nadproudu se aktivoval ochranný obvod. K tomu může dojít, 
pokud je použit jiný než určený adaptér napájení nebo když je adaptér 
napájení poškozen. Používejte pouze určený adaptér (strana 67). 
Pokud si budete myslet, že nástroj nefunguje správně, přestaňte jej 
ihned používat a nechejte jej prohlédnout kvalifikovaným servisním 
technikem společnosti Yamaha.

Aplikace v chytrém zařízení nástroj nerozpozná. Je režim úložiště nastavený na ON (Zapnuto)? Režim úložiště musí být 
nastavený na hodnotu OFF (Vypnuto); viz nastavení funkcí, strana 63 
(funkce 059).

Problém Možná příčina a řešení
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Technické údaje

EZ-300
Název produktu Digitální keyboard

Rozměry 
a hmotnost

Rozměry (Š × H × V) 945 mm × 369 mm × 118 mm

Hmotnost 4,8 kg
(bez baterií)

Ovládací rozhraní

Klaviatura
Počet kláves 61
Citlivost úhozu Měkká, střední, tvrdá, pevná
Indikátorový asistent Ano

Displej Typ LCD
Podsvícení Ano
Jazyk Angličtina

Panel Jazyk Angličtina

Rejstříky

Tónový generátor Technologie tónového 
generátoru Stereofonní sampling AWM

Polyfonie (max.) 48

Předvolba Počet rejstříků
622

(241 panelových rejstříků + 22 bicích sad / sad SFX + 20 arpeggií + 
339 rejstříků XGlite)

Kompatibilita GM/XGlite

Efekty

Typy

DSP 38 typů
Dozvuk 12 typů
Chorus 5 typů
Hlavní ekvalizér 6 typů

Funkce

Duální Ano
Rozdělení klaviatury Ano
Doznívání Ano
Harmonie 26 typů
Arpeggio 150 typů
Potlačení melodie Ano
Artikulace Ano (11 rejstříků Super Articulation Lite Voices)

Styly doprovodu

Předvolba

Počet stylů 205
Prstoklad Smart Chord (Inteligentní akord), Multi finger (Více prstů)

Ovládání stylu ACMP ON/OFF, SYNC START, START/STOP, INTRO/ENDING/rit., 
MAIN/AUTO FILL

Externí styly 10

Další funkce
Hudební databáze 170
One Touch Setting 
(OTS) Ano

Kompatibilita Formát souboru stylů (SFF)

Skladby (MIDI)

Předvolba Počet přednastavených 
skladeb

202
(včetně výuky úhozu: 10: výuky akordů: 12, posloupnosti akordů: 

40)

Nahrávání
Počet skladeb 5
Počet stop 2
Kapacita dat Přibližně 10 000 tónů

Formát
Přehrávání Formáty SMF 0 a 1
Nahrávání Původní formát souboru

Funkce

Cvičení
Funkce Klíče k úspěchu, Cvičení 1–3 (Poslech, Načasování, 

Správné noty), Opakování fráze, Opakovat A-B, Slovník akordů, 
Výuka úhozu, výuka akordů, posloupnost akordů

Zvuk na paměťovém zařízení USB 
(USB TO HOST) 44,1 kHz, 16 bitů, stereo

Registrační 
paměť Počet tlačítek 9

Obecné ovládací 
prvky

Metronom Ano
Rozsah tempa 11–280
Transpozice  -12 až 0, 0 až +12
Ladění 427,0–440,0–453,0 Hz (v krocích přibližně po 0,2 Hz)
Režim duo Ano

Různé Tlačítko PIANO Ano (tlačítko [PORTABLE GRAND])

Úložiště 
a možnosti 
připojení

Úložiště Interní paměť Přibližně 1,4 MB

Možnosti 
připojení

DC IN 12 V
Sluchátka/výstup Standardní stereofonní sluchátkový konektor (PHONES/OUTPUT) 
Doznívání Doznívání, Artikulace, Arpeggio
AUX IN Ano (stereofonní minikonektor)
USB TO HOST Ano

Systém ozvučení
Zesilovače 2,5 W + 2,5 W
Reproduktory 2 x 12 cm
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* Tato příručka obsahuje technické údaje platné k datu publikace. Chcete-li získat nejnovější příručku, navštivte 
webovou stránku společnosti Yamaha a stáhněte si příslušný soubor. Technické údaje, zařízení a samostatně 
prodávané příslušenství se mohou v různých oblastech lišit. Bližší informace získáte u svého prodejce 
společnosti Yamaha.

Zdroj napájení
Zdroj napájení

Adaptér napájení

Uživatelé v USA a v Evropě: PA-130 nebo odpovídající model 
doporučený společností Yamaha

Uživatelé v jiných zemích: PA-3C, PA-130 nebo odpovídající model 
doporučený společností Yamaha

Baterie

Šest 1,5V alkalických baterií velikosti „AA“ (LR6), manganových (R6) 
nebo 

šest 1,2V nikl-metal hydridových (Ni-MH) dobíjecích baterií velikosti 
„AA“ (HR6)

Spotřeba proudu 5 W (při použití adaptéru napájení PA-130)
Automatické vypnutí Ano (čas lze nastavit)

Dodané příslušenství

• Uživatelská příručka
• Notový stojánek
• Adaptér napájení * (PA-130 nebo odpovídající model doporučený 
společností Yamaha)
• Online Member Product Registration (Registrace produktu pro 
členy online komunity)

* V některých oblastech nemusí být k dispozici. Dostupnost si ověřte 
u prodejce produktů Yamaha.

Příslušenství prodávané samostatně
(V některých oblastech nemusí být k dispozici).

• Adaptér napájení:
Uživatelé v USA a v Evropě: PA-130 nebo odpovídající model doporučený 

společností Yamaha
Uživatelé v jiných zemích: PA-3C, PA-130 nebo odpovídající model 

doporučený společností Yamaha
• Klávesový stojan: L-2C
• Sluchátka: HPH-50/HPH-100/HPH-150
• Pedálový spínač: FC4A/FC5
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Index

A
Adaptér napájení .....................14
Akord.................................17, 47
Arpeggio............................16, 28
Artikulace...........................16, 27
AUTO FILL...............................46
Auto Power Off (Automatické 

vypnutí) ................................63
Automatické vypnutí................15
Automatický doprovod......21, 45
AUX IN.....................................56

B
Baterie .....................................14
BGM ........................................33

C
Citlivost úhozu.........................26
Computer-related Operations 

(Operace prováděné 
s počítačem) ..........................8

Copyright.................................98
Cvičení...............................20, 35

Č
Části ........................................46

D
DEMO (Ukázka) .......................33
Dělicí bod ..........................25, 45
Dělicí bod funkce duo .......30, 63
Displej......................................17
Displej kláves...........................17
Doba........................................17
Doznívání...........................16, 27
Dozvuk ....................................27
Drum Kit List (Seznam bicích 

sad) ........................................8
DSP .........................................26
Duální ......................................25
Duální rejstřík.....................25, 61

E
Efekt ........................................26
Efekt chorus ............................27
ENDING...................................46
Externí časování ......................62

F
Funkce...............................23, 60
Funkce klepání ........................32

G
GM System Level 1................... 9

H
Harmonie................................. 28
Hlasitost (AUX IN).................... 62
Hlasitost (duální rejstřík).......... 61
Hlasitost (harmonie) ................ 61
Hlasitost (hlavní rejstřík) .......... 60
Hlasitost (metronom)......... 24, 62
Hlasitost (rejstřík režimu 

rozdělené klaviatury)............ 61
Hlasitost (USB TO HOST) ....... 62
Hlasitost metronomu......... 24, 62
Hlasitost skladby............... 32, 61
Hlasitost stylu.................... 45, 61
Hlavní ekvalizér ....................... 55
Hlavní hlasitost........................ 16
Hudební databáze................... 50

CH
Chytré zařízení ........................ 58

I
Indikátorový asistent......... 23, 36
Inicializace............................... 59
Inteligentní akord .............. 44, 48
INTRO ..................................... 46

K
Kategorie skladeb ................... 31
Klávesa  transpozice............ 60
Klíče k úspěchu....................... 20
Klíče k úspěchu....................... 36

L
Ladění ..................................... 60
Listening (Poslech).................. 20

M
MAIN ....................................... 46
Mazání (skladby uživatele) ...... 52
Metronom.......................... 23, 24
MIDI Basics............................... 8
MIDI Reference (Referenční 

příručka MIDI) ........................ 8
Místní ovládání ........................ 62

N
Načasování ............................. 39
Nahrávání .......................... 22, 51

Napájení.................................. 14
Náhodné přehrávání ............... 33
Notový stojánek...................... 16

O
Odeslání počátečního 

nastavení ............................. 62
One Touch Setting.................. 24
Opakování A-B ....................... 34
Opakování fráze................ 20, 38

P
Part ......................................... 34
Pedál................................. 16, 29
Pedálový spínač ............... 16, 29
Počítač.............................. 19, 57
PORTABLE GRAND.......... 18, 24
Poslech ................................... 39
Posloupnost akordů ............... 43
Potlačení melodie ................... 58
Pozastavení ............................ 33
Průvodce ................................ 40
Převíjení dopředu.................... 33
Převíjení dozadu ..................... 33

R
Registrační paměť .................. 53
Rejstřík.............................. 18, 24
Rejstřík melodie skladby......... 33
Rejstřík režimu rozdělené 

klaviatury ....................... 25, 61
Režim duo............................... 30
Režim úložiště................... 19, 57
rit. (ritardando) ........................ 46
Rozdělení klaviatury................ 25
Rozhraní USB Audio............... 57
Rozsah pro automatický 

doprovod............................. 45
Rytmus ................................... 45

Ř
Řešení problémů .................... 64

S
Seznam funkcí ........................ 60
Seznam položek hudební 

databáze ............................. 92
Seznam rejstříků ..................... 80
Seznam skladeb ..................... 88
Seznam standardní sady 1 ..... 87
Seznam stylů .......................... 90
Seznam typů efektů................ 94
Skladba............................. 18, 31
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Index

Skladba uživatele ....................51
Slovník akordů.........................49
Sluchátka.................................16
Smart Device Connection 

Manual (Příručka pro připojení 
chytrého zařízení) ...................8

Smazání paměti flash ..............59
Smazání zálohy .......................59
Song Book (Zpěvník) ...........8, 36
Soubor stylů ........................9, 50
Správné noty .....................39, 43
Stav úspěšného dokončení.....37
Stopa.................................51, 52
Styl ..............................18, 21, 44
Synchronizované spuštění ......45

T
Takt ...................................17, 24
Technické údaje ......................66
Tempo ...............................24, 32
Timing (Načasování) ................20
Tónina inteligentního akordu...44
Transpozice.............................60
Typ arpeggia ...........................29
Typ baterie ........................15, 63
Typ dozvuku............................61
Typ DSP ..................................61
Typ efektu chorus....................61
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Typy DSP ................................96
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Typy harmonie.........................94
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U
USB TO HOST.........................57
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Více prstů ................................44
Vrstva ......................................25
Vstupní hlasitost arpeggia .......61
Výška tónu  ladění................60
Výška tónu  transpozice.......60
Výuka akordů ..........................42
Výuka úhozu............................41

W
Waiting (Správné noty) ............20

X
XGlite......................................... 9

Z
Zablokování............................. 54
Záloha ..................................... 59
Zvukové zařízení ..................... 56
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(bottom_sk_01)

Číslo modelu, sériové číslo, požiadavky na 
napájanie a pod. sa nachádzajú na štítku s názvom 
na spodnej strane nástroja alebo v jeho blízkosti. 
Sériové číslo si poznačte do riadka uvedeného 
nižšie a túto príručku uschovajte ako súčasť 
dokladu o kúpe a na identifikáciu nástroja v prípade 
krádeže.

Č. modelu: 

Sériové č.:
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BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
SKÔR NEŽ BUDETE POKRAČOVAŤ, POZORNE SI ICH 

PREČÍTAJTE
Túto príručku uchovávajte na bezpečnom a dostupnom mieste, aby ste ju mali 

kedykoľvek k dispozícii.

Pre adaptér napájania

 VAROVANIE
• Tento adaptér napájania je určený na používanie len 

s elektronickými nástrojmi Yamaha. Nepoužívajte ho na žiadne 
iné účely.

• Používajte len vnútri. Nepoužívajte vo vlhkom prostredí.

 UPOZORNENIE
• Pri inštalácii skontrolujte, či je sieťová zásuvka ľahko prístupná. 

Ak nastane problém alebo porucha, okamžite vypnite vypínač 
nástroja a vytiahnite adaptér napájania zo zásuvky. Keď je 
adaptér napájania pripojený k sieťovej zásuvke, majte na pamäti, 
že aj keď je vypínač vypnutý, do nástroja stále prúdi minimálne 
množstvo elektrickej energie. Ak nástroj dlhší čas nepoužívate, 
odpojte kábel napájania od sieťovej zásuvky.

Pre nástroj

 VAROVANIE
Vždy dodržiavajte nižšie uvedené základné bezpečnostné opatrenia, aby ste zabránili možnému 
vážnemu poraneniu alebo dokonca smrteľnému úrazu spôsobenému zásahom elektrickým 
prúdom, skratom, poškodením, požiarom alebo inými nebezpečenstvami. Tieto opatrenia zahŕňajú 
okrem iných:

• Kábel napájania neumiestňujte do blízkosti tepelných zdrojov, 
akými sú ohrievače alebo radiátory. Taktiež ho príliš neohýbajte 
ani inak nepoškodzujte, ani naň neklaďte ťažké predmety.

• Používajte len správne napätie predpísané pre tento nástroj. 
Požadované napätie je vytlačené na štítku nástroja.

• Používajte len predpísaný adaptér napájania (str. 67). Používanie 
nesprávneho adaptéra môže spôsobiť poškodenie alebo 
prehriatie nástroja.

• Pravidelne kontrolujte elektrickú zástrčku a odstraňujte všetku 
špinu a prach, ktoré sa na nej môžu nahromadiť.

• Tento nástroj neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohol používateľ 
opravovať. Neotvárajte nástroj ani sa nepokúšajte rozoberať ani 
žiadnym spôsobom upravovať vnútorné časti. Ak sa vám zdá, že 
nástroj nefunguje správne, okamžite ho prestaňte používať 
a nechajte ho skontrolovať kvalifikovaným servisným technikom 
spoločnosti Yamaha.

• Nástroj nevystavujte dažďu, nepoužívajte ho v blízkosti vody ani 
vo vlhkom alebo mokrom prostredí ani naň neklaďte žiadne 
nádoby (napr. vázy, fľaše ani poháre) s tekutinou, ktorá by sa 
mohla vyliať do niektorého z otvorov. Ak sa nejaká tekutina, 
napríklad voda, dostane do nástroja, okamžite vypnite prívod 
prúdu a kábel napájania vytiahnite zo zásuvky na striedavý prúd. 
Potom nechajte nástroj skontrolovať kvalifikovaným servisným 
technikom spoločnosti Yamaha.

• Elektrickú zástrčku nikdy nezasúvajte ani nevyťahujte vlhkými 
rukami.

• Na nástroj neklaďte žiadne horiace predmety, napríklad sviečky. 
Horiaci predmet by sa mohol prevrátiť a spôsobiť požiar.

• Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia. Ich 
nedodržanie môže spôsobiť explóziu, požiar, prehriatie alebo 
vytečenie tekutiny z batérie.
- Nemanipulujte s batériami ani ich nerozoberajte.
- Batérie neodhadzujte do ohňa.
- Nepokúšajte sa nabíjať batérie, ktoré nie sú určené na 

nabíjanie.

Zdroj napájania/adaptér napájania

Neotvárať

Varovanie pred vodou

Varovanie pred požiarom

Batéria
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- Batérie uchovávajte ďalej od kovových predmetov, ako sú 
náhrdelníky, sponky, mince a kľúče.

- Používajte len špecifikovaný typ batérie (str. 67).

- Používajte nové batérie rovnakého typu, modelu a vyrobené 
tým istým výrobcom.

- Vždy skontrolujte, či sú všetky batérie vložené podľa značiek 
polarity +/–.

- Keď sa batérie vybijú alebo keď nástroj neplánujete dlhší čas 
používať, batérie z nástroja vyberte.

- Pri používaní batérií typu Ni-MH dodržiavajte pokyny dodané 
s batériami. Na nabíjanie používajte len špecifikovanú 
nabíjačku.

• Batérie uchovávajte mimo dosahu malých detí, ktoré by ich 
mohli náhodne prehltnúť.

• Ak z batérií vytečie tekutina, nedotýkajte sa jej. Ak sa tekutina 
z batérií dostane do styku s okom, ústami alebo pokožkou, 
okamžite postihnuté miesto opláchnite vodou a vyhľadajte 
lekára. Tekutina z batérií je žieravina a môže spôsobiť stratu 
zraku alebo poleptanie chemikáliou.

• Keď sa vyskytne niektorý z uvedených problémov, okamžite 
vypnite vypínač a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. (Ak používate 
batérie, vyberte ich všetky z nástroja.) Potom nechajte nástroj 
skontrolovať servisným technikom spoločnosti Yamaha.

- Kábel napájania alebo zástrčka sa ošúcha alebo poškodí.

- Z nástroja vychádza nezvyčajný zápach alebo dym.

- Do nástroja spadol nejaký predmet.

- Počas používania nástroja náhle vypadol zvuk.

- Na nástroji sa objavili praskliny alebo poškodenie.

 UPOZORNENIE
Vždy dodržiavajte nižšie uvedené základné bezpečnostné opatrenia, aby ste zabránili možnému 
fyzickému zraneniu vás alebo iných osôb a poškodeniu nástroja alebo iného majetku. Tieto 
opatrenia zahŕňajú okrem iných:

• Nástroj nepripájajte k elektrickej zásuvke pomocou rozbočovacej 
zásuvky. Mohlo by to spôsobiť zníženie kvality zvuku alebo 
prehriatie zásuvky.

• Pri vyťahovaní elektrickej zástrčky z nástroja alebo zásuvky vždy 
držte samotnú zástrčku a nie kábel. Ťahaním sa môže kábel 
poškodiť.

• Ak sa nástroj nebude dlhší čas používať, alebo pri silných 
búrkach, vytiahnite elektrickú zástrčku zo zásuvky.

• Nástroj neumiestňujte do nestabilnej polohy, v ktorej sa môže 
náhodne prevrátiť.

• Pred premiestnením nástroja odpojte všetky pripojené káble, aby 
ste predišli poškodeniu káblov alebo poraneniu osôb, ktoré by 
o ne mohli zakopnúť.

• Pri inštalácii nástroja skontrolujte, či je používaná sieťová 
zásuvka ľahko prístupná. Ak nastane problém alebo porucha, 
okamžite vypnite vypínač a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Aj keď 
je vypínač vypnutý, do nástroja stále prúdi minimálne množstvo 
elektrickej energie. Ak nástroj dlhší čas nepoužívate, odpojte 
kábel napájania od sieťovej zásuvky.

• Používajte len stojan určený pre tento nástroj. Na jeho pripojenie 
používajte len dodané skrutky. Nedodržanie tohto pokynu môže 
spôsobiť poškodenie vnútorných častí alebo prevrátenie 
nástroja.

• Skôr než nástroj pripojíte k iným elektronickým zariadeniam, 
vypnite napájanie všetkých zariadení. Pred zapnutím alebo 
vypnutím napájania všetkých zariadení nastavte všetky úrovne 
hlasitosti na minimum.

• Počas hrania na nástroji nastavte požadovanú úroveň hlasitosti 
tak, že nastavíte hlasitosť všetkých zariadení na minimálnu 
úroveň a postupne budete zvyšovať hlasitosť.

• Do žiadnych otvorov na nástroji nevkladajte prsty ani ruky. 

• Do otvorov na paneli nikdy nevsúvajte ani nenechajte spadnúť 
žiadne papierové, kovové ani iné predmety. Mohlo by dôjsť k 
fyzickému zraneniu vás alebo iných osôb, poškodeniu nástroja 
alebo iného majetku, prípadne zlyhaniu prevádzky.

• O nástroj sa neopierajte celou váhou ani naň neklaďte ťažké 
predmety a netlačte nadmernou silou na tlačidlá, prepínače ani 
konektory.

• Nepoužívajte nástroj/zariadenie ani slúchadlá dlhší čas pri 
vysokej alebo nepohodlnej úrovni hlasitosti, pretože by to mohlo 
spôsobiť trvalú stratu sluchu. Ak spozorujete stratu sluchu alebo 
zvonenie v ušiach, poraďte sa s lekárom.

Ak spozorujete čokoľvek nezvyčajné

Zdroj napájania/adaptér napájania

Umiestnenie

Pripojenia

Opatrnosť pri manipulácii
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Keď nástroj nepoužívate, vždy vypnite napájanie.

Aj keď je prepínač [ ] (Pohotovostný režim/zapnuté) v pohotovostnom stave (displej je vypnutý), do nástroja stále prúdi minimálne množstvo 
elektrickej energie.

Ak nástroj dlhší čas nepoužívate, odpojte kábel napájania od sieťovej zásuvky.

Použité batérie likvidujte podľa miestnych nariadení.

OZNÁMENIE
Ak chcete zabrániť možnej poruche alebo 
poškodeniu produktu, údajov alebo iného 
majetku, dodržiavajte nasledujúce oznámenia.

 Manipulácia
• Nástroj nepoužívajte v blízkosti televízorov, rádií, 

stereofónnych zariadení, mobilných telefónov či iných 
elektrických zariadení. V opačnom prípade sa môže 
v nástroji, televíznom alebo rozhlasovom prijímači 
vytvárať šum. Keď nástroj používate spoločne 
s aplikáciou v inteligentnom zariadení, akým je napríklad 
smartfón alebo tablet, odporúčame zapnúť režim 
v lietadle, aby ste predišli rušeniu spôsobenému 
komunikáciou.

• V závislosti od stavu okolitých rádiových vĺn nemusí 
nástroj fungovať správne.

• Nástroj nevystavujte nadmernému prachu, vibráciám ani 
extrémnemu chladu či teplote (napríklad na priamom 
slnečnom svetle, v blízkosti ohrievača alebo v aute 
počas dňa), aby ste zabránili možnej deformácii panela, 
poškodeniu vnútorných prvkov alebo nestabilnej 
prevádzke. (Overený rozsah prevádzkovej teploty: 5 °C 
až 40 C°)

• Na nástroj neukladajte predmety vyrobené z vinylu, 
plastu či gumy, pretože by mohli spôsobiť zmenu farby 
panela či klaviatúry.

• Nestláčajte LCD displej prstom, pretože je to citlivá, 
presne vyrobená súčasť. Neuposlúchnutie tohto pokynu 
môže zapríčiniť abnormálnu zmenu vzhľadu, napríklad 
pruh na LCD displeji. Táto abnormalita by však mala po 
chvíli zmiznúť.

 Údržba
• Na čistenie nástroja používajte jemnú handričku.  

Nepoužívajte riedidlá, rozpúšťadlá, alkohol, čistiace 
roztoky ani handričky napustené chemickými látkami.

 Ukladanie údajov
• Niektoré údaje tohto nástroja (str. 59) sa po vypnutí 

napájania zachovajú. Uložené údaje sa však môžu stratiť 
z dôvodu poruchy, prevádzkovej chyby a pod. Dôležité 
údaje si uložte na externé zariadenie, napríklad do 
počítača (str. 57). 

Informácie
 O autorských právach
• Kopírovanie komerčne dostupných hudobných údajov 

vrátane, ale nie výhradne, údajov MIDI a zvukových 
údajov je okrem osobného použitia prísne zakázané.

• Tento produkt obsahuje alebo je k nemu pribalený 
obsah, na ktorý vlastní spoločnosť Yamaha autorské 
práva alebo vzhľadom na ktorý spoločnosť Yamaha 
vlastní licenciu na používanie cudzích autorských práv. 
Z dôvodu zákonov týkajúcich sa autorských práv 
a ďalších relevantných zákonov NESMIETE distribuovať 
médiá, na ktorých je uložený alebo nahratý takýto obsah 
a zostáva prakticky rovnaký alebo veľmi podobný 
obsahu v produkte.
* Obsah opísaný vyššie zahŕňa počítačový program, 

údaje štýlu sprievodu, údaje MIDI, údaje WAVE, údaje 
nahratého hlasu, partitúru, údaje partitúry a pod.  

* Smiete distribuovať médium, na ktorom je nahratá 
vaša hra alebo hudobná produkcia s použitím tohto 
obsahu, a v takých prípadoch sa nevyžaduje súhlas 
spoločnosti Yamaha Corporation. 

 O funkciách a údajoch využívaných 
v nástroji

• Niektoré predvolené skladby boli upravené z hľadiska 
dĺžky alebo usporiadania a nemusia presne zodpovedať 
originálu.

• Bitmapové fonty, ktoré sa používajú v tomto nástroji, boli 
poskytnuté a sú vlastníctvom spoločnosti Ricoh Co., Ltd.

 O tejto príručke
• Obrázky a snímky obrazovky na LCD displeji zobrazené 

v tejto príručke slúžia len na ilustráciu a môžu sa mierne 
líšiť od tých v nástroji.

• Windows je registrovaná ochranná známka spoločnosti 
Microsoft® Corporation v Spojených štátoch a ďalších 
krajinách.

• Názvy spoločností a produktov uvedené v tejto príručke 
sú ochranné známky alebo registrované ochranné 
známky príslušných spoločností.

Spoločnosť Yamaha nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym používaním alebo úpravami nástroja ani za stratené alebo 
zničené údaje.
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Ďakujeme, že ste si zakúpili digitálny klávesový nástroj Yamaha.
Tento nástroj je vybavený praktickou klávesnicou s osvetlením, ktorá uľahčuje začiatočníkom hru. 
Je tiež vybavený množstvom vstavaných predvolených skladieb vrátane popovej a klasickej hudby pre 
vaše potešenie z hry.
Pozorne si prečítajte túto príručku, aby ste mohli využívať všetky výhody zdokonalených 
a praktických funkcií nástroja.
Rovnako vám odporúčame uložiť si túto príručku na bezpečnom prístupnom mieste, aby ste ju 
v budúcnosti mali k dispozícii.

Informácie o príručkách

Okrem tejto používateľskej príručky sú k dispozícii nasledujúce materiály online (súbory vo formáte PDF).

 Zahrnutý dokument
Používateľská príručka

• Nastavenie: Táto časť vysvetľuje, ako nastaviť a začať používať tento nástroj. 
• Krátka príručka: Táto časť obsahuje stručné pokyny na používanie základných funkcií.
• Referencia: Táto časť obsahuje podrobné pokyny na používanie rôznych funkcií.
• Dodatok: Táto časť obsahuje technické údaje, zoznam hlasov atď.

 Materiály online (PDF)
Drum Kit List (Zoznam bicích nástrojov) 
Obsahuje podrobnosti o zvukoch bicích nástrojov (zvuky č. 242 až 263; str. 83). Pri výbere týchto 
zvukov sa ku každému klávesu priradia zvuky rôznych bicích nástrojov, perkusií a zvláštnych 
efektov SFX.

MIDI Reference (referenčné informácie týkajúce sa formátu MIDI)
Obsahuje informácie týkajúce sa rozhrania MIDI, ako je napríklad Schéma použitia formátu MIDI.

Computer-related Operations (Operácie súvisiace s počítačom)
Obsahuje pokyny týkajúce sa funkcií súvisiacich s počítačom.

Smart Device Connection Manual (Príručka pripojenia inteligentného zariadenia)
Vysvetľuje postup pripojenia tohto nástroja k inteligentnému zariadeniu, ako je smartfón, 
tablet a pod.

Ak chcete získať tieto príručky, prejdite na lokalitu Yamaha Downloads (Súbory na stiahnutie od 
spoločnosti Yamaha), zadajte názov modelu a vyhľadajte požadované súbory.

Yamaha Downloads  https://download.yamaha.com/

Song Book (Spevník) (iba v angličtine, francúzštine, nemčine a španielčine)
Táto časť obsahuje hudobné partitúry pre predvolené skladby tohto nástroja (s výnimkou 
ukážkovej skladby a niektorých skladieb z dôvodu autorských práv).

Prístup k spevníku získate na webovej stránke spoločnosti Yamaha. Môžete si ho stiahnuť z webovej 
stránky produktu.

Yamaha Global Site  https://www.yamaha.com

• Všeobecný prehľad o rozhraní MIDI a jeho efektívnom používaní nájdete v časti MIDI Basics (Základné informácie 
o formáte MIDI) (iba v angličtine, nemčine, francúzštine a španielčine) na webovej stránke uvedenej vyššie.

POZNÁMKA
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Dodávané príslušenstvo

• Používateľská príručka (táto príručka)
• Notový pult
• Online Member Product Registration (Online 

registrácia produktu pre členov)

• Adaptér napájania*

* Nemusí byť súčasťou dodávky v závislosti od vašej konkrétnej 
oblasti. Obráťte sa na predajcu spoločnosti Yamaha.

Formáty a funkcie

GM System Level 1
„GM System Level 1“ je dodatkom 
k štandardu MIDI, ktorý zaručuje presné 
prehrávanie akýchkoľvek hudobných údajov 
kompatibilných so systémom GM 
ktorýmkoľvek generátorom tónov 
kompatibilným so systémom GM bez ohľadu 
na jeho výrobcu. Značkou GM sú označené 
všetky softvérové a hardvérové produkty, 
ktoré podporujú dodatok GM System Level.

XGlite
Ako naznačuje jeho názov, „XGlite“ je 
zjednodušená verzia vysokokvalitného formátu 
vytvárania tónov XG od spoločnosti Yamaha. 
Pomocou generátora tónov XGlite možno 
prirodzene prehrávať akékoľvek údaje skladby 
vo formáte XG. Majte však na pamäti, že 
niektoré skladby sa môžu prehrať odlišne od 
pôvodných údajov z dôvodu zmenšenej 
množiny ovládacích parametrov a efektov.

Style File Format (SFF)
Style File Format (Formát súboru štýlu) 
kombinuje všetky znalosti spoločnosti 
Yamaha o automatickom sprievode do 
jediného jednotného formátu.

USB
USB je skratka pre univerzálnu sériovú 
zbernicu (Universal Serial Bus). Ide 
o sériové rozhranie na pripájanie 
periférnych zariadení k počítaču. Umožňuje 
„výmenu za chodu“ (pripojenie periférnych 
zariadení, keď je zapnutý počítač).

Touch Response
Výnimočne prirodzená citlivosť na úder 
umožňuje maximálnu kontrolu úrovne 
výrazu zvukov. 
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Panel s ovládacími prvkami a terminálmi

Predný panel

Nastavenie

q

w

e

r

u

i

o

t

y

!1 !2 !3 !4 !5
!0

!6

!7

!8

@1 @2 @3

!9 @5

@6

@7

@8

@9

036
(C1)

048
(C2)

060
(C3)

072
(C4)

084
(C5)

096
(C6)

@4@0

Zoznam 
skladieb
(str. 88)

Zoznam hudobnej 
databázy
(str. 92)

Obrazovka
(str. 17)

Zoznam 
zvukov
(str. 80)

Zoznam štýlov
(str. 90)

Ako je znázornené, každý kláves na 
klaviatúre má konkrétne číslo noty a názov 
(napr. 036/C1), ktoré sa používajú pri 
nastavovaní rôznych položiek, napr. 
medzníka (str. 45).
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q [ ] prepínač 
(Pohotovostný režim/zap.) .....................str. 15

w otočný ovládač [MASTER VOLUME] .....str. 16
e tlačidlo [DEMO] .......................................str. 33

BGM ...................................................str. 33
r tlačidlo [METRONOME]..........................str. 24

TIME SIG. (TAKT) ..............................str. 24
t tlačidlo [TEMPO/TAP].............................str. 32

y PART
tlačidlo [L] ................................................str. 39
tlačidlo [R] ...............................................str. 39

y tlačidlo [REC TRACK 2] ..........................str. 52
tlačidlo [REC TRACK 1] ..........................str. 52

u tlačidlo [KEYS TO SUCCESS] ................str. 36
i tlačidlo [PHRASE REPEAT] ....................str. 38
o tlačidlo [1 LISTENING 2 TIMING 3 WAITING]

..................................................................str. 39
CHORD DICT. (Slovník akordov) ....str. 49

!0 tlačidlo [A-B REPEAT] ............................str. 34
!1 tlačidlo [REW]..........................................str. 33
!2 tlačidlo [FF]..............................................str. 33
!3 tlačidlo [PAUSE] ......................................str. 33

!0 tlačidlo [ACMP ON/OFF] ........................str. 45
SPLIT POINT (Medzník) ....................str. 60

!1 tlačidlo [INTRO/ENDING/rit.] .................str. 46
!2 tlačidlo [MAIN/AUTO FILL].....................str. 46
!3 tlačidlo [SYNC START] ...........................str. 45

!4 tlačidlo [START/STOP] ...........................str. 32
!5 tlačidlo [REC] ..........................................str. 51

CLEAR (Zrušiť) ..................................str. 52
!6 tlačidlo [VOICE] .......................................str. 24

SONG MELODY VOICE 
(Hlas melódie skladby) ..........................str. 33

!7 tlačidlo [SONG] .......................................str. 32
!8 tlačidlo [STYLE].......................................str. 45
!9 Numerické tlačidlá [0] – [9], [+/YES], [–/NO] ..... str. 18
@0 tlačidlo [PORTABLE GRAND] ................str. 24
@1 tlačidlo [DSP]...........................................str. 26

TYPE (Typ) .........................................str. 26
@2 tlačidlo [ARTICULATION] .......................str. 27

@3 tlačidlo [REGIST MEMORY] .................. str. 53
MEMORY (Pamäť) ............................ str. 53

@4 tlačidlo [FUNCTION] .............................. str. 60
LIGHT GUIDE 

(SVETELNÁ VODIACA LIŠTA) .............. str. 36
@5 tlačidlo [MUSIC DATABASE]................. str. 50
@6 tlačidlo [DUAL] ....................................... str. 25

 DUAL VOICE (Druhý hlas)............... str. 25
@7 tlačidlo [SPLIT] ....................................... str. 25

 SPLIT VOICE (ROZDELIŤ HLAS) .... str. 25
@8 tlačidlo [HARMONY/ARPEGGIO] .......... str. 28

TYPE (Typ) ........................................ str. 28
@9 Obrázky bicích nástrojov pre súpravu 

bicích nástrojov...................................... str. 24
Každý z obrázkov predstavuje bicie nástroje alebo perkusie 
priradené jednotlivým klávesom pre možnosť „Standard Kit 
1“ (Štandardná súprava 1).

#0 konektor [SUSTAIN]............................... str. 16
#1 konektor [PHONES/OUTPUT] ............... str. 16
#2 konektor [AUX IN] .................................. str. 56
#3 terminál [USB TO HOST] ....................... str. 57
#4 konektor DC IN....................................... str. 14

V režime lekcie

V režime nahrávania

V režime skladby

V režime štýlu

Nastavenie panela (Nastavenia panela)
Pomocou ovládacích prvkov panela môžete vykonávať 
rozličné tu opísané nastavenia. Tieto nastavenia nástroja 
sa v tejto príručke spoločne označujú ako nastavenie 
panela.

Symbol „Press and hold” (Stlačiť a podržať)
Tlačidlá s týmto označením možno stlačiť 
a podržať, čím sa zobrazí alternatívna funkcia. 
Podržte toto tlačidlo, kým sa nezobrazí 
požadovaná funkcia.

#1 #2 #3

#4

#0

Zadný panel
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Nastavenie

Požiadavky na napájanie
Hoci nástroj funguje bez ohľadu na to, či je napájaný 
z adaptéra napájania alebo z batérií, spoločnosť 
Yamaha odporúča používať adaptér napájania vždy, 
keď je to možné. Adaptér napájania je šetrnejší 
k životnému prostrediu ako batérie a nespotrebúva 
prírodné zdroje.

Používanie adaptéra napájania
Pri zapájaní adaptéra napájania dodržiavajte 
zobrazené poradie.

Používanie batérií
Tento nástroj vyžaduje šesť alkalických (LR6)/
mangánových (R6) batérií alebo nabíjateľných nikel-
metal hydridových batérií (nabíjateľných batérií typu 
Ni-MH) veľkosti „AA“. Pre tento nástroj sa 
odporúčajú alkalické batérie alebo nabíjateľné 
batérie typu Ni-MH, pretože iné typy môžu mať za 
následok nižšiu úroveň výkonu batérií.

1 Skontrolujte, či je napájanie nástroja vypnuté.
2 Otvorte kryt batérií umiestnený na spodnom 

paneli nástroja.

3 Vložte šesť nových batérií, pričom dávajte pozor, 
aby ste ich vložili podľa značiek polarity na 
vnútornej strane krytu.

4 Kryt vráťte späť a skontrolujte, či pevne zapadol 
na svoje miesto.

Nezabudnite nastaviť správny typ batérií (str. 15).

• Používajte len predpísaný adaptér napájania (str. 67). 
Používanie nesprávneho adaptéra môže spôsobiť 
poškodenie alebo prehriatie nástroja.

• Pri používaní adaptéra napájania s odoberateľnou 
zástrčkou skontrolujte, či je zástrčka pripojená k adaptéru 
napájania. Používanie samotnej zástrčky môže spôsobiť 
úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

• Ak sa zástrčka náhodne odpojí od adaptéra napájania, 
zasuňte ju späť, aby zacvakla na mieste. Dávajte pritom 
pozor, aby ste sa nedotkli žiadnych vnútorných kovových 
častí. Ak chcete predísť úrazu elektrickým prúdom, skratu 
alebo poškodeniu, dávajte pozor aj na to, aby sa medzi 
adaptérom napájania a zástrčkou nenachádzal prach.

• Pri inštalácii nástroja skontrolujte, či je používaná sieťová 
zásuvka ľahko prístupná. Ak nastane problém alebo 
porucha, okamžite vypnite vypínač a vytiahnite zástrčku 
zo zásuvky.

• Pri odpájaní adaptéra napájania postupujte v opačnom poradí.

2

1 Konektor DC IN 
(str. 13)

Sieťová 
zásuvka

Adaptér
napájania

VAROVANIE

VAROVANIE

Zástrčka

Tvar zástrčky sa líši v závislosti 
od vašej lokality.

Zasuňte zástrčku 
podľa zobrazenia.

UPOZORNENIE

POZNÁMKA

• Keď sa batérie vybijú alebo keď nástroj neplánujete dlhší 
čas používať, batérie z nástroja vyberte.

• Pripájanie alebo odpájanie adaptéra napájania, keď sú 
v nástroji vložené batérie, môže viesť k vypnutiu 
napájania a mať za následok stratu údajov, ktoré sa 
v danej chvíli nahrávajú alebo prenášajú.

• Keď je kapacita batérií príliš nízka na to, aby nástroj 
fungoval správne, môže sa znížiť hlasitosť alebo rozladiť 
zvuk, alebo sa môžu vyskytnúť iné problémy. Ak sa to 
stane, nahraďte všetky batérie novými alebo už nabitými 
batériami.

VAROVANIE

OZNÁMENIE
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Nastavenie typu batérií
V závislosti od typu batérií, ktoré treba použiť, 
budete možno musieť zmeniť nastavenie typu batérií 
tohto nástroja. Predvolené sú alkalické (a 
mangánové) batérie. Po vložení nových batérií 
a zapnutí napájania nezabudnite nastaviť príslušný 
typ batérií (nabíjateľné alebo nenabíjateľné) 
pomocou funkcie číslo 064 (str. 63).

Zapnutie prúdu
1 Otočte otočný ovládač [MASTER VOLUME] na 

hodnotu „MIN“.

2 Stlačením prepínača [ ](Pohotovostný režim/
zapnuté) zapnite napájanie.
Na displeji sa zobrazí názov zvuku. Pri hraní na 
klaviatúre nastavte hlasitosť na požadovanú 
úroveň.

3 Ak chcete nástroj vypnúť, stlačte a približne 
jednu sekundu podržte stlačený vypínač [ ] 
(Pohotovostný režim/zapnuté), čím nástroj 
nastavíte do pohotovostného režimu.

Nastavenie funkcie Automatické 
vypínanie
Tento nástroj obsahuje funkciu Automatické 
vypínanie, ktorá automaticky vypne napájanie, ak sa 
nástroj nepoužíva stanovený čas. To zabráni 
zbytočnej spotrebe energie. Predvolená dĺžka času, 
po uplynutí ktorého sa napájanie automaticky 
vypne, je 30 minút. Toto nastavenie však môžete 
zmeniť. 

Nastavenie času, po uplynutí ktorého 
sa spustí funkcia Automatické 
vypínanie:

Niekoľkokrát stlačte tlačidlo [FUNCTION], kým sa 
nezobrazí položka „AutoOff“ (Automatické 
vypínanie) (funkcia 063; str. 63), a potom pomocou 
tlačidla [+/YES] (+/Áno) alebo [-/NO] (-/Nie) vyberte 
požadovanú hodnotu.

Nastavenia: oFF, 5, 10, 15, 30, 60, 120 (minút)
Predvolená hodnota: 30 (min.)

Vypnutie funkcie Automatické 
vypínanie:

Zapnite napájanie a súčasne držte stlačený najnižší 
kláves na klaviatúre. Na krátku chvíľu sa zobrazí 
hlásenie „oFF AutoOff“ a následne sa nástroj spustí 
s vypnutou funkciou Automatické vypínanie. 
Funkciu Automatické vypínanie možno vypnúť aj 
výberom položky „Off“ (Vypnuté) vo funkcii číslo 063 
(str. 63).

• Tento nástroj nemôže nabíjať batérie. Na nabíjanie používajte 
len špecifikovanú nabíjačku.

• Ak sú v nástroji vložené batérie a je pripojený adaptér 
napájania, nástroj bude automaticky napájaný z adaptéra 
napájania.

• Ak nenastavíte typ batérií, môže to skrátiť ich životnosť. 
Nezabudnite nastaviť správny typ batérií.

• Aj keď je prepínač [ ] (Pohotovostný režim/zapnuté) 
v pohotovostnom stave, do produktu stále prúdi 
minimálne množstvo elektrickej energie. V prípade, že sa 
nástroj dlhší čas nepoužíva alebo je silná búrka, vytiahnite 
elektrickú zástrčku zo zásuvky. 

• Pri zapínaní napájania stlačte len prepínač [ ] 
(Pohotovostný režim/zapnuté). Iné činnosti, napríklad 
stláčanie pedála, nie sú povolené. Mohlo by to spôsobiť 
poruchu nástroja.

POZNÁMKA

OZNÁMENIE

UPOZORNENIE

OZNÁMENIE

• V závislosti od stavu nástroja sa napájanie nemusí vypnúť 
automaticky ani po uplynutí stanoveného času. Keď 
nástroj nepoužívate, napájanie vždy vypnite manuálne.

• Ak nástroj, ktorý je pripojený k externému zariadeniu, ako 
je zosilňovač, reproduktor alebo počítač, stanovený čas 
nepoužívate, podľa pokynov uvedených v používateľskej 
príručke vypnite napájanie nástroja a pripojených 
zariadení, aby ste chránili zariadenia pred poškodením. 
Ak nechcete, aby sa napájanie vyplo automaticky, keď je 
pripojené zariadenie, vypnite funkciu Automatické 
vypínanie.

• Údaje a nastavenia sa zvyčajne zachovajú aj po vypnutí 
napájania pomocou funkcie automatického vypínania. 
Podrobné informácie nájdete na str. 59.

Najnižší kláves

OZNÁMENIE

POZNÁMKA
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Nastavenie základnej hlasitosti
Počas hry na klaviatúre nastavte pomocou otočného 
ovládača [MASTER VOLUME] hlasitosť zvuku celej 
klaviatúry.

Pripojenie slúchadiel alebo 
externých reproduktorov

Slúchadlá zapojte do konektora [PHONES/
OUTPUT]. Tento konektor plní aj funkciu externého 
výstupu. Po pripojení k počítaču, klávesovému 
zosilňovaču, nahrávaciemu zariadeniu alebo inému 
zvukovému zariadeniu môžete zvukový signál tohto 
nástroja posielať na dané externé zariadenie. Po 
zasunutí zástrčky do tohto konektora sa 
reproduktory nástroja automaticky vypnú.

Používanie pedála (nožného 
prepínača)

Môžete ovládať tri funkcie: Môžete použiť funkciu 
predĺženia, artikulácie (str. 27) a arpeggia (str. 29) pri 
hraní stlačením nožného prepínača (FC5 alebo 
FC4A, predáva sa samostatne) zapojeného do 
konektora [SUSTAIN]. Predĺženie je predvolene 
priradené, takže zvuk môžete počuť dlhší čas, aj 
keď pri stlačení nožného vypínača (ako v prípade 
tlmiaceho pedála na klavíri) zložíte prst z klaviatúry. 
Ak chcete používať inú funkciu ako predĺženie, 
použite nastavenia funkcií (funkcia 029; str. 61).

Používanie notového pultu
Notový pult zasuňte do otvorov podľa obrázka.

• Nepoužívajte nástroj dlhší čas pri vysokej alebo 
nepohodlnej úrovni hlasitosti, pretože by to mohlo 
spôsobiť trvalú stratu sluchu. 

• Nepoužívajte nástroj ani slúchadlá dlhší čas pri vysokej 
alebo nepríjemnej úrovni hlasitosti, pretože by to mohlo 
spôsobiť trvalú stratu sluchu. 

• Pred pripojením nástroja k iným elektronickým súčastiam 
vypnite napájanie všetkých súčastí. Pred vypnutím alebo 
zapnutím akéhokoľvek zariadenia znížte všetky ovládače 
hlasitosti na minimum. V opačnom prípade môže dôjsť 
k poškodeniu súčastí alebo k úrazu elektrickým prúdom.

• Ak chcete predísť možnému poškodeniu externého 
zariadenia, najprv zapnite napájanie nástroja, až potom 
napájanie externého zariadenia. Pri vypínaní napájania 
postupujte v opačnom poradí krokov: najprv vypnite 
napájanie externého zariadenia a potom napájanie 
nástroja.

• Pri pripájaní slúchadiel alebo externého reproduktora 
k prístroju nastavte master hlavný ekvalizér (str. 55) na 
hodnotu 2 Headphone (2 slúchadlá). Hlavný ekvalizér možno 
nastaviť v nastaveniach (str. 61 ; funkcia 025).

UPOZORNENIE

Štandardná 
zástrčka 
stereoslúchadiel

UPOZORNENIE

OZNÁMENIE

POZNÁMKA

• Nožný prepínač zapojte alebo odpojte, keď je napájanie 
vypnuté. Rovnako nestláčajte nožný prepínač, keď zapínate 
napájanie. Zmenila by sa tým polarita nožného prepínača 
a spôsobilo by to jeho opačnú činnosť.

• Funkcia predĺženia nemá vplyv na zvuky v režime rozdelenia 
hlasov (str. 25) alebo štýlov (automatický sprievod; str. 44).

POZNÁMKA
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Položky na displeji

CncertGP
003

001

Zvuk/skladba/štýl

Táto oblasť označuje zapnutý stav súvisiaci 
s lekciou. 

Keys to Success (str. 36)

Opakovanie frázy (str. 38)
Postupnosť akordov (str. 43)

Označuje stav prejdenia (str. 37) 
lekcie v rámci funkcie Keys to 
Success. 

Indikátor lekcie

Harmónia (str. 28)

Arpeggio (str. 28)

Duálny (str. 25)

Rozdelenie (str. 25)

Dig. spracovanie 
zvuku (str. 26)

Režim Duo (str. 30)

Artikulácia (str. 27)

Stav funkcie

Označuje akord, ktorý je hraný v časti klaviatúry určenej 
pre automatický sprievod (str. 45) alebo ktorý je 
definovaný prostredníctvom prehrávania skladby.

Zvyčajne označuje číslo aktuálneho taktu aktuálneho štýlu 
alebo skladby. Keď sa používa tlačidlo [FUNCTION] 
(str. 60), označuje číslo funkcie.

Označuje aktuálne prehrávanú dobu. 

Označuje aktuálne hrané tóny (rovnaké ako rozsvecujúca sa klaviatúra). 
Zobrazuje tóny melódie a akordov skladby, keď sa používa výuková funkcia 
Lekcia skladby. Takisto sa tu zobrazujú tóny akordu – pri hraní akordu alebo 
pri používaní funkcie slovníka.

Akord

Takt alebo funkcia

Doba

Zobrazenie klaviatúry

027

003

C3

Označuje stav zapnutia alebo 
vypnutia prehrávania skladby alebo 
cieľovú stopu pri nahrávaní skladby 
(strany 34, 52). 

Svieti: Stopa obsahuje údaje.

Nesvieti: Stopa je stlmená alebo 
neobsahuje žiadne údaje.

Bliká: Stopa je vybratá ako nahrávacia stopa

Zobrazuje sa po zapnutí funkcie 
Opakovanie A – B. (str. 34) 

Zobrazuje sa, keď je zapnutý 
automatický sprievod. (str. 45) 

Stav stopy skladby

Opakovanie A – B

Automatický sprievod

(str. 53)

Registrácia 
pamäte

Citlivosť na úder (str. 26) 

Merač sily

 je meradlo, ktoré sa rozsvecuje podľa 
sily, ktorou hráte na klávesy. (strany 26, 41) 

 predstavuje cieľovú silu pri precvičovaní 
skladieb v kategórii Touch Tutor (Výuka sily 
úderu). (str. 41) 

Indikácia sily úderu

Režim Výber zvuku

Režim skladby

Režim štýlu

* Značka  vedľa názvu režimu indikuje, ktorý režim 
je aktívny a ktorého obsah je možné vybrať 
pomocou číselných tlačidiel alebo tlačidiel 
[+/YES]/[-/NO].

*  sa vždy zobrazuje, aj keď je použitý režim 
skladby alebo štýlu.
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Krátka príručka
Krátka príručka

Tento nástroj obsahuje tri základné funkcie: Zvuk, Skladba a Štýl. V tejto časti sa dozviete, ako 
používať tieto tri funkcie a ako používať numerické tlačidlá a tlačidlá [+/YES], [-/NO], ktoré sú 
užitočné pre rôzne funkcie.

1 Stlačením jedného z nasledujúcich tlačidiel vyberte základnú funkciu.

Vyššie uvedená operácia vyvolá názov a číslo aktuálneho zvuku, skladby alebo štýlu a zobrazí ich na 
displeji.

2 Pomocou numerických tlačidiel [0] – [9], tlačidiel [+/YES], [-/NO] vyberte zvuk, skladbu 
alebo štýl.

3 Spustite prehrávanie vybratého zvuku, skladby alebo štýlu.

Voice (Zvuk).........Hrajte na klaviatúre.

Song (Skladba) ....Prehrávanie skladby spustite stlačením tlačidla [START/STOP].

Style (Štýl) ............Stlačením tlačidla [START/STOP] spustíte iba rytmus partu.
Pokyny na hranie partu akordového sprievodu atď. nájdete a strane str. 45.

Základné operácie

..................... Zvuk klaviatúry

..................... Skladba

..................... Štýl

 Numerické tlačidlá [0] – [9]
Numerické tlačidlá možno používať na priame 
zadanie čísla skladby, štýlu, zvuku alebo hodnoty 
parametra.

Stlačte numerické 
tlačidlá [0], [0], [3] alebo 
jednoducho stlačte 
tlačidlo [3].

Príklad: Výber zvuku 003, Bright Piano (Živý klavír).

 Tlačidlá [+/YES], [-/NO]
Krátkym stlačením tlačidla [+/YES] zvýšite 
hodnotu o 1, krátkym stlačením tlačidla [–/NO] 
znížite hodnotu o 1. Stlačením a podržaním 
niektorého z týchto dvoch tlačidiel môžete plynule 
zvyšovať alebo znižovať hodnotu v príslušnom 
smere. Súčasným stlačením obidvoch tlačidiel 
máte možnosť obnoviť predvolenú hodnotu 
parametra.

Krátkym stlačením
hodnotu zvýšite.

Krátkym stlačením 
hodnotu znížite.

Stlačením tlačidla [PORTABLE GRAND] (Prenosné 
koncertné krídlo) sa obnovia nastavenia zvuku na 
zvuk koncertného krídla (zvuk klavíra; zvuk č.001 
Live! ConcertGrandPiano).
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V príkladoch v tejto príručke sa používa systém Windows 10.

1 Pripojte terminál [USB TO HOST] (str. 13) na zadnom paneli tohto nástroja k počítaču 
cez USB kábel.

2 V nastaveniach funkcií (pamäť; funkcia 059; str. 63) zapnite stlačením tlačidla [+/YES]  
Storage Mode (Režim pamäte).

3 Skopírujte súbor obľúbenej skladby z počítača do priečinka nástroja na displeji 
počítača.

Ďalšie dôležité informácie o kopírovaní súborov nájdete v príručke Computer-related Operations 
(Operácie súvisiace s počítačom) na webovej lokalite (str. 8).

4 Po dokončení kopírovania odpojte jednotku nástroja od počítača.

5 Odpojte kábel USB, ktorý pripája nástroj k počítaču.

6 Stlačením tlačidla [-/NO] v rovnakých nastaveniach funkcií ako v kroku 2 vypnite 
Režim pamäte.

7 Spustite prehrávanie prenesenej skladby (skladba č. 208 –).

Pokyny na prehrávanie skladby nájdete na strane str. 32.

Prenos obľúbenej skladby MIDI z počítača 
do nástroja

Počítač

Kábel USB

Nástroj

Terminál USB terminál [USB TO HOST]

Storageon 

059

Jednotka nástroja Priečinok obsahujúci súbory skladieb

1

2

3

  Str. 57
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Tento nástroj ponúka nasledujúce funkcie lekcií. Vyberte a precvičujte svoje obľúbené predvolené 
skladby a zlepšujte svoje zručnosti hry s funkciou spevníka, ktorá obsahuje hudobné partitúry 
predvolených skladieb alebo dôležité body pre funkciu Keys to Success atď.

Funkcia Keys to Success 

Môžete si vybrať len kľúčové frázy skladby – tie, ktoré sa vám najviac páčia alebo na ktorých musíte 
pracovať, a precvičujte ich jednu po druhej. Vychutnajte si túto lekciu absolvovaním a dokončením 
každého kroku.

Vyberte skladbu, ktorú sa chcete naučiť, a potom stlačením tlačidiel [KEYS TO SUCCESS] 
a [START/STOP] spustite lekciu.

Funkcia Phrase Repeat (Opakovanie frázy)

Táto funkcia vám umožňuje opakovane precvičovať ťažké frázy. Je ideálna ako záverečné cvičenie, 
než sa pokúsite prejsť záverečný krok v režime Keys to Success alebo ak chcete jednoducho 
opakovane precvičovať náročné frázy.

Režimy Listening (Počúvanie), Timing (Časovanie) a Waiting (Čakanie)

Predvolené skladby môžete precvičovať v nasledujúcich troch krokoch nezávisle pre pravú alebo 
ľavú ruku, prípadne pre obe ruky. 
Tieto tri lekcie možno použiť s funkciou Keys to Success alebo Opakovanie frázy. Ak máte pocit, že 
hranie konkrétnej frázy vo funkcii Keys to Success je náročné, použite funkciu čakania, pri ktorej sa 
skladba automaticky pozastaví, kým nezahráte správne tóny (str. 38).

 Lekcia 1 (Počúvanie) ...... Pozorne si vypočujte modelovú melódiu/akordy vybraného partu a zapamätajte 
si ich.

 Lekcia 2 (Časovanie) ...... Hrajte tóny v správnom čase.
 Lekcia 3 (Čakanie).......... Zahrajte správne tóny.

Vyberte skladbu, ktorú sa chcete naučiť, a potom stlačením tlačidla [1 LISTENING 
2 TIMING 3 WAITING] spustite požadovanú lekciu.

Precvičovanie hry skladby pomocou funkcií lekcií

Vyberte 
skladbu, ktorú 

sa chcete 
naučiť.

Krok 
precvičovania 1.

Kroky 
precvičovania 
2, 3, 4... atď.

Precvičovanie 
posledného 

kroku.
Hotovo!

Krok prejdený
★

Krok prejdený
★★

Krok prejdený
★★★

  Str. 35
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Tento nástroj obsahuje funkciu automatického sprievodu, ktorá automaticky prehráva vhodné štýly 
(rytmický + basový + akordový sprievod) a ovláda sa jednoducho hraním základných tónov alebo 
akordov. Tieto štýly vám poskytujú automatické ovládanie kompletnej kapely na pozadí pomocou 
prstov.

1 Stlačte tlačidlo [STYLE].

2 Pomocou numerických tlačidiel [0] – [9] a tlačidiel [+/YES], [-/NO] vyberte 
požadovaný štýl.

3 Automatický sprievod zapnite stlačením tlačidla [ACMP ON/OFF]. 

4 Funkciu synchronizovaného spustenia zapnete stlačením tlačidla [SYNC START].

Prehrávanie štýlu sa nastaví do pohotovostného režimu a štýl sa začne prehrávať, keď začnete hrať na 
klaviatúre.

5 Stlačte tlačidlo [INTRO/ENDING/rit.].

Pred začatím prehrávania štýlu sa pridá predohra.

6 Zahrajte základný tón ľavou rukou v rozsahu automatického sprievodu, čím spustíte 
prehrávanie štýlu.

7 Ľavou rukou zahrajte základný tón akordu a pravou rukou časť melódie.

8 Stlačením tlačidla [INTRO/ENDING/rit.] zastavíte prehrávanie štýlu.

Pred ukončením prehrávania štýlu sa pridá záver.

Hra s rytmom a sprievodom (Štýly)

Medzník

Rozsah 
automatického 
sprievodu

  Str. 44
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Svoju hru si môžete nahrať.

1 Vykonajte potrebné nastavenia, ako napríklad výber zvuku atď.

2 Stlačením tlačidla [REC] prejdete do režimu Nahrávanie pripravené.

Stlačením tlačidla [REC] ukončíte režim Nahrávanie pripravené.

3 Hrou na klaviatúre spustite nahrávanie.

4 Nahrávanie ukončite stlačením tlačidla [START/STOP].

5 Ak chcete prehrať nahratú skladbu, stlačte tlačidlo [START/STOP].

Zaznamenanie vlastnej hry

001

User 1EC

Číslo skladby používateľa

Bliká

  Str. 51
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1 Metronóm zapnete stlačením tlačidla [METRONOME].

2 Ak chcete metronóm zastaviť, znova stlačte tlačidlo [METRONOME].

Stlačenie tlačidla [TEMPO/TAP] vám umožní nastaviť tempo metronómu. 

Po tom, ako sa naučíte, ako používať tento nástroj, pomocou tlačidla [FUNCTION] nastavte rôzne 
parametre. 
Tento nástroj obsahuje 64 nastavení. Pri každom stlačení tlačidla [FUNCTION] sa postupne 
vyberajú jednotlivé položky nastavení a možno zmeniť hodnotu vybratej položky pomocou 
numerických tlačidiel [0] až [9] a tlačidiel [+/YES], [-/NO].

Položky nastavení môžete vybrať stlačením a podržaním tlačidla [FUNCTION] a súčasným 
stlačením tlačidla [–/NO] alebo [+/YES].

Keď sa nezobrazia Nastavenia funkcií, stlačte jedno z tlačidiel [VOICE], [SONG] alebo [STYLE] 
a potom znova stlačte tlačidlo [FUNCTION].
Ak chcete zatvoriť zobrazenie nastavení funkcií, stlačte jedno z tlačidiel [VOICE], [SONG] alebo 
[STYLE].

Používanie metronómu

Vykonajte podrobné nastavenia (Nastavenia funkcií)

Rozsvecovacia klaviatúra (funkcia svetelného sprievodcu)
Tento prístroj je vybavený funkciou Light Guide (Svetelný sprievodca), vďaka ktorej sa rozsvecujú klávesy 
alebo tlačidlá, ktoré ste stlačili alebo ktoré určujú údaje skladby. Hoci je táto funkcia predvolene zapnutá, 
funkciu môžete ju vypnúť podržaním tlačidla [FUNCTION] dlhšie ako sekundu.

  Str. 24

  Str. 60
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Hranie pomocou rôznych hlasov nástroja

Okrem zvuku klavíra, organu a iných „štandardných“ klávesových nástrojov má tento 
nástroj k dispozícii široký rozsah hlasov vrátane gitary, basovej gitary, sláčikových 
nástrojov, saxofónu, trúbky, bicích nástrojov a perkusií, dokonca zvukových efektov, 
ktoré poskytujú veľké množstvo rôznych hudobných zvukov. 

1 Stlačte tlačidlo [VOICE].
Zobrazí sa číslo a názov zvuku.

2 Pomocou numerických tlačidiel [0] – [9] 
a tlačidiel [+/YES], [-/NO] vyberte 
požadovaný zvuk.
Pozrite si Zoznam zvukov na str. 80.

3 Hrajte na klaviatúre.

Typy predvolených zvukov

Keď chcete obnoviť rôzne nastavenia na predvolené 
hodnoty a jednoducho hrať pomocou zvuku klavíra, 
stlačte tlačidlo [PORTABLE GRAND]. 

Zvuk „001 Live!ConcertGrandPiano“ (Koncertné 
krídlo naživo) sa automaticky vyberie ako 
hlavný zvuk.

Tento nástroj má vstavaný metronóm (zariadenie, 
ktoré udržiava presné tempo), ktorý je vhodný na 
precvičovanie.

1 Metronóm zapnete stlačením tlačidla 
[METRONOME].

2 Ak chcete metronóm zastaviť, znova 
stlačte tlačidlo [METRONOME].

Zmena tempa:
Stlačením tlačidla [TEMPO/TAP] zobrazte hodnotu 
tempa a potom použite numerické tlačidlá [0] – [9] 
a tlačidlá [+/YES], [-/NO].

Ak chcete hodnotu okamžite nastaviť na predvolené 
tempo, súčasne stlačte tlačidlá [+/YES] a [–/NO].

Nastavenie taktu:
Stlačením a podržaním tlačidla [METRONOME] 
zobrazte hodnotu „TimeSigN“ (Metrum) (funkcia 
030; str. 62) a potom použite numerické tlačidlá, 
tlačidlá [+/YES] a [-/NO].

Nastavenie hlasitosti metronómu:
Túto hodnotu možno nastaviť pomocou funkcie 
číslo 032 (str. 62).

Výber hlavného hlasu

•  sa vždy zobrazí s indikátorom  alebo 
. Podrobné informácie nájdete na str. 17.

001–241 Zvuky nástroja (vrátane zvukových efektov).

242–263
(súprava bicích 
nástrojov)

Rôzne zvuky bicích a perkusných nástrojov 
možno hrať prostredníctvom jednotlivých 
klávesov, ku ktorým sú priradené. Podrobnosti 
o nástrojoch a priradení klávesov jednotlivým 
súpravám bicích nástrojov nájdete v zozname 
štandardnej súpravy 1 na strane str. 87 
a v zozname Drum Kit List (Zoznam bicích 
nástrojov) na webovej lokalite (str. 8).

264–283 Arpeggia sa automaticky reprodukujú 
jednoduchým hraním na klaviatúru (str. 28).

284–622 Zvuky XGlite (str. 84).

000

One Touch Setting (Nastavenie jedným 
dotykom)
Funkcia One Touch Setting (Nastavenie 
jedným dotykom) automaticky vyberie 
najvhodnejší zvuk, keď vyberiete štýl alebo 
skladbu (okrem skladby z iných zariadení). 
Túto funkciu aktivujete jednoduchým výberom 
čísla zvuku „000“.

CncertGP001

Názov zvuku
Zvuk zobrazený na tomto 
mieste sa stane hlavným 
zvukom nástroja.

Číslo zvuku

 sa zobrazí, 
keď je aktívny 
režim výberu 
zvuku.

POZNÁMKA

Flute134

Vyberte zvuk, pomocou ktorého chcete hrať.

Hranie pomocou zvuku 
koncertného krídla „Grand 
Piano“

Používanie metronómu

Tempo090

Aktuálna hodnota tempa

Referencia
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K hlavnému zvuku môžete ako vrstvu na celý rozsah 
klaviatúry pridať iný zvuk, ktorý sa nazýva 
„Druhý zvuk“.

1 Stlačením tlačidla [DUAL] zapnite vrstvu.

2 Hrajte na klaviatúre.

3 Opätovným stlačením tlačidla [DUAL] 
zatvorte vrstvu.

Výber iného druhého zvuku:
Aj keď zapnutím druhého zvuku sa vyberie druhý 
zvuk vhodný pre aktuálny hlavný zvuk, iný druhý 
zvuk môžete vybrať jednoducho tak, že stlačením 
a podržaním tlačidla [DUAL] zobrazíte položku 
„D.Voice“ (Druhý zvuk) (funkcia 008; str. 61) a potom 
použijete numerické tlačidlá [0] – [9]. [+/YES], [-/NO].

Rozdelením klaviatúry na dve samostatné časti 
môžete hrať jeden zvuk ľavou rukou a iný zvuk 
pravou rukou. 
Okrem toho môžete hrať hlavný zvuk aj druhý zvuk 
v oblasti pravej ruky klaviatúry počas hry iného 
zvuku (nazývaného rozdelenie zvuku) v oblasti 
ľavej ruky.

Najvyšší kláves v ľavej časti klaviatúry sa nazýva 
„Medzník“ (funkcia 003; str. 60), ktorý možno zmeniť 
z predvolene nastaveného klávesu F#2.

1 Zapnite režim rozdelenia stlačením 
tlačidla [SPLIT].
Klaviatúra sa rozdelí na ľavú a pravú časť.

2 Hrajte na klaviatúre.

3 Opätovným stlačením tlačidla [SPLIT] 
opustíte funkciu rozdelenia zvuku.

Výber iného zvuku rozdelenia:
Stlačením a podržaním tlačidla [SPLIT] zobrazte 
hodnotu „S.Voice“ (Rozdeliť zvuk) (funkcia 012; 
str. 61) a potom použite numerické tlačidlá [0] – [9] 
a tlačidlá [+/YES] a [–/NO].

Pridanie vrstvy – druhý 
zvuk

• Podržaním stlačeného tlačidla [DUAL] na niekoľko 
sekúnd vyvoláte D.Voice, čo umožňuje vybrať iný druhý 
zvuk.

CncertGP001

Zobrazuje sa po 
zapnutí vrstvy.

POZNÁMKA

Naraz budú znieť 
dva zvuky.

Hranie pomocou rôznych 
zvukov ľavou a pravou 
rukou – rozdelenie

• Podržaním stlačeného tlačidla [SPLIT] na niekoľko 
sekúnd vyvoláte S.Voice, čo umožňuje vybrať iný 
rozdelený zvuk.

Rozdeliť zvuk

Hlavný zvuk a druhý zvuk

Medzník ... predvolené nastavenie: 054 (F#2)

036
(C1)

048
(C2)

060
(C3)

072
(C4)

084
(C5)

096
(C6)

Oblasť ľavej 
ruky

Oblasť pravej ruky

CncertGP001

Zobrazuje sa, keď je 
zapnutý režim rozdelenia.

POZNÁMKA
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Lekcia

Klaviatúra tohto nástroja je vybavená funkciou 
Touch Response (Citlivosť na úder), ktorá vám 
umožňuje dynamicky a expresívne kontrolovať 
úroveň zvukov podľa sily hrania.

1 Niekoľkokrát stlačte tlačidlo 
[FUNCTION], až kým sa nezobrazí 
položka „TouchRes“ (Registrácia štýlu) 
(funkcia 004; str. 60).
Aktuálny typ citlivosti na úder sa zobrazí po 
niekoľkých sekundách.

2 Pomocou numerických tlačidiel [1] – [4], 
[+/YES], [–/NO] vyberte hodnotu reakcie 
na dotyk v rozsahu od 1 do 4.
Citlivosť na úder

3 Hrajte na klaviatúre.
Merač sily sa rozsvieti podľa sily, ktorou hráte na 
klávesy.

Tento nástroj môže pridať rôzne efekty k zvuku 
nástroja, ako je uvedené nižšie. 

 DSP
Funkcia DSP (digitálny signálový procesor) je efekt, 
pri ktorom sa na zvuk aplikuje digitálne spracovanie 
signálu.
Existujú rôzne typy digitálneho spracovania zvuku 
(DSP). Keď je zapnutá funkcia DSP, pre aktuálny 
hlavný zvuk sa vyberie najvhodnejší typ. Ak chcete 
vybrať konkrétny typ, postupujte podľa krokov 
operácie č. 2 a 3 uvedených v nasledujúcom 
postupe.
Podrobné informácie o typoch DSP nájdete na 
strane str. 96.

1 Skontrolujte, či je funkcia DSP zapnutá alebo nie. 
Ak sa na displeji nezobrazuje ikona DSP, stlačte 
tlačidlo [DSP].

V závislosti od vybratého zvuku môže byť 
funkcia DSP automaticky zapnutá.

2 Niekoľko sekúnd podržte stlačené tlačidlo [DSP], 
aby sa zobrazila položka „DSPType“ (funkcia 
023; str. 61). Aktuálny typ DSP sa zobrazí po 
niekoľkých sekundách.

3 Pomocou numerických tlačidiel [0] – [9] a tlačidiel 
[+/YES], [-/NO] vyberte požadovaný typ.

4 Hrajte na klaviatúre.

5 Funkciu DSP vypnite opätovným stlačením 
tlačidla [DSP].

Zmena citlivosti klaviatúry na 
úder

1
Soft 
(Jemná)

Na vytvorenie vysokej hlasitosti stačí aj 
relatívne ľahký úder. Najvhodnejšie 
nastavenie pre hráčov s ľahkým úderom, 
ktorí chcú zachovať konzistentnú 
a relatívne vysokú hlasitosť.

2 Medium 
(Stredná)

Vytvára takmer „štandardnú“ citlivosť 
klaviatúry.

3 Hard 
(Tvrdá)

Na klávesy treba hrať veľmi silno, aby ste 
dosiahli vysokú hlasitosť. Toto nastavenie 
je najlepšie na dosiahnutie širokého 
dynamického rozsahu a optimálne 
expresívne ovládanie zvuku od pianissimo 
po fortissimo.

4 Fixed 
(Fixná)

Všetky tóny sa hrajú v rovnakej hlasitosti 
bez ohľadu na silu úderu na klávesy.

• Keď je citlivosť na úder nastavená na hodnotu „Fixed“ 
(fixná), indikátor sily je na fixnej strednej hodnote.

TouchRes
004

Medium2

004
Zobrazuje sa, keď citlivosti 
na úder nie je „fixná“.

Keď hráte jemne.

Keď hráte strednou 
silou.

Keď hráte silno.

POZNÁMKA

Pridávanie efektov k zvuku

• Efekt DSP sa použije len na hlavný zvuk. Nie je použitý 
na druhý zvuk (str. 25) alebo rozdelený zvuk (str. 25). 

• Efekt DSP nie je možné zapnúť počas lekcií.

CncertGP001

Zobrazuje sa po zapnutí 
funkcie DSP.

POZNÁMKA

DSPType
023

EnsDet32

023

Aktuálny typ DSP

Podržte stlačené 
niekoľko sekúnd.
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 Artikulácia
Artikulácia je efekt, ktorý reprodukuje spôsobov hry, 
ktoré sú jedinečné pre konkrétne nástroje. Efekt 
artikulácie sa aplikuje na tóny len vtedy, keď sa 
podrží stlačené tlačidlo [ARTICULATION]. 
Efekt artikulácie sa použije na zvuk nazývaný „S. Art 
Lite Voice“ (Super Articulation Lite Voice). Zvuky 
S. Art Lite majú pridané označenie *** v zozname 
zvukov (str. 80). 

Príklady efektu artikulácie
Ak zvolíte zvuk gitary, môžete realisticky 
reprodukovať nasledujúce techniky hrania na gitare.
Príklad: Číslo zvuku 044 „S.Art Lite Nylon Guitar 
Harmonics“
Ak hráte na klávesy a súčasne podržíte stlačené 
tlačidlo [ARTICULATION], vytvára sa zvuk flažoletu.
Príklad: Číslo zvuku 048 „S.Art Lite Distortion 
Guitar“
Ak stlačíte tlačidlo [ARTICULATION], vytvára sa 
zvuk škriabania.

Iba v prípade, že je zvolený zvuk S. Art Lite, sa na 
zvuk použije najvhodnejší efekt artikulácie. 
Pri výbere iných zvukov sa modulácia
aplikuje na zvuky.

1 Vyberte požadovaný zvuk S. Art Lite.

2 Počas hry na klávesy stlačte tlačidlo 
[ARTICULATION].

Uvoľnením tlačidla [ARTICULATION] vypnite 
artikuláciu.

Pridávanie efektov artikulácie pomocou pedála

Ak pedálu priradíte funkciu artikulácie (nožný 
prepínač) s funkciou „PdlFunc“ (funkcia 029; 
str. 61), môžete efekt aplikovať stlačením pedála.

 Dozvuk
Pridáva k zvuku atmosféru klubu alebo koncertnej 
sály. Aj keď najvhodnejší typ dozvuku sa zvolí 
výberom skladby alebo štýlu, môžete vybrať iný typ 
pomocou funkcie číslo 020 (str. 61). Keď vyberiete 
možnosť „oFF“, efekt dozvuku je vypnutý. Nastaviť 
môžete aj hĺbku ozveny pomocou funkcie číslo 021 
(str. 61). 

 Chorus
Vďaka nemu znie zvuk bohatšie, teplejšie 
a priestrannejšie. Aj keď najvhodnejší typ chorusu 
sa zvolí výberom skladby alebo štýlu, môžete vybrať 
iný typ pomocou funkcie číslo 022 (str. 61). Keď 
vyberiete možnosť „oFF“, efekt chorusu je vypnutý. 
Nastaviť môžete aj hĺbku chorusu pre zvuky 
pomocou funkcií č. 007 (str. 60), 011, 015 (str. 61). 
Hĺbku chorusu nemožno použiť pre štýly ani skladby.

 Predĺženie
Zapnutím parametra predĺženia funkcie číslo 024 
(str. 61) môžete pridať k hlavnému/druhému zvuku 
klaviatúry pevné automatické predĺženie. Prípadne 
môžete vytvoriť prirodzené predĺženie pomocou 
nožného prepínača (predáva sa samostatne; 
str. 16).NylnGtrH044

Zobrazuje sa po vybratí 
zvuku S.Art Lite.

• Efekt artikulácie sa použije len na hlavný zvuk.

• Zvuky S.Art Lite znejú inak v závislosti od rýchlosti atď. 

• Aj keď zapnete predĺženie, k niektorým zvukom sa predĺženie 
nepridá. 

POZNÁMKA

POZNÁMKA
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K hlavnému partu hry na klaviatúru môžete pridávať 
tóniny harmónie alebo arpeggia.
Určením typu harmónie môžete na prehrávaný zvuk 
hlavného partu obohatiť o harmonické tóny, ako 
napríklad duet alebo trio, prípadne k nemu pridať 
efekt tremolo alebo echo. Okrem toho, keď je 
vybratý typ arpeggia, arpeggia (rozložené akordy) sa 
automaticky prehrajú jednoducho hraním na 
príslušné klávesy na klaviatúre. Môžete napríklad 
hrať noty trojzvuku – základ, terciu a kvintu – 
a funkcia arpeggia automaticky vytvorí rôzne 
zaujímavé frázy. 

1 Stlačením tlačidla [HARMONY/
ARPEGGIO] zapnite funkciu harmónie 
alebo arpeggia.

Keď je zapnutá harmónia alebo arpeggio, pre 
aktuálny hlavný part sa vyberie najvhodnejšia 
možnosť.
Ak chcete vybrať konkrétny typ, vyberte ho 
podľa krokov č. 2 a 3 napravo. 

2 Niekoľko sekúnd podržte stlačené tlačidlo 
[HARMONY/ARPEGGIO], aby sa na 
displeji zobrazila položka „Harm/Arp“ 
(harmónia/arpeggio) (funkcia 026; str. 61).
Po zobrazení položky „Harm/Arp“ na niekoľko 
sekúnd sa zobrazí aktuálny typ. 

3 Pomocou numerických tlačidiel [0] – [9] 
a tlačidiel [+/YES], [-/NO] vyberte 
požadovaný typ.
Ak chcete nastaviť typ harmónie, pozrite si 
zoznam typov harmónie na str. 94. Ak chcete 
nastaviť typ arpeggia, pozrite si zoznam typov 
arpeggia na str. 95. 

4 Stlačením jedného alebo viacerých 
tónov na klaviatúre sa spustí funkcia 
harmónie alebo arpeggia.
Keď je vybratý typ harmónie, k prehrávanému 
zvuku hlavného zvuku možno pridať harmonický 
part (napríklad duet alebo trio) alebo efekt 
(napríklad tremolo alebo echo).
Okrem toho, keď je vybratý typ arpeggia, 
arpeggia (rozložené akordy) sa automaticky 
prehrajú jednoducho hraním na príslušné 
klávesy na klaviatúre. Konkrétna fráza arpeggia 
sa mení v závislosti od počtu stlačených tónov 
a časti klaviatúry.

5 Ak chcete vypnúť funkciu harmónie 
alebo arpeggia, znova stlačte tlačidlo 
[HARMONY/ARPEGGIO].

Pridanie harmónie alebo 
arpeggia

• Harmonický efekt možno pridať len k hlavnému partu.

• Pri výbere čísla zvuku v rozsahu 264 až 283 sa funkcia 
arpeggia zapne automaticky.

• Pri výbere typu harmónie v rozsahu 001 až 005 sa 
harmonický efekt pridá k časti melódie pravej ruky len 
vtedy, ak zapnete štýl (str. 45) a stlačíte akordy v rozsahu 
automatického sprievodu na klaviatúre.

NylnGtrH044

CncertGP001

Zobrazuje sa po 
zapnutí harmónie.

Zobrazuje sa po 
zapnutí arpeggia.

alebo

POZNÁMKA

• Pri prehrávaní jedného z typov arpeggia 143 až 176 
vyberte ako hlavný zvuk príslušný zvuk nižšie.

143–173: Drum Kit Voices (Zvuky súpravy bicích 
nástrojov) (zvuk č. 242 až 252)

174 (China): StdKit1 + Chinese Perc. (Štandardná 
súprava 1 + čínske perkusie) (zvuk č. 253)

175 (Indian): Indian Kit 1 (Indická súprava 1) (č. zvuku 254) 
alebo Indian Kit 2 (Indická súprava 2) (č. zvuku 255)

176 (Arabic): Arabic Kit (Arabská súprava) (č. zvuku 259)

Harm/Arp
026

Trio002

026

Aktuálny typ

Podržte stlačené 
niekoľko sekúnd.

POZNÁMKA
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Nastavenie hlasitosti harmónie: 
Túto hodnotu možno nastaviť pomocou funkcie 
číslo 027 (str. 61).

Nastavenie rýchlosti arpeggia: 
Túto hodnotu možno nastaviť pomocou funkcie 
číslo 028 (str. 61).

Podržanie prehrávania arpeggia 
pomocou pedála (nožného prepínača) 
(podržanie)
Nástroj môžete nastaviť tak, aby prehrávanie 
arpeggia pokračovalo aj po uvoľnení tónu stlačením 
pedála zapojeného do konektora [SUSTAIN].

1 Niekoľkokrát stlačte tlačidlo 
[FUNCTION], kým sa na displeji 
nezobrazí položka „PdlFunc“ 
(funkcia 029, str. 61).
Po zobrazení položky „PdlFunc“ na niekoľko 
sekúnd sa zobrazí aktuálne nastavenie.

2 Pomocou numerických tlačidiel [1] – [3] 
alebo tlačidiel [+/YES], [-/NO] vyberte 
požadovanú funkciu. (V tomto prípade 
numerickým tlačidlom [2] vyberte 
funkciu Arp Hold. (podržanie arpeggia)
Ak chcete obnoviť funkciu pedála na predĺženie, 
vyberte položku „Sustain“ (Predĺženie). Ak 
chcete použiť obe funkcie podržania aj 
predĺženia, vyberte položku „Sus+ArpH“.

3 Skúste hrať na klaviatúre s prehrávaním 
arpeggia pomocou pedála. 
Aj keď tóny uvoľníte, prehrávanie arpeggia bude 
pokračovať. Prehrávanie arpeggia zastavíte 
uvoľnením nožného prepínača.

Ako hrať rôzne typy 

• Typ harmónie 001 až 005

Keď je zapnutý automatický sprievod, pri hraní 
akordov v rozsahu automatického sprievodu 
klaviatúry stláčajte klávesy pre pravú ruku (str. 45). 

• Typ harmónie 006 až 012 (Trill)

Podržte stlačené dva klávesy súčasne.

• Typ harmónie 013 až 019 (Tremolo)

Držte stlačené 
klávesy.

• Typ harmónie 020 až 026 (Echo)

Hrajte na klávesoch.

• Typ arpeggia 027 až 176

Funkcia arpeggia sa používa na hlavný 
a druhý zvuk.

Funkcia arpeggia sa používa na 
rozdelený zvuk.

Keď je vypnutý režim rozdelenia:

Keď je zapnutý režim rozdelenia:

• Arpeggio nemožno použiť súčasne na zvuk 
rozdelenia a hlavný/druhý zvuk.

• Výberom čísla zvuku v rozsahu 274 až 283 ako 
hlavného zvuku sa automaticky zapnú funkcie 
arpeggia a rozdelenia.

POZNÁMKA

Spôsob vytvárania zvuku harmonického efektu (01 – 26) 
sa líši podľa vybratého štýlu. Pri typoch 01 – 05 zapnite 
automatický sprievod a prehrajte ho stlačením akordu 
v časti automatického sprievodu na klaviatúre a potom 
získajte harmonický efekt hraním na klávesy v pravej 
časti klaviatúry. Pri typoch 06 – 26 nemá zapnutie alebo 
vypnutie automatického sprievodu žiadny účinok. Pri 
typoch 06 – 12 je však potrebné hrať súčasne dva tóny.

PdlFunc
029

Sustain1

029

Arp Hold2

029
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Hra na klaviatúre s dvoma osobami (režim Duo)

Keď je v tomto nástroji aktivovaný režim Duo, na nástroji môžu súčasne hrať dvaja 
rôzni hráči s rovnakým zvukom v rovnakom rozsahu oktáv – jedna osoba na ľavej 
strane, druhá na pravej. Tento režim je užitočný pri výučbe, keď jedna osoba (napríklad 
učiteľ) hrá modelovú skladbu a druhá osoba, ktorá sedí vedľa nej, sa pozerá 
a precvičuje. 

1 Niekoľkokrát stlačte tlačidlo 
[FUNCTION], kým sa na displeji 
nezobrazí položka „DuoMode“ (funkcia 
051; str. 63).

2 Pomocou tlačidla [+/YES] vyberte 
možnosť „on“ (zap.).
Kláves F#3 sa stane medzníkom režimu Duo 
a klaviatúra je rozdelená na dve časti: jedna pre 
ľavý a druhá pre pravý zvuk.

3 Jedna osoba môže hrať na klaviatúre 
v časti ľavého zvuku a druhá v časti 
pravého zvuku.

4 Ak chcete ukončiť režim Duo, vyberte 
položku „oFF“ (vyp.) cez položku 
„DuoMode“ (funkcia 051; str. 63) 
vykonaním kroku č. 1.

Zmena ľavého zvuku
Iba ľavý zvuk je možné zmeniť pomocou funkcie 
„DuoLVc“ (funkcia 052; str. 63). 

Reprodukovanie zvukov v režime Duo
V počiatočnom nastavení režimu Duo bude zvuk 
hry ľavého zvuku znieť z ľavého reproduktora 
a zvuk hry pravého zvuku z pravého 
reproduktora (Separate). Toto nastavenie 
výstupu môžete zmeniť v rámci nastavenia 
„DuoType” (funkcia 058; str. 63).

Používanie predĺženia v režime Duo
Predĺženie možno použiť na časti ľavého 
a pravého zvuku v režime Duo ako zvyčajne 
použitím jedného z nasledujúcich spôsobov 
v režime Duo ako v bežnom režime. 
• Stlačte nožný prepínač (str. 16) zapojený do 

konektora [SUSTAIN].
• Zapnite funkciu predĺženia (funkcia 024; 

str. 61). Predĺženie sa aplikuje na všetky tóny.

• Časť pravého zvuku aj časť ľavého zvuku na klaviatúre sú 
nastavené na rovnaký zvuk (hlavný zvuk).

• Medzník režimu Duo je možné zmeniť pomocou funkcie 
053 (str. 63) podržaním tlačidla [ACMP ON/OFF] niekoľko 
sekúnd.

DuoModeon

Zobrazuje sa po zapnutí 
režimu Duo.

Ekvivalent C3

Medzník režimu Duo 
predvolené nastavenie: 066 (F#3)

Ľavý zvuk

Ekvivalent C3

Pravý zvuk

POZNÁMKA

• Pri prehrávaní rôznych zvukov medzi ľavou a pravou 
stranou sa na displeji zobrazuje názov pravého zvuku.

• V režime Duo nemožno používať niektoré funkcie, 
napríklad lekcie, harmónie/arpeggia a druhého zvuku.

• V režime Duo sa panorámovanie, hlasitosť a tónové 
vlastnosti stereofónneho zvuku môžu líšiť od normálneho 
režimu z dôvodu nastavenia položky DuoType na hodnotu 
„Separate“ (Oddelene) (str. 63). Najmä pri súpravách 
bicích nástrojov môže byť rozdiel výraznejší, pretože 
každý kláves súpravy bicích nástrojov má inú 
stereopozíciu panorámovania.

• Predĺženie nemožno použiť samostatne na časť ľavého 
zvuku a časť pravého zvuku.

• Keď je zapnuté predĺženie cez funkciu 024, nastavenie 
podržania sa zachová aj po vypnutí napájania.

POZNÁMKA

POZNÁMKA

POZNÁMKA
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Prehrávanie skladieb

Môžete si len tak pre potešenie vypočuť interné skladby alebo ich môžete použiť 
s ktoroukoľvek funkciou, napríklad s lekciou.

Kategória skladby
Skladby sú usporiadané podľa kategórií, ako je uvedené nižšie. 

Č. skladby Kategória skladby Opis

001 DEMO Táto ukážková skladba demonštruje rôzne zvuky tohto nástroja.

002–011 POP Táto kategória obsahuje kolekciu hitových piesní. Bavte sa pri 
hraní svojej obľúbenej skladby.

012–042 FAVORITE
Zozbierali sme rôzne ľudové skladby z celého sveta, ktoré sa 
prenášajú z generácie na generáciu, ako aj známe klasické 
skladby. Skúste hrať melódie týchto skladieb.

043–051 INSTRUMENT MASTER
Tieto skladby zahŕňajú sólové nástroje iné ako klavír – čo vám 
umožní užívať si hranie pomocou iných inštrumentálnych zvukov 
spolu so sprievodom orchestra.

052–074 PIANO REPERTOIRE
Patria sem známe skladby z celého sveta, ako aj slávne klavírne 
skladby. Vychutnajte si nádherný, zvučný zvuk klavíra pri hraní 
klavírneho sóla alebo spolu so sprievodom orchestra.

075–090 LEARN TO PLAY
Každá z týchto skladieb má dve verzie: jednoduchú, ktorú 
s ľahkosťou dokáže zvládnuť aj začiatočník, a druhú, o niečo 
náročnejšiu verziu.

091–110 FAVORITE WITH STYLE

Vychutnajte si hranie skladby so sprievodom štýlu (údaje 
automatického sprievodu). (Funkcia Keys to Success (str. 36) je 
určená na to, aby ste mohli zdokonaľovať hranie melódie najprv 
pravou rukou a potom sa naučili hrať základné tóny akordov ľavou 
rukou.)

111–116 JAPANESE SONG
Táto kategória obsahuje zbierku piesní, ktoré sú dobre známe 
v Japonsku a sú obľúbené už celé generácie. Vyskúšajte si tieto 
tradičné melódie aj vy.

117–129 DUET
Spojte sa s priateľom alebo členom rodiny a vytvárajte skvelú 
hudbu. (Skladby boli pripravené tak, aby bolo možné hrať ich aj 
samostatne.)

130–140 PIANO SOLO Táto kategória obsahuje zbierku známych klasických klavírnych 
kompozícií. Vychutnajte si krásne zvuky klavíra.

141–150 TOUCH TUTOR Zistite, ako pri hraní na klaviatúre používať expresívnejšie ovládanie 
silou úderu podľa indikátora zobrazeného na displeji LCD.

151–162 CHORD STUDY Vypočujte si a vyskúšajte zvuk akordov a jednoduché postupnosti 
akordov počas hrania na rozsvecujúcej sa klaviatúre.

163–202 CHORD PROGRESSION Naučte sa hrať akordy so skladbami, ktoré obsahujú jednoduché, 
základné postupnosti akordov.

203–207 USER SONG Skladby (skladby používateľa), ktoré sami nahráte.

208– FLASH MEMORY

Skladby prenesené z počítača. Pokyny na prenos nájdete 
v príručke na strane str. 19 alebo v príručke „Computer-related 
Operations“ (Operácie súvisiace s počítačom) na webovej 
lokalite (str. 8).
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1 Stlačte tlačidlo [SONG] a potom použite 
numerické tlačidlá [0] – [9] a tlačidlá 
[+/YES], [-/NO] na výber požadovanej 
skladby.
Pozrite si zoznam skladieb (str. 88).

2 Prehrávanie spustíte stlačením tlačidla 
[START/STOP].
Prehrávanie zastavíte opätovným stlačením 
tlačidla [START/STOP]. 

Zmena tempa
Stlačením tlačidla [TEMPO/TAP] zobrazte hodnotu 
tempa a potom použite numerické tlačidlá a tlačidlá 
[-/NO] a [+/YES] na úpravu hodnoty tempa. 

Ak chcete hodnotu nastaviť na predvolené tempo 
aktuálnej skladby alebo štýlu, súčasne stlačte 
tlačidlá [+/YES] a [-/NO] (str. 44).

Používanie funkcie úderov:
Počas prehrávania skladby alebo štýlu môžete 
tempo zmeniť dvojitým stlačením tlačidla [TEMPO/
TAP] v požadovanom tempe. Keď je prehrávanie 
skladby alebo štýlu zastavené, niekoľkonásobným 
poklepaním na tlačidlo [TEMPO/TAP] spustíte 
prehrávanie v požadovanom tempe – štyrikrát pre 
skladbu alebo štýl so štyrmi dobami a trikrát pre 
skladbu alebo štýl s troma dobami.

Nastavenie hlasitosti skladby
Ak chcete nastaviť pomer hlasitosti medzi 
prehrávaním skladby a klaviatúrou, môžete nastaviť 
hlasitosť skladby. Túto hodnotu možno nastaviť 
pomocou funkcie číslo 019 (str. 61).

Výber a prehratie skladby

Fur Elis075

názov skladby

číslo skladby

Zobrazuje sa 
v režime 
skladby.

090Tempo
Aktuálna hodnota tempa
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V prípade výberu predvoleného nastavenia sa po 
stlačení tlačidla [DEMO] bude opakovane prehrávať 
len jedenásť skladieb (č. 001 až 011). Toto nastavenie 
možno zmeniť tak, aby sa napríklad automaticky 
prehrávali všetky interné skladby, čo vám umožní 
použiť nástroj ako zdroj podkladovej hudby. 

1 Podržte stlačené tlačidlo [DEMO] viac 
než sekundu.
Na displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazí 
hlásenie „DemoGrp“ (Skupina ukážok) (funkcia 
061; str. 63) a potom sa zobrazí aktuálna cieľová 
skupina opakovaného prehrávania.

2 Pomocou tlačidiel [+/YES] alebo [–/NO] 
vyberte skupinu prehrávania.

3 Prehrávanie spustite stlačením tlačidla 
[DEMO].
Prehrávanie zastavíte opätovným stlačením 
tlačidla [DEMO] alebo stlačením tlačidla 
[START/STOP].

Náhodné prehrávanie skladieb
Keď je skupina ukážok (vyššie) nastavená na inú 
možnosť ako „Demo“ (Ukážka), poradie pri 
prehrávaní pomocou tlačidla [DEMO] možno meniť 
medzi číselným poradím a náhodným poradím. Ak 
tak chcete urobiť, niekoľkokrát stlačte tlačidlo 
[FUNCTION], kým sa nezobrazí položka „PlayMode“ 
(Režim prehrávania) (funkcia 062; str. 63), a potom 
vyberte položku „Normal“ (Normálne) alebo 
„Random“ (Náhodné). 

Podobne ako pri audioprehrávači môžete skladbu 
pri prehrávaní v tomto nástroji pretáčať dopredu 
(FF), pretáčať dozadu (REW) a prerušiť jej 
prehrávanie (PAUSE). 

Zvuk melódie skladby môžete zmeniť na ktorýkoľvek 
iný požadovaný zvuk.

1 Vyberte skladbu a prehrajte ju.

2 Vyberte požadovaný zvuk.

3 Podržte stlačené tlačidlo [VOICE] 
niekoľko sekúnd.
Na displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazí 
hlásenie „SONG MELODY VOICE“ a vybratý 
zvuk nahradí pôvodný zvuk melódie skladby.

Opakované prehrávanie 
skladieb (Funkcia stlačenia 
a podržania, BGM)

1 Demo 
(Ukážka) Predvolené skladby (001 – 011)

2 Preset 
(Predvolené) Všetky predvolené skladby (001 – 140)

3 User 
(Používateľ) Všetky skladby používateľa (203 – 207)

4 Download 
(Preberanie)

Všetky skladby prenesené z počítača 
(208 – )

• Keď neexistujú údaje o skladbách používateľa 
a prevzatých skladbách, prehrávajú sa ukážkové skladby.

Podržte stlačené 
niekoľko sekúnd.

POZNÁMKA

Skladba – pretáčanie 
dopredu, pretáčanie 
dozadu a pauza

• Ak je nastavená funkcia Opakovanie A – B, str. 34, rýchle 
pretáčanie dozadu alebo dopredu bude fungovať len v rámci 
rozsahu bodov A až B. 

• Tlačidlá [REW], [FF] a [PAUSE] nemožno použiť počas 
prehrávania skladby pomocou tlačidla [DEMO].

Zmena zvuku melódie 
skladby

• Zvuk melódie môžete zmeniť aj po zastavení prehrávania 
skladby.

• Výberom inej skladby sa zmenený zvuk melódie zruší.

• Zvuk melódie skladby používateľa nemožno zmeniť.

Pretáčanie dozadu
Počas prehrávania sa 
stlačením tohto tlačidla 
presuniete v skladbe 
rýchlo dozadu.

Pretáčanie dopredu
Počas prehrávania sa stlačením 
tohto tlačidla presuniete 
v skladbe rýchlo dopredu.

Pauza
Počas prehrávania sa 
stlačením tohto tlačidla 
prehrávanie preruší 
a opätovným stlačením sa 
v danom mieste 
prehrávanie obnoví.

POZNÁMKA

POZNÁMKA
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Opakovane môžete prehrávať len konkrétnu časť 
skladby nastavením bodu A (počiatočný bod) 
a bodu B (koncový bod) s presnosťou na jeden takt. 

1 Spustite prehrávanie skladby (str. 32).

2 Keď sa počas prehrávania dostanete 
k miestu, ktoré chcete označiť ako 
počiatočný bod, stlačením tlačidla 
[A-B REPEAT] nastavte bod A.

3 Keď sa počas prehrávania dostanete 
k miestu, ktoré chcete označiť ako 
koncový bod, opätovným stlačením 
tlačidla [A-B REPEAT] nastavte bod B.
Úsek skladby označený bodmi A a B sa teraz 
bude opakovane prehrávať.

4 Ak chcete zrušiť opakované 
prehrávanie, stlačte 
tlačidlo [A-B REPEAT].
Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla 
[START/STOP]. 

Ako je uvedené nad tlačidlami na ovládacom paneli 
(zobrazené nižšie), skladby iné ako skladby s číslom 
163 až 202 sa skladajú z dvoch partov (L a R; ľavý 
a pravý), ktoré možno jednotlivo zapnúť alebo 
vypnúť stlačením príslušného tlačidla (L alebo R).

 Keď je vybratá skladba používateľa (čísla 
203 až 207; str. 51)

Indikátory L a R svietia, keď stopy obsahujú údaje, 
a nesvietia, keď je stopa stlmená alebo neobsahuje 
žiadne údaje.

 Keď sú vybraté iné skladby ako skladba 
používateľa

Indikátory L a R vždy svietia bez ohľadu na to, 
či stopa obsahuje údaje alebo nie.

Zapnutím alebo vypnutím partov ľavej a pravej ruky 
počas prehrávania si môžete vypočuť príslušný part 
(ktorý je zapnutý) alebo precvičovať na klaviatúre 
druhý part (ktorý je vypnutý).

Pomocou kábla USB pripojte terminál [USB TO 
HOST] tohto nástroja k počítaču. Následne môžete 
preniesť súbory skladieb z počítača.
Podrobnosti nájdete v časti Pripojenie k počítaču na 
strane str. 57.

Opakovanie A – B

• Funkciu Opakovanie A - B možno nastaviť aj vtedy, keď je 
prehrávanie skladby zastavené. Stačí vybrať požadované 
takty pomocou tlačidiel [REW] a [FF], pričom pri každom 
bode stlačte tlačidlo [A-B REPEAT] a potom spustite 
prehrávanie.

• Ak chcete nastaviť počiatočný bod „A“ na úplný začiatok 
skladby, pred spustením prehrávania skladby stlačte 
tlačidlo [A-B REPEAT].

• Ak vyberiete inú skladbu, funkcia opakovania A – B sa 
zruší.

A B

Opakované prehrávanie tejto časti

Zobrazuje sa po ďalšom 
stlačení tlačidla [A-B 
REPEAT] v kroku 3.

POZNÁMKA

POZNÁMKA

Zapnutie a vypnutie 
jednotlivých partov

• Výberom inej skladby sa zruší stav zapnutia alebo vypnutia 
partov.

Prenos skladieb z počítača 
do nástroja

010

Happy002

POZNÁMKA
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Používanie výukovej funkcie Song Lesson

Tieto praktické funkcie môžete použiť na precvičovanie predvolených skladieb a na 
zlepšenie zručností hry. Lekcie sú usporiadané tak, aby bolo učenie optimálne 
a zábavné. Preto vyberte lekciu, ktorá je pre vás vhodná, a postupne zvyšujte svoje 
zručnosti hry.

Môžete si vybrať len kľúčové frázy skladby – tie, ktoré sa vám najviac páčia, alebo na ktorých musíte pracovať 
a precvičovať ich jednu po druhej. Táto lekcia je ideálna pre začiatočníkov.

Každá skladba sa skladá z niekoľkých krokov. Pri každom hraní celého aktuálneho kroku sa bude hodnotiť 
vaša hra. Skóre nad 60 značí, že ste tento krok prešli a mali by ste skúsiť ďalší krok, ktorý sa spustí 
automaticky.
Stav prejdenia ★ sa uloží, môžete však prejsť na ďalší krok, aj keď ste tento krok neprešli, alebo sa môžete 
o krok znova pokúsiť neskôr. 

Naraz môžete precvičovať dve alebo viac fráz tak, že ich podľa 
potreby určíte. Je to ideálne ako záverečné cvičenie, než sa 
pokúsite prejsť posledný (záverečný) krok v režime Keys to 
Success, alebo ak chcete opakovane precvičovať náročné frázy.

Predvolené skladby môžete precvičovať v troch krokoch nezávisle pre pravú alebo ľavú ruku, prípadne pre 
obe ruky. Táto možnosť je ideálna, keď chcete precvičovať celú skladbu s vybratým partom.

 Lekcia 1 (Počúvanie)....... Vypočujte si prehrávaný part, ktorý budete hrať. Čo najlepšie si ho 
zapamätajte.

 Lekcia 2 (Časovanie)....... Naučte sa hrať tóny v správnom čase. Aj keď budete hrať nesprávne tóny, 
budú znieť správne tóny.

 Lekcia 3 (Čakanie)........... Naučte sa hrať správne tóny. Skladba sa pozastaví, až kým nezahráte 
správny tón.

Lekciu funkcie Keys to Success (str. 36) a lekciu funkcie Opakovanie frázy (str. 38) môžete kombinovať 
s lekciou počúvania, časovania alebo čakania (str. 40). Ak máte pocit, že je ťažké zahrať konkrétnu frázu 
v lekcii funkcie Keys to Success, pomocou funkcie počúvania, časovania alebo čakania si môžete vypočuť 
frázu, precvičovať len časovanie hry alebo pozastaviť frázu, kým nezahráte správne tóny.

Hudobnú partitúru si môžete pozrieť v spevníku (partitúry na bezplatné prevzatie). Prístup k spevníku 
získate na webovej stránke spoločnosti Yamaha. Môžete si ho stiahnuť z webovej stránky produktu.

https://www.yamaha.com

Funkcia Keys to Success (str. 36)

Vyberte 
skladbu, ktorú 

sa chcete 
naučiť.

Krok 
precvičovania 1. 

Precvičovanie 
Kroky 2, 3, 4... 

a pod.

Precvičovanie 
posledného 

kroku.
Hotovo!

Krok 
prejdený
★★★

Krok 
prejdený

★

Krok 
prejdený

★★

Funkcia Phrase Repeat (Opakovanie frázy) (str. 38)

Označenie frázy

Opakované prehrávanie tejto časti

Režimy Listening (Počúvanie), Timing (Časovanie) a Waiting (Čakanie) (str. 39)

Vyberte skladbu, 
ktorú sa chcete 

naučiť.

Vyberte part, na 
ktorom chcete 

pracovať (pravá, ľavá 
alebo obe ruky).

Vyberte lekciu 
1, 2 alebo 3.

Spustite 
lekciu!

ez300_sk_2multi_a0.book  Page 35  Friday, September 11, 2020  8:11 AM



Používanie výukovej funkcie Song Lesson

EZ-300  Používateľská príručka36

Pri používaní funkcie Lekcia skladby sa za sebou 
budú rozsvecovať klávesy, ktoré by ste mali 
postupne stláčať. Rozsvecujúca sa klaviatúra vám 
pomôže jednoducho hrať na klaviatúre, aj ak máte 
obmedzené schopnosti čítania notového zápisu. 

Ak nechcete, aby sa klaviatúra 
rozsvecovala:
Podržaním tlačidla [FUNCTION] dlhšie ako sekundu 
vyvolajte funkciu „Light“ (Svetlo) (funkcia 037; 
str. 62) a stlačením tlačidla [-/NO] vypnite funkciu 
svetelného sprievodcu. 

Okrem lekcie skladby sa budú rozsvecovať klávesy, 
ktoré stlačíte, alebo klávesy určené údajmi skladby. 
Kompatibilné údaje skladby zahŕňajú nielen 
predvolené skladby, ale aj skladby prenesené 
z počítača do nástroja alebo prehrávané v počítači. 

V tejto lekcii môžete precvičovať jednotlivé frázy 
v skladbe (po krokoch), čo vám umožní efektívne si 
osvojiť celú skladbu.

1 Pripravte si spevník.
Prevezmite spevník z webovej lokality 
spoločnosti Yamaha (str. 8), prípadne si môžete 
pozrieť partitúry niektorých skladieb na konci 
tejto príručky. 
Počet krokov a partov lekcie (ktoré sú vopred 
naprogramované) sa bude líšiť v závislosti od 
danej skladby. Podrobné informácie nájdete 
v Song Book (Spevníku).

2 Stlačte tlačidlo [SONG] a potom vyberte 
skladbu pre lekciu.
V tomto príklade vyberte skladbu „Für Elise 
(Basic)“ z kategórie „LEARN TO PLAY“ a potom 
otvorte príslušnú stranu v spevníku.

3 Stlačením tlačidla [KEYS TO SUCCESS] 
zapnite túto lekciu.
Na displeji sa zobrazí ikona klaviatúry, hlásenie 
„Step01“ (Krok č. 01) a part lekcie („R“, „L“ alebo 
„LR“), čo značí, že máte spustiť túto lekciu od 
úplného začiatku. Ak ste už prešli niekoľko krokov, 
na displeji sa zobrazí číslo ďalšieho kroku.

4 Lekciu spustite stlačením tlačidla 
[START/STOP].
Po úvode sa spustí prehrávanie aktuálneho kroku.

5 Precvičujte frázu v aktuálnom kroku.
Podľa notového zápisu v spevníku hrajte na 
rozsvecujúcej sa klaviatúre.

Okrem toho sú pre váš zábavný zážitok z hry k dispozícii rôzne funkcie učenia:
 Touch Tutor (str. 41)
 Chord study (štúdium akordov) (str. 42)
 Postupnosť akordov (str. 43)

Rozsvecovacia klaviatúra 
(funkcia svetelného 
sprievodcu)

• Klávesy sa rozsvecujú len pri prehrávaní skladieb MIDI. Pri 
prehrávaní zvukových skladieb sa nerozsvietia.

• Pri prehrávaní údajov skladby MIDI v počítači môžete určiť 
kanál, ktorý klaviatúru rozsvieti. Podrobnosti nájdete 
v Nastavenie svetla partu 1 (funkcia 038) alebo v Nastavenie 
svetla partu 2 (funkcia 039) na str. 62.

Funkcia Keys to Success

• V tomto režime možno použiť všetky predvolené skladby 
s číslom 002 až 202 okrem skladby s číslom 001, najmä 
skladby z kategórie „LEARN TO PLAY“.

POZNÁMKA

POZNÁMKA

• Pre väčšie potešenie z precvičovania má každá skladba 
špeciálne usporiadanie. Z tohto dôvodu môže byť tempo 
prehrávania pomalšie ako v originálnej skladbe.

Fur Elis075

Step01

Zobrazuje sa, keď 
je zapnutá funkcia 
Keys to Success

Part lekcie
: Lekcia pre pravú ruku
: Lekcia pre ľavú ruku
: Lekcia pre obe ruky

Číslo aktuálneho kroku

001

Step01

POZNÁMKA
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6 Potvrďte ohodnotenie v aktuálnom kroku. 
Po dokončení aktuálneho kroku bude váš výkon 
ohodnotený a na displeji sa zobrazí vaše skóre 
(od 0 do 100).

Skóre od 0 do 59 značí, že ste tento krok 
neprešli a mali by ste znova skúsiť rovnaký krok, 
ktorý sa spustí automaticky. Skóre od 60 do 100 
značí, že ste tento krok prešli a mali by ste skúsiť 
ďalší krok, ktorý sa spustí automaticky.

7 Vykonajte kroky č. 02, 03, 04 atď.
V poslednom kroku každej skladby budete 
precvičovať celú skladbu. Po prejdení všetkých 
krokov sa režim Keys to Success automaticky 
vypne a prehrávanie sa zastaví. 

8 Túto lekciu zastavíte stlačením tlačidla 
[KEYS TO SUCCESS].

Potvrdenie stavu prejdenia
Stav prejdenia každej skladby môžete potvrdiť 
jednoduchým výberom skladby a každého kroku. 

Keď je vybratý krok

Keď je vybratá skladba

Vymazanie stavu prejdenia
Existujúce záznamy stavu prejdenia pre celú 
skladbu alebo konkrétny krok skladby môžete 
vymazať.

Vymazanie záznamov stavu prejdenia všetkých 
krokov:

Vyberte požadovanú skladbu a potom podržte 
tlačidlo [KEYS TO SUCCESS] stlačené dlhšie ako tri 
sekundy, pričom režim Keys to Success musí byť 
vypnutý. Na displeji sa zobrazí hlásenie „Cleared“ 
(Vymazané).

Vymazanie záznamu stavu prejdenia 
konkrétneho kroku:

Vyberte požadovanú skladbu, zapnite režim Keys to 
Success, vyberte požadovaný krok a potom podržte 
tlačidlo [KEYS TO SUCCESS] stlačené dlhšie ako tri 
sekundy. Na displeji sa zobrazí hlásenie „Cleared“ 
(Vymazané).

• Ak je špecifikovaný part určený pre obe ruky, krok 
nemôžete prejsť, kým nebudete hrať oboma rukami, 
dokonca ani ak jednou rukou hráte dobre. Na displeji sa 
len zobrazí hlásenie, ako napríklad „Left part is correct!“ 
(Ľavá ruka hrá správne!).

• Pomocou tlačidiel [+/YES]/[–/NO] si môžete vybrať iný 
krok, dokonca aj počas lekcie.

Excellen068

Zobrazí sa po prejdení 
kroku.

POZNÁMKA

POZNÁMKA

• Túto operáciu nemožno vykonať počas prehrávania.

001

Step01

★ : Krok prejdený

Žiadny indikátor: Krok neprejdený

001

Fur Elis075

★✩✩ : okrem posledného kroku ešte 
neprejdený jeden krok alebo viac krokov

★✩★ : len posledný krok prejdený
★★✩ : okrem posledného kroku prejdené 

všetky kroky
★★★ : všetky kroky prejdené

POZNÁMKA
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Ťažkú frázu môžete precvičovať opakovane 
výberom konkrétneho čísla z čísel fráz vopred 
naprogramovaných v predvolených skladbách 
(okrem skladieb s číslom 001 a 141 – 202). Polohu 
čísla frázy si môžete preveriť v Song Book 
(Spevníku) (str. 8).

Precvičovanie len jednej frázy
Počas prehrávania skladby stlačte tlačidlo [PHRASE 
REPEAT] pri fráze, ktorú chcete opakovať. Na 
displeji sa zobrazí príslušné číslo frázy a po úvode 
sa spustí opakované prehrávanie. Vypnite part L 
alebo R (str. 34) a potom opakovane precvičujte 
vypnutú frázu, kým nebudete spokojní.

Aj počas opakovaného prehrávania môžete vybrať 
akékoľvek iné číslo frázy pomocou tlačidla [+/YES] 
alebo [–/NO] a opätovným stlačením tlačidla 
[PHRASE REPEAT] sa môžete vrátiť do režimu 
štandardného prehrávania.

Precvičovanie dvoch alebo viacerých fráz
Nastavením frázy A (ako počiatočného bodu) a frázy 
B (ako koncového bodu) môžete opakovane 
precvičovať dve alebo viaceré frázy. Počas 
prehrávania pomocou funkcie opakovania frázy 
stlačením tlačidla [A-B REPEAT] priradíte aktuálnu 
frázu fráze A. Keď sa počas prehrávania dostanete 
k požadovanej fráze, opätovným stlačením tlačidla 
[A-B REPEAT] priradíte frázu B. Na displeji sa 
zobrazí hlásenie „A-B Rep“ (Opakovanie A – B) 
a spustí sa opakované prehrávanie medzi frázami A 
a B. Nastavenie zrušíte opätovným stlačením 
tlačidla [A-B REPEAT]. 

Opakovanie frázy

• Číslo frázy je vopred naprogramovaná značka v niektorých 
skladbách, ktorá určuje konkrétnu pozíciu v skladbe.

• V závislosti od vybratej skladby niektoré frázy obsahujú iba 
jednu notu.

POZNÁMKA

Označenie frázy

Opakované prehrávanie 
tejto časti

REPEATP03

Zobrazuje sa po zapnutí 
funkcie opakovania frázy

Číslo frázy

• Frázy A a B môžete nastaviť aj vtedy, keď je prehrávanie 
zastavené, výberom čísla frázy pomocou tlačidiel [+/YES] 
a [–/NO]. 

• Ak určíte len bod A, bude sa opakovať časť medzi bodom A 
a koncom skladby. 

POZNÁMKA
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Lekcia 1 – Počúvanie
V tejto lekcii nemusíte hrať na klaviatúre. Bude znieť 
modelová melódia/akordy vybraného partu. 
Pozorne počúvajte a dobre si ju zapamätajte. 
Keď je zapnutý svetelný sprievodca (funkcia 037; 
str. 62), rozsvietia sa znejúce tlačidlá.

Lekcia 2 – Časovanie
V tejto lekcii sa stačí sústrediť na hranie tónov 
v správnom čase. Hrajte na klávesy v čase ich 
rozsvietenia. Aj keď budete hrať nesprávne tóny, 
budú znieť správne tóny.

Lekcia 3 – Čakanie
V tejto lekcii skúste hrať rozsvietené tóny na 
rozsvecujúcej sa klaviatúre. Tieto správne tóny sa 
zobrazujú aj na obrazovke. Skladba sa pozastaví, 
kým nezahráte správny tón, a tempo prehrávania sa 
bude meniť tak, aby zodpovedalo rýchlosti, ktorou 
hráte. 

1 Stlačte tlačidlo [SONG] a potom vyberte 
skladbu pre lekciu.

2 Stlačením niektorého z tlačidiel [R] a [L] 
(alebo oboch) vyberte part, ktorý chcete 
precvičovať.

3 Stláčajte tlačidlo [1 LISTENING 
2 TIMING 3 WAITING], kým sa na displeji 
nezobrazí a nespustí požadovaná lekcia.
Opakovaným stláčaním tohto tlačidla sa bude 
meniť číslo lekcie v tomto poradí: 1: LISTENING 
 2: TIMING  3: WAITING  vypnuté  1…. .

4 Po dokončení prehrávania lekcie si 
môžete pozrieť svoje hodnotenie 
(známku) na displeji.
Lekcie „2 Timing“ a „3 Waiting“ ohodnotia vašu 
hru štyrmi úrovňami. 

Po zobrazení ohodnotenia začne lekcia odznova.

5 Režim lekcie zastavíte stlačením tlačidla 
[START/STOP].

Režimy Počúvanie, 
Časovanie a Čakanie

• Ak chcete počas lekcie 3: Čakanie udržiavať stabilné tempo 
prehrávania, vypnite rovnomerné tempo prehrávania 
pomocou funkcie číslo 035 (str. 62). 

• V lekcii Čakanie sa neprehrávajú zvuky bicích.

• Výukovú funkciu Song Lesson môžete použiť aj na 
skladby prenesené z počítača (str. 57), ale nemožno ju 
použiť na skladby používateľa. 

• Skladby s číslom 163 až 202 nie sú kompatibilné 
s lekciami počúvania, časovania a čakania.

• Ak sa na displeji po stlačení tlačidla [L] zobrazí hlásenie 
„No LPart“ (Žiadny part ľavej ruky), aktuálna skladba 
neobsahuje part ľavej ruky.

POZNÁMKA

POZNÁMKA

POZNÁMKA

RightLeft

BothHand

Lekcia pre 
ľavú ruku

Lekcia pre 
pravú ruku

Lekcia pre 
obe ruky

POZNÁMKA

• Počas prehrávania môžete stlačením tohto tlačidla zmeniť 
režim lekcie a stlačením tlačidla [START/STOP] môžete 
lekciu kedykoľvek zastaviť.

• Počas prehrávania skladby lekcie sa hlavný zvuk zmení na 
hodnotu „000“ (One Touch Setting (Nastavenie jedným 
dotykom); str. 24). Počas lekcií nemožno používať duálny 
ani rozdelený zvuk.

• Keď sa zmení zvuk melódie skladby, pozícia klávesov 
zobrazená na displeji sa môže posunúť (v oktávach) 
v závislosti od vybraného zvuku.

POZNÁMKA

~~~~~~~~

~~~~~~

~~~~

~~

Excellent!

Very Good!

Good

OK
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Vypnutie vodiaceho tónu
Keď je zapnutá funkcia sprievodu, počas cvičenia 
s lekciou 3 (čakanie) môžete počuť vodiaci tón. Táto 
funkcia je ideálna, keď s istotou neviete, ktoré klávesy 
sa majú hrať ďalej. Vodiace tóny budú znieť 
s miernym oneskorením. Označujú správny tón, keď 
sa vám nepodarí zahrať správny tón v správnom čase. 
Keď zahráte správny tón v správnom čase, vodiaci 
tón nezaznie a prehrávanie bude pokračovať.
Ak nechcete počuť vodiaci tón, vypnite túto funkciu 
v nasledujúcich krokoch.

1 Niekoľkokrát stlačte tlačidlo 
[FUNCTION], až kým sa nezobrazí 
položka „Guide“ (Sprievodca) (funkcia 
036; str. 62).

2 Pomocou tlačidiel [+/YES] a [–/NO] 
vyberte hodnotu „oFF“ (vyp.).
Predvolená hodnota tejto funkcie je „on“ 
(zap.; vodiaci tón bude znieť.)

Funkciu sprievodcu môžete použiť pre všetky 
predvolené skladby okrem skladieb v kategóriách 
FAVORITE WITH STYLE (OBĽÚBENÉ SO ŠTÝLOM) 
(part ľavej ruky) a CHORD PROGRESSION 
(POSTUPNOSŤ AKORDOV) a č. 51.

Lekcia režimu Keys to Success 
s počúvaním, časovaním alebo čakaním

Lekciu funkcie Keys to Success (str. 36) môžete 
kombinovať s lekciou počúvania, časovania alebo 
čakania (str. 39). 

1 Zapnite lekciu režimu Keys to Success.
Pozrite si kroky 1 – 3 na str. 36.

2 Zvoľte požadovaný krok pomocou 
tlačidiel [+/YES]/[–/NO] a potom 
opakovaným stláčaním tlačidla 
[1 LISTENING 2 TIMING 3 WAITING] 
vyberte požadovanú lekciu.
Prehrávanie vybranej lekcie sa spustí v režime 
Keys to Success. Precvičujte frázu v aktuálnom 
kroku pomocou vybranej lekcie. V rámci 
ohodnotenia každého kroku sa zobrazí len 
hlásenie „Timing is correct!“ (Časovanie je 
správne) alebo „Your playing is correct!“ (Vaša 
hra je správna) a stav prejdenia nie je dostupný.

3 Ak sa chcete vrátiť len do režimu Keys 
to Success, opakovaným stláčaním 
tlačidla [1 LISTENING 2 TIMING 3 
WAITING] vyberte možnosť „StepXX“ 
((KrokXX) (XX: číslo).

4 Ak chcete ukončiť režim lekcie, stlačte 
tlačidlo [KEYS TO SUCCESS].

Opakovanie frázy s lekciou počúvania, 
časovania alebo čakania

Keď je funkcia Opakovanie frázy zapnutá, stlačením 
tlačidla [1 LISTENING 2 TIMING 3 WAITING] raz, 
dvakrát alebo trikrát spustite a použite prehrávanie 
lekcie s funkciou opakovania frázy. Keď znova 
niekoľkokrát stlačíte rovnaké tlačidlo, aby ste mohli 
ukončiť režim lekcie, prehrávanie sa zastaví 
a budete môcť použiť len režim Opakovanie frázy. 

• Nastavenie sprievodcu počas prehrávania v režime lekcie 
nemožno zmeniť.

Guide
036

POZNÁMKA

• V tomto stave nie je funkcia ohodnotenia dostupná.
POZNÁMKA
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Ako používať rôznu silu úderu (funkcia 
Touch Tutor)

Táto funkcia učenia vám umožňuje precvičovať, ako silno alebo jemne stláčať klávesy 
pre hudobnú expresiu (v tejto kapitole označované ako „úder”) hraním skladieb 
s číslom 141 až 150 (v kategórii „Touch Tutor“). Prehrávanie skladieb z tejto kategórie 
zobrazuje indikácie pre príslušnú silu úderu. Skúste v priebehu skladby hrať podľa 
úrovne zobrazenej na displeji LCD.

1 Vyberte požadovanú skladbu zo skladieb 
s číslom 141 až 150 v kategórii „Touch 
Tutor“ vykonaním kroku č. 1 v časti 
„Výber a prehratie skladby“ na str. 32.
Ak chcete hrať s rovnakým zvukom, ktorý je 
použitý v údajoch o výkone, vyberte číslo zvuku 
„000“ (OTS; str. 24). Po tomto úkone sa 
nezabudnite vrátiť na zobrazenie režimu Touch 
Tutor stlačením tlačidla [SONG].

2 Stlačením tlačidla [START/STOP] 
prehrajte vybratú skladbu.

3 Keď sa zobrazí nasledujúca obrazovka, 
hrajte na rozsvecujúcu sa klaviatúru silou 
zobrazenou na LCD displeji.
Hrajte, kým sa zobrazuje úroveň sily. 

Ciele sily sú označené symbolom .
Váš skutočný úder pri hre je označený ako .  
Vyskúšajte hru tak, aby sa nasledujúce indikácie 
zobrazovali (ako cieľové hodnoty) počas 
vašej hry.

Pozície  a  sú zobrazené s medzerou, keď je 
váš úder jemnejší alebo tvrdší než cieľová 
hodnota.

Váš úder je tvrdší než cieľová hodnota 
(Cieľová hodnota: stredná, váš úder: tvrdý)

Váš úder je rovnaký ako cieľová hodnota 
(Cieľová hodnota: stredná, váš úder: stredný)

Váš úder je jemnejší než cieľová hodnota 
(Cieľová hodnota: stredná, váš úder: jemný)

Keď je váš úder presný, nástroj posudzuje 
presnosť úderu (silu) a na displeji sa zobrazujú 
nasledujúce výsledky hodnotenia. Ak budete 
pokračovať v hre na klávesy a vaše údery sa budú 
zhodovať s cieľovou hodnotou na displeji, vaša 
známka sa bude postupne zlepšovať. Ak budete 
pokračovať v hraní na klávesy nepresne, vaša 
známka sa postupne bude zhoršovať.
Great! > VeryGood > Good > OK

4 Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla 
[START/STOP].
Ak chcete ukončiť režim Touch Tutor, vyberte 
skladbu z ktorejkoľvek inej kategórie okrem 
„Touch Tutor“.

• Nezabudnite nastaviť parameter reakcie na dotyk (str. 26) na 
hodnotu inú než „Fixed” (fixná). Keď ho nastavíte práve na túto 
hodnotu, funkcia Touch Tutor je neaktívna.

POZNÁMKA

TTutor01141

003

TTutor01141

Úroveň sily (cieľová hodnota)

: Soft (Jemná)

: Medium (Stredná)

: Hard (Tvrdá)

Tóny, ktoré sa majú zahrať, sú tiež 
uvedené v grafickej klaviatúre na displeji.

: Soft (Jemná)

: Medium (Stredná)

: Hard (Tvrdá)

• Túto funkciu nemožno použiť s režimom Keys to Success.

Cieľová hodnota: stredná

Váš úder: tvrdý

Cieľová hodnota: stredná

Váš úder: stredný

Cieľová hodnota: stredná

Váš úder: jemný

POZNÁMKA
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Počúvanie a skúšanie zvuku akordov 
(Chord Study – štúdium akordov)

Môžete si vypočuť a vyskúšať zvuk akordov, ktoré sa používajú v bežných skladbách, 
prehrávaním skladieb s číslom 151 až 162 (v kategórii „Chord Study“ (Štúdium 
akordov)). Skladby s číslom 151 až 157 sú veľmi jednoduché skladby, ktoré obsahujú 
jeden akord (C, Dm, Em, F, G, Am, Bm; v tomto poradí) prehrávaný v rôznych pozíciách, 
čo vám umožňuje postupne si tieto akordy vypočuť a osvojiť. Na druhej strane sa 
skladby s číslom 158 až 162 skladajú z niekoľkých akordov zostavených do vzorky tak, 
aby ste si mohli vyskúšať a pochopiť základné postupnosti akordov. Vypočujte si 
a vyskúšajte zvuk akordov a jednoduché postupnosti akordov počas prehrávania 
týchto skladieb a hry na rozsvecujúcej sa klaviatúre.

1 Vyberte požadovanú skladbu zo 
skladieb s číslom 151 až 157 v kategórii 
„CHORD STUDY“ vykonaním kroku č. 1 
v časti „Výber a prehratie skladby“ na 
str. 32.

2 Stlačením tlačidla [START/STOP] 
prehrajte vybratú skladbu.

3 Hrajte na rozsvecujúcej sa klaviatúre. 

Ak máte pocit, že hranie tónov je náročné, 
použite funkciu čakania (str. 39), pri ktorej sa 
skladba automaticky pozastaví, kým nezahráte 
správne tóny. Opakovane stláčajte tlačidlo [1 
LISTENING 2 TIMING 3 WAITING], kým sa na 
displeji nezobrazí položka „WAITING“ (čakanie). 
Opätovným stlačením rovnakého tlačidla 
opustíte funkciu čakania.

4 Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla 
[START/STOP].

1 Stláčaním tlačidiel [+/YES]/[–/NO] 
vyberte požadovanú skladbu zo skladieb 
s číslom 158 až 162.

2 Stlačením tlačidla [START/STOP] 
prehrajte vybratú skladbu.

3 Hrajte na rozsvecujúcej sa klaviatúre.
Vypočujte si základnú postupnosť akordov 
a opakovane hrajte spolu so skladbou, kým ju 
nebudete vedieť hrať plynule a spoločne so 
zmenami akordov.

Ak máte pocit, že hranie tónov je náročné, 
použite funkciu čakania (str. 39), pri ktorej sa 
skladba automaticky pozastaví, kým nezahráte 
správne tóny. Opakovane stláčajte tlačidlo 
[1 LISTENING 2 TIMING 3 WAITING], kým sa na 
displeji nezobrazí položka „WAITING“ (čakanie). 
Opätovným stlačením rovnakého tlačidla 
opustíte funkciu čakania.

4 Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla 
[START/STOP].

Počúvanie a skúšanie 
zvuku jedného akordu

001

ChdStd01151

Počúvanie a skúšanie 
základných postupností 
akordov
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Prehrávanie akordov s postupnosťou akordov skladby

Skladby s číslom 163 až 202 v kategórii „Chord Progression“ (Postupnosť akordov) sú 
vytvorené z typických postupností akordov. Môžete počúvať postupnosti akordov 
a získať o nich predstavu prehrávaním skladby a hraním na rozvecujúcej sa klaviatúre. 
Na displeji je uvedený počet klávesov, ktoré máte v rámci postupnosti hrať postupne – od 
jedného základného tónu, cez dva tóny po tri a štyri tóny, vďaka čomu si akordy 
zapamätáte postupne a prirodzene. Môžete tiež zmeniť tóninu skladby, aby ste mohli 
precvičovať postupnosti vo všetkých tóninách a úplne si osvojili akordy. 

1 Vyberte požadovanú skladbu zo 
skladieb s číslom 163 až 202 v kategórii 
„Chord Progression“ vykonaním kroku 
č. 1 v časti „Výber a prehratie skladby“ 
na str. 32.

2 Stlačte tlačidlo [PHRASE REPEAT].
Po tom, ako po displeji prejde hlásenie „CHORD 
PROGRESSION“, zobrazí sa výška tónu vybratej 
skladby a počet klávesov, ktoré sa majú stlačiť.

3 Stlačením tlačidiel [+/YES]/[–/NO] vyberte 
počet klávesov, ktoré sa majú prehrať.
Každým stlačením tlačidla [YES/+] sa počet 
klávesov, ktoré sa majú stlačiť, zvýši z len 
jedného základného tónu (1Note) na dva tóny 
(2Notes), tri tóny (3Notes) a štyri tóny (All). 

4 Stlačením tlačidla [START/STOP] 
prehrajte vybratú skladbu.

5 Hrajte na rozsvecujúcej sa klaviatúre.

6 Opätovným stlačením tlačidla [PHRASE 
REPEAT] vypnite funkciu postupnosti 
akordov.

Zmena tóniny skladby:
Ak chcete zmeniť výšku tóniny skladby, keď je 
zapnutá funkcia postupnosti akordov, stlačte jeden 
z klávesov v hornej oktáve (C5 – B5; označené 
napravo od klávesu  na paneli, 
bezprostredne nad klávesmi).

Ak napríklad stlačíte kláves D5 v skladbe 
v tónine C-dur, tónina sa zmení na D-dur.

Hranie akordov môžete precvičovať v kombinácii 
s funkciou lekcie „Čakanie“ (str. 39) jednoduchým 
stlačením tlačidla [1 LISTENING 2 TIMING 
3 WAITING] jedenkrát.

• Pôvodné nastavenie tóniny je C-dur alebo A-mol.

• Počet klávesov, ktoré sa majú stlačiť, možno nastaviť aj 
pomocou numerických tlačidiel [1] – [4].

• Pri hraní na klaviatúre v rozsahu C5 – B5 nebudú znieť 
žiadne tóny.

C 1NoteCP9

Výška tónu vybratej skladby: C

Počet klávesov, ktoré sa 
majú stlačiť: 1

Zobrazuje sa, keď je zapnutá 
funkcia postupnosti akordov.

POZNÁMKA

C 2NotesCP9

POZNÁMKA

001

C 1NoteCP9

POZNÁMKA

• Tóninu skladby nemožno zmeniť počas prehrávania.

Počet klávesov, ktoré sa majú prehrať
 Len jeden základný tón (1Note)

Stlačte len základný tón akordu.
 Dva tóny (2Notes)

Stlačte interval tercie akordu spolu so základným 
tónom a všimnite si rozdiel medzi durovými 
a molovými akordmi.

 Tri tóny (3Notes)
Stlačte interval kvinty akordu spolu so základným 
tónom a terciou.

 Štyri tóny (All)
Stlačte všetky tóny, ktoré tvoria akord. Veľmi často 
sa akordy hrávajú len s troma tónmi, občas sa však 
pridá aj ďalší interval (napríklad septima). Majte na 
pamäti, že v závislosti od akordu nemusí byť žiadny 
4. tón.

Hranie akordov v kombinácii 
s funkciou lekcie Čakanie

• Aj keď hráte tóny v oktávach mimo tónov rozsvecujúcej sa 
klaviatúry (okrem rozsahu C5 – B5, ktoré slúžia na zmenu tóniny 
skladby), ako aj rôzne transpozície akordov, prehrávanie bude 
pokračovať.

C

Db Eb F# Ab Bb

D E F G A B

Rozsah základu 
akordu

POZNÁMKA

POZNÁMKA

ez300_sk_2multi_a0.book  Page 43  Friday, September 11, 2020  8:11 AM



EZ-300  Používateľská príručka44

Hra s rytmom a sprievodom (Štýly)

Tento nástroj zahŕňa funkciu automatického sprievodu, ktorá automaticky prehráva 
vhodné štýly (rytmický + basový + akordový sprievod) a ovláda sa jednoducho hraním 
iba základného tónu alebo všetkých tónov akordu ľavou rukou.
Môžete si vybrať z dvoch spôsobov hrania akordov: Funkcia „Smart Chord” 
(Inteligentné akordy) vám umožní zahrať akordy stlačením klávesu jedným prstom. 
Funkcia „Multi Finger” (Viac prstov) vám ich umožní zahrať normálne, so všetkými 
základnými tónmi.

Spôsob prehrávania pri hraní štýlov sa nazýva Typ 
prstokladu a možno ho určiť pomocou funkcie číslo 
017 (str. 61). Na tomto nástroji si môžete vybrať 
z dvoch typov prstokladu.

 Smart Chord (Inteligentné akordy) 
(Predvolené nastavenie)
Štýl môžete prehrávať len pomocou základného 
tónu akordu.

  Multi Finger (Viac prstov)
Takto môžete hrať štýl hraním všetkých tónov 
akordu. Dur, mol, septakord a molový septakord 
tiež možno ľahko prehrávať stlačením jedného až 
troch klávesov.

Informácie o akordoch nájdete v časti „Typy 
akordov pre prehrávanie štýlu“ (str. 47) alebo 
použite funkciu slovníka akordov (str. 49).

1 Niekoľkokrát stlačte tlačidlo [FUNCTION], 
až kým sa nezobrazí položka „FingType“ 
(funkcia 017; str. 61).
Na displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazí 
hlásenie „FingType“ a potom sa zobrazí aktuálny 
typ prstokladu.

2 Použite numerické tlačidlá [0] – [9] alebo 
tlačidlá [+/YES] a [–/NO] na výber 
položky „SmartChd“ alebo „Multi“.

3 Stlačením tlačidla [STYLE] ukončite 
nastavenia typu prstokladu.

Ak je vo funkcii typu prstokladu vybratá možnosť 
„SmartChd“, musíte nastaviť tóniny skladieb, ktoré 
chcete hrať, vopred. Určený tón sa nazýva Smart 
Chord Key (tónina inteligentných akordov).

1 Niekoľkokrát stlačte tlačidlo 
[FUNCTION], až kým sa nezobrazí 
položka „S.ChdKey“ (funkcia 018; 
str. 61).
Zobrazí sa aktuálna tónina inteligentných 
akordov.

2 Stlačením tlačidiel [+/YES] a [–/NO] 
vyberte tóninu inteligentných akordov, 
ktorá zodpovedá partitúre.
Ak chcete napríklad prehrať hudobnú partitúru 
uvedenú nižšie, musíte nastaviť tóninu 
inteligentných akordov na „FL2” (2 béčka) (str. 48).

3 Stlačením tlačidla [STYLE] ukončite 
nastavenia tóniny inteligentných 
akordov.

Nastavenie typu prstokladu

FingType
017

SmartChd1

017

Nastavenie tóniny Smart 
Chord Key (tónina 
inteligentných akordov)

S.ChdKeySP0

018
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1 Ak chcete vybrať požadovaný štýl, 
stlačte tlačidlo [STYLE] a potom použite 
numerické tlačidlá [0] – [9] a tlačidlá 
[+/YES] a [–/NO].
Zoznam štýlov je uvedený na prednom paneli 
alebo v zozname štýlov (str. 90).

2 Automatický sprievod zapnite stlačením 
tlačidla [ACMP ON/OFF].

Tým sa časť klaviatúry naľavo od medzníka (054: 
F#2) stane rozsahom automatického sprievodu 
a používa sa len na určenie akordov.

Medzník je možné zmeniť pomocou funkcie 003 
(str. 60) podržaním tlačidla [ACMP ON/OFF] 
niekoľko sekúnd.

3 Funkciu synchronizovaného spustenia 
zapnete stlačením tlačidla [SYNC START].
Prehrávanie štýlu sa nastaví do pohotovostného 
režimu a štýl sa začne prehrávať, keď začnete 
hrať na klaviatúre.

4 Zahraním klávesu v rozsahu 
automatického sprievodu spustite 
prehrávanie.
Ak je vo funkcii typu prstokladu vybratá možnosť 
„SmartChd“, zahrajte iba základný tón akordu 
ľavou rukou. Ak je hodnota typu prstokladu Multi 
(Viac prstov), stlačte všetky tóny akordu podľa 
str. 47. Hrajte melódiu pravou rukou a akordy 
ľavou rukou. 

5 Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla 
[START/STOP].

K prehrávaniu štýlu môžete použitím príslušných 
„pasáží“ pridať predohru, záver a rytmické 
variácie. Podrobné informácie nájdete na str. 46. 

Zmena tempa
Pozrite si časť „Zmena tempa“ na str. 32.

Nastavenie hlasitosti štýlu
Ak chcete nastaviť pomer hlasitosti medzi 
prehrávaním štýlu a klaviatúrou, môžete nastaviť 
hlasitosť štýlu. Túto hodnotu možno nastaviť 
pomocou funkcie číslo 016 (str. 61). 

Prehrávanie štýlov

• Merač sily (str. 17) nereaguje na hranie v rozsahu 
automatického sprievodu.

BritRock001

Názov štýlu

Číslo štýlu

Zobrazuje sa 
v režime štýlu.

16Beat022

Táto ikona sa zobrazí, keď je 
zapnutý automatický sprievod.

Medzník ... predvolené nastavenie: 054 (F#2)

Rozsah 
automatického 

sprievodu

036
(C1)

048
(C2)

060
(C3)

072
(C4)

084
(C5)

096
(C6)

POZNÁMKA

Hranie len rytmického partu
Ak stlačíte tlačidlo [START/STOP] (bez stlačenia 
tlačidla [ACMP ON/OFF] v kroku č. 2), prehrávať 
môžete len rytmický part a melódiu môžete hrať na 
celom rozsahu klaviatúry. 

16Beat022

Bliká, keď je zapnuté synchronizované spustenie

Medzník

• Keďže štýly kategórie klaviristov (197 – 205) nemajú 
rytmické party, ak spustíte len prehrávanie rytmu, neozve 
sa žiadny zvuk. Pri prehrávaní týchto štýlov vykonajte 
kroky č. 2 – 4 na tejto strane. 

POZNÁMKA

ez300_sk_2multi_a0.book  Page 45  Friday, September 11, 2020  8:11 AM



Hra s rytmom a sprievodom (Štýly)

EZ-300  Používateľská príručka46

Každý štýl sa skladá z „pasáží“, ktoré vám umožňujú 
obmieňať usporiadanie sprievodu podľa skladby, 
ktorú hráte.

 INTRO (PREDOHRA)
Používa sa na začiatok skladby. Po skončení 
prehrávania predohry prejde prehrávanie štýlu na 
hlavnú pasáž. Trvanie predohry (v taktoch) sa líši 
podľa vybraného štýlu.

 MAIN (HLAVNÁ PASÁŽ)
Používa sa na prehrávanie hlavnej časti skladby. 
Prehrávanie hlavnej pasáže sa neustále opakuje, 
až kým sa nestlačí tlačidlo inej časti. Existujú dve 
variácie (A a B). Zvuk prehrávania štýlu sa 
harmonicky mení podľa akordov, ktoré hráte 
ľavou rukou.

 AUTO FILL (VÝPLŇ)
Automaticky sa pridá pred zmenou k hlavnej pasáži 
A alebo B.

 ENDING (ZÁVER)
Používa sa pre záver skladby. Po skončení 
prehrávania záveru sa prehrávanie štýlu 
automaticky zastaví. Trvanie záveru (v taktoch) sa 
líši podľa vybraného štýlu.

1–3
Postupujte rovnako ako v krokoch č. 1 – 3 
na str. 45.

4 Ak chcete vybrať hlavú časť A alebo B, 
stlačte tlačidlo [MAIN/AUTO FILL]. 

5 Stlačte tlačidlo [INTRO/ENDING/rit.]. 

Teraz môžete začať prehrávať štýl z časti 
predohry. 

6 Zahraním akordu ľavou rukou spustite 
prehrávanie predohry. 
Zahrajte napríklad hlavný akord C.
Informácie o zadávaní akordov nájdete na str. 47.

7 Po dokončení predohry hrajte na 
klaviatúre podľa postupnosti skladby, 
ktorú hráte.
Hrajte akordy ľavou rukou a melódiu pravou 
rukou a podľa potreby stlačte tlačidlo [MAIN/
AUTO FILL]. Časť sa zmení na výplň a potom na 
hlavnú pasáž A alebo B. 

8 Stlačte tlačidlo [INTRO/ENDING/rit.]. 

Prepne sa na záverečnú pasáž. Po skončení 
prehrávania záveru sa prehrávanie štýlu 
automaticky zastaví. Ak chcete, aby sa 
prehrávanie záveru postupne spomaľovalo 
(ritardando), počas prehrávania záveru znova 
stlačte tlačidlo [INTRO/ENDING/rit.].

Variácie štýlu

MAIN A

Aktuálna časť

INTRO≥A

Medzník ... predvolené nastavenie: 054 (F#2)

Rozsah 
automatického 

sprievodu

FILL A≥B

ENDING
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Pre používateľov, ktorí akordy zatiaľ neovládajú, je k dispozícii táto tabuľka, ktorá pohodlne uvádza informácie 
o tom, ako hrať najbežnejšie akordy v rozsahu automatického sprievodu na klaviatúre. Funkciu Chord 
Dictionary (Akord slovníka) (str. 49) môžete použiť aj na zistenie toho, ako prehrávať akordy. Existuje mnoho 
akordov a mnoho spôsobov ich hudobného použitia. Podrobné informácie o nich nájdete v komerčne 
dostupných publikáciách o akordoch.

Keď je vo funkcii typu prstokladu vybratá možnosť Multi (Viac prstov), hrajte tóny, ktoré tvoria akord, v rozsahu 
automatického sprievodu. Keď je vybratá možnosť inteligentných akordov (SmartChd) typu prstokladu, hrajte 
základný tón „” v rozsahu automatického sprievodu.

Symbol  označuje základný tón.

• Transpozície možno použiť aj v „základnej“ pozícii s týmito výnimkami: 
m7, m7b5, m7(11), 6, m6, sus4, aug, dim7, 7b5, 6(9), sus2

• Transpozície akordov 7sus4 sa nerozpoznajú, ak sa vynechajú určité tóny.
• Pri hraní akordu, ktorý tento nástroj nedokáže rozpoznať, sa na displeji nebude zobrazovať nič. V takomto prípade sa bude prehrávať len 

špecifický part, ako napríklad rytmus.

Typy akordov pre prehrávanie štýlu

Durové Molové Septimové Molové septakordy Durové septakordy

C Cm 7C Cm7 CM7

D Dm 7D Dm7 DM7

E Em 7E Em7 EM7

F Fm 7F Fm7 FM7

G Gm 7G Gm7 GM7

A Am 7A Am7 AM7

B Bm 7B Bm7 BM7

Keď je vybratá možnosť „Multi”, dur, mol, septakord a molový septakord tiež možno ľahko prehrávať stlačením jedného až troch klávesov.

Jednoduché akordy pre 
základný tón C

Ak chcete zahrať 
durový akord
Stlačte základný tón () 
akordu.

Ak chcete zahrať molový 
akord
Stlačte základný tón spolu 
s najbližším čiernym 
klávesom naľavo od neho.

Ak chcete zahrať 
septimový akord
Stlačte základný tón spolu 
s najbližším bielym 
klávesom naľavo od neho.

Ak chcete zahrať molový 
septimový akord
Stlačte základný tón spolu s najbližším 
bielym a čiernym klávesom naľavo od 
neho (spolu tri klávesy).

C Cm C7 Cm7

ez300_sk_2multi_a0.book  Page 47  Friday, September 11, 2020  8:11 AM



Hra s rytmom a sprievodom (Štýly)

EZ-300  Používateľská príručka48

Keď má typ prstokladu hodnotu SmartChd a nastavíte tóninu inteligentného akordu podľa zloženia partitúry 
(str. 44), zahrajte základný tón v rozsahu automatického sprievodu. Umožňuje vám to vypočuť si príslušné 
akordy nižšie.

Znejúce akordy v režime inteligentných akordov

Predzname-
nanie na 
notovej 
osnove

Nastavenie 
tóniny inteli-

gentných 
akordov 

(zobrazenie)

Základný tón

Db Eb F# G# Bb

C D E F G A B

FL7 C dim Db m D 
dim7

Eb 
1+5 E F dim F# 7 G G# m A Bb m7

b5 B

FL6 C dim Db 7 D Eb m E F m7
b5 F# G dim G# m A 

dim7
Bb 

1+5 B

FL5 C m7
b5 Db D dim Eb m E 

dim7 F 1+5 F# G dim G# 7 A Bb m B

FL4 C 1+5 Db D dim Eb 7 E F m F# G m7
b5 G# A Dim Bb m B 

dim7

FL3 C m Db D m7
b5 Eb E Dim F m F# 

dim7 G 1+5 G# A Dim Bb 7 B

FL2 C m Db 
dim7 D 1+5 Eb E Dim F 7 F# G m G# A m7

b5 Bb B dim

FL1 C 7 Db D m Eb E m7
b5 F F# 

dim G m G# 
dim7 A 1+5 Bb B dim

Žiadny takt 
klávesu SP0

(Predvolené)
C Db 

dim D m Eb 
dim7 E 1+5 F F# 

dim G 7 G# A m Bb B m7
b5

SP1 C Db 
dim D 7 Eb E m F F# m7

b5 G G# 
dim A m Bb

dim7 B 1+5

SP2 C Db m7
b5 D Eb 

dim E m F dim7 F# 
1+5 G G# 

dim A 7 Bb B m

SP3 C 
dim7

Db 
1+5 D Eb 

dim E 7 F F# m G G# m7
b5 A Bb

dim B m

SP4 C Db m D Eb m7
b5 E F dim F# m G 

dim7
G# 

1+5 A Bb
dim B 7

SP5 C dim Db m D 
dim7

Eb 
1+5 E F dim F# 7 G G# m A Bb m7

b5 B

SP6 C dim Db 7 D Eb m E F m7
b5 F# G dim G# m A 

dim7
Bb 

1+5 B

SP7 C m7
b5 Db D dim Eb m E 

dim7 F 1+5 F# G dim G# 7 A Bb m B

POZNÁMKA

• Označenie akordu „1 + 5“ na displeji nástroja je rovnaké ako pri durovom akorde.
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Funkcia slovníka predstavuje užitočnú pomôcku, 
keď poznáte názov určitého akordu a chcete sa 
rýchlo naučiť, ako ho hrať. 

1 Ak chcete zobraziť položku „Dict.“ 
(Slovník), niekoľko sekúnd podržte 
stlačené tlačidlo [1 LISTENING 2 TIMING 
3 WAITING]. 
Na displeji sa zobrazí hlásenie „Dict.“.

Týmto postupom sa celá klaviatúra rozdelí do 
troch rozsahov, ako je zobrazené nižšie. 
• Rozsah napravo od označenia „ “:

Umožňuje definovať základ akordu, ale 
nevytvára žiadny zvuk. 

• Rozsah od označenia „ “ po 
označenie „ “:
Umožňuje definovať typ akordu, ale nevytvára 
žiadny zvuk. 

• Rozsah naľavo od označenia „ “:
Umožňuje zahrať a potvrdiť akord definovaný 
v dvoch vyššie uvedených rozsahoch. 

2 Ako príklad sa naučíme, ako sa má hrať 
akord GM7 (septakord G dur). 

2-1. Stlačte kláves „G“ v časti napravo od 
označenia „ “, aby sa ako základný 
tón zobrazil tón „G“. 

2-2. Stlačte kláves s označením „M7“ v časti 
od označenia „ “ po 
označenie „ “. 
Rozsvietia sa tóny, ktoré by ste mali hrať 
pre určený akord. Zobrazujú sa aj na 
displeji klaviatúry.

Ak chcete zobraziť možné obraty akordu, stlačte 
tlačidlá [+/YES]/[–/NO]. 

3 Po zobrazení notového zápisu a schémy 
klaviatúry na displeji skúste zahrať 
akord v rozsahu naľavo od označenia 
„ “. 
Keď akord zahráte správne, váš úspech bude 
signalizovať zvuk zvonu a názov akordu na 
displeji začne blikať.

4 Ak chcete ukončiť režim slovníka 
akordov, stlačte jedno z týchto tlačidiel: 
[VOICE], [SONG] alebo [STYLE]. 

Vyhľadávanie akordov 
pomocou slovníka akordov

Dict.

Podržte stlačené 
niekoľko sekúnd.

Rozsah typu akordu
Rozsah 
základu 
akordu 

Rozsah 
hrania na 
klaviatúre • Durové akordy: Jednoduché durové akordy sú zvyčajne 

označené len názvom základného tónu. Napríklad „C“ 
označuje durový akord C. Ak však chcete v tomto nástroji 
zadať durové akordy, nezabudnite po stlačení základného 
tónu vybrať M (major – dur). 

• Vo funkcii slovníka akordov nie sú zobrazené tieto akordy: 
6(9), M7(9), M7(# 11), b 5, M7b 5, M7aug, m7(11), mM7(9), 
mM7b 5, 7b 5, sus2

001

Dict.

001

Dict.

Názov akordu (základ a typ)

Jednotlivé tóny akordu 
(klaviatúra)

POZNÁMKA
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Ak máte problém nájsť a vybrať požadovaný štýl 
a zvuk, použite túto funkciu. Samotným výberom 
obľúbeného hudobného žánra z hudobnej databázy 
sa vyberú ideálne nastavenia. 

1 Stlačte tlačidlo [MUSIC DATABASE]. 
Funkcie automatického sprievodu aj 
synchronizovaného spustenia sa automaticky 
zapnú. 

2 Pomocou numerických tlačidiel [0] – [9] 
a tlačidiel [+/YES] a [–/NO] vyberte 
požadovanú hudobnú databázu. 
Táto operácia zobrazí nastavenia panela, ako je 
zvuk a štýl, ktoré sú zaregistrované vo vybranej 
hudobnej databáze. Názov kategórie zoznamu 
hudobných databáz je uvedený na prednom 
paneli alebo v zozname hudobnej databázy 
(str. 92).

3 Hrajte na klaviatúre podľa opisu 
v krokoch č. 4 – 5 na str. 45. 

Údaje štýlu vytvorené v inom nástroji alebo počítači 
možno zaregistrovať (načítať) do štýlov s číslami 
206 – 215 a môžete ich prehrávať rovnako ako 
interné predvolené štýly.

1 Súbor štýlu (***.STY) môžete preniesť 
z počítača do tohto nástroja pripojením 
nástroja k počítaču. 
Pokyny nájdete v príručke „Computer-related 
Operations“ (Operácie súvisiace s počítačom) na 
webovej lokalite (str. 8).

2 Niekoľkokrát stlačte tlačidlo 
[FUNCTION], až kým sa nezobrazí 
položka „StyleReg“ (Registrácia štýlu) 
(funkcia 060; str. 63).

Približne po dvoch sekundách sa na displeji 
zobrazí názov súboru štýlu, ktorý možno 
zaregistrovať.

3 Ak už boli niektoré súbory štýlu 
prenesené do nástroja, vyberte 
požadovaný štýl pomocou tlačidiel 
[+/YES] alebo [-/NO].

4 Stlačte tlačidlo [0].
Na displeji sa ako cieľové umiestnenie načítania 
zobrazí text „***Load To?“ (***Načítať do 206 – 
215). V prípade potreby vyberte pomocou 
tlačidla [+/YES] alebo [–/NO] iné číslo.

5 Stlačte tlačidlo [0].
Zobrazí sa potvrdzujúce hlásenie. Stlačením 
tlačidla [-/NO] operáciu zrušíte.

6 Súbor načítajte stlačením tlačidla [+/YES].
Po chvíli sa zobrazí hlásenie signalizujúce 
dokončenie operácie.

7 Stlačte tlačidlo [STYLE], pomocou 
tlačidla [+/YES] alebo [-/NO] vyberte štýl 
s číslom 206 – 215 a potom ho skúste 
prehrať.
Pokyny na prehranie štýlu nájdete na str. 45.

Používanie hudobnej 
databázy

Registrácia súboru štýlu

001Jude Hey

StyleReg
060

• Prebiehajúce načítavanie nemožno zrušiť. Počas tejto 
operácie nikdy nevypínajte napájanie. V opačnom 
prípade môže dôjsť k strate údajov.

OZNÁMENIE
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Nahrávanie vašej hry

Môžete nahrať až päť vlastných hier ako skladby používateľa (User 1 – 5 (Používateľ 1 – 5): 
čísla skladieb 203 – 207). Nahraté skladby používateľa možno prehrávať v nástroji. 
Zaznamenaná skladba používateľa sa prehráva rovnakým spôsobom ako predvolené 
skladby.

Svoju hru môžete nahrať do nasledujúcich dvoch stôp 
skladby používateľa samostatne alebo súčasne.
Stopa 1:
Do tejto stopy sa nahrá hranie melódie.
Stopa 2:
Do tejto stopy sa nahrá hranie melódie alebo 
prehrávanie štýlu (zmeny akordov a zmeny pasáží).

Kapacita nahrávania údajov:
Do piatich skladieb používateľa možno celkovo 
nahrať približne 10 000 tónov.

Táto operácia je vhodná na nahrávanie novej 
skladby bez toho, aby ste museli vybrať stopu. 

1 Vyberte požadované nastavenia, ako 
napríklad nastavenia zvuku a štýlu.
Ak chcete nahrávať len hranie melódie, vypnite 
funkciu ACMP (str. 45). Ak chcete nahrávať 
okrem hrania melódie aj prehrávanie štýlu alebo 
rytmus, zapnite funkciu ACMP (str. 45).

2 Stlačením tlačidla [REC] prejdete do 
režimu Nahrávanie pripravené.
Táto operácia vyberie ako cieľ nahrávania 
nenahratú skladbu používateľa s najnižším číslom 
(User 1 – User 5), ak skladba používateľa nebola 
vopred zadaná alebo ak bol v režime štýlu zadaný 
režim Nahrávanie pripravené. Ak chcete vybrať inú 
skladbu, použite tlačidlá [+/YES] a [–/NO].

Ak chcete ukončiť režim nahrávania, opätovne 
stlačte tlačidlo [REC], čím zastavíte blikanie na 
displeji.

3 Hrou na klaviatúre spustite nahrávanie.
Ak je zapnutá funkcia ACMP, môžete nezávisle 
nahrať len zvuk rytmu prehrávania štýlu 
stlačením tlačidla [START/STOP] a potom 
zmenou pasáže (str. 46). 

4 Nahrávanie ukončite stlačením tlačidla 
[START/STOP].
Pri používaní štýlu môžete nahrávanie zastaviť 
tak, že stlačíte tlačidlo [INTRO/ENDING/rit.] 
a potom počkáte, kým sa prehrávanie ukončí.

5 Ak chcete prehrať nahratú skladbu, 
stlačte tlačidlo [START/STOP].

Štruktúra stôp skladby

Rýchle nahrávanie

001

User 1EC

Číslo skladby používateľa

Bliká

• Ak všetky skladby používateľa obsahujú nahraté 
údaje, automaticky sa vyberie skladba „User 1 (Song 
Number 203)“. V takomto prípade, keďže sa pri 
nahrávaní vymažú všetky predchádzajúce údaje 
v skladbe „User 1“, odporúčame, aby ste uložili 
dôležité údaje do počítača (pozrite si str. 59).

• V tomto stave nemôžete zapnúť ani vypnúť funkciu 
ACMP, ale môžete vybrať iný štýl pomocou tlačidla 
[STYLE] a numerických tlačidiel.

• Po zastavení nahrávania sa na displeji nachvíľu 
zobrazí hlásenie „Writing!“ (Zapisuje sa!). Nikdy sa 
nepokúšajte vypnúť napájanie, kým je na displeji 
zobrazené toto hlásenie. Mohla by sa tým poškodiť 
interná pamäť a mohlo by to spôsobiť stratu údajov.

Obmedzenia počas nahrávania
• Nemožno nahrávať úroveň dozvuku, klikanie 

metronómu ani nastavenia transpozície a ladenia.
• Nasledujúce nastavenia a tlačidlá nie sú k dispozícii, 

prípadne ak sa použijú, nové nastavenia nemožno 
nahrať:

ACMP ON/OFF, medzník, typ dozvuku, typ 
chorusu, typ harmónie/arpeggia, tlačidlo 
[FUNCTION], tlačidlo [PORTABLE GRAND].

• Keď hráte na klaviatúre a je zapnutá funkcia DSP 
a zaznamenáte hru, nezabudnite nahrávať do stopy 1.

OZNÁMENIE

POZNÁMKA

36 48 7260

Medzník ... predvolené nastavenie: 054 (F#2)

Rozsah 
automatického 

sprievodu

OZNÁMENIE
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1 Vyberte požadované nastavenia, ako 
napríklad nastavenia zvuku alebo štýlu.
Ak chcete nahrávať hranie melódie, vypnite 
funkciu ACMP (str. 45). Ak chcete nahrávať 
prehrávanie štýlu, zapnite funkciu ACMP (str. 45).

2 Držte stlačené tlačidlo [REC] a súčasne 
stlačením tlačidla požadovanej stopy 1 
alebo 2 zapnite režim nahrávania.
Ak chcete nahrávať prehrávanie štýlu, vyberte 
stopu 2. Ak chcete nahrávať hranie melódie, 
podľa potreby vyberte stopu 1 alebo stopu 2. Na 
obrázku nižšie je uvedený príklad výberu stopy 2.

Na displeji sa zobrazí skladba používateľa.

Hru môžete nahrávať počas prehrávania alebo 
stlmenia nahratej skladby. Ak chcete skladbu 
prehrať alebo stlmiť, stlačte tlačidlo [REC 
TRACK 1] (NAHRAŤ STOPU 1) alebo [REC 
TRACK 2] ((NAHRAŤ STOPU 2). Po každom 
stlačení príslušného tlačidla sa prehrávanie/
stlmenie prepne. 

3 Pomocou tlačidiel [+/YES] a [–/NO] 
vyberte skladbu používateľa, ktorú 
chcete nahrať.

4 Postupujte rovnako ako v krokoch č. 3 
až 5 (str. 51) v časti „Rýchle nahrávanie“.

Keď prehrávate nahratú skladbu, stlačením tlačidla 
[REC TRACK 1] alebo [REC TRACK 2] môžete stlmiť 
stopu 1 alebo stopu 2. Pri každom stlačení tlačidla 
sa prepne prehrávanie/stlmenie.

1 Stlačte tlačidlo [SONG] a potom 
pomocou numerických tlačidiel vyberte 
požadovanú skladbu používateľa.

2 Podržte stlačené tlačidlo [REC] niekoľko 
sekúnd.
Zobrazí sa potvrdzujúce hlásenie.

Stlačením tlačidla [-/NO] operáciu zrušíte.

3 Stlačte tlačidlo [+/YES].
Znova sa zobrazí potvrdzujúce hlásenie.

Stlačením tlačidla [-/NO] operáciu zrušíte.

4 Ak chcete skladbu vymazať, stlačte 
tlačidlo [+/YES].
Kým sa skladba vymazáva, zobrazuje sa 
hlásenie „Writing!“ (Zapisuje sa!).

Nahrávanie do určenej stopy

001

User 1EC

Skladba používateľa

Bliká: Stopa je vybratá ako cieľová stopa nahrávania.
Svieti: Stopa obsahuje údaje.
Nesvieti: Stopa je stlmená alebo neobsahuje žiadne údaje.
 

Vymazanie skladby 
používateľa

ClrUser1YES

Podržte stlačené 
niekoľko sekúnd.

Sure?YES
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Ukladanie obľúbených nastavení panela do pamäte

V tomto nástroji sa nachádza funkcia registračnej pamäte, ktorá umožňuje ukladať 
obľúbené nastavenia, aby ste ich mohli jednoducho použiť, kedykoľvek ich budete 
potrebovať. Môžete uložiť až deväť kompletných nastavení a priradiť ich jednotlivým 
numerickým tlačidlám 1 – 9. (Výrobné nastavenia sa nahrávajú do tlačidiel 1 až 9.)

1 Stlačte tlačidlo [REGIST MEMORY].
Na displeji sa zobrazí hlásenie „LoadNo.?“ (Číslo 
načítania?).

2 Stlačením jedného z tlačidiel [1] – [9] 
zobrazte uložené nastavenia panela.
Na displeji sa zobrazí vyvolané číslo registračnej 
pamäte a názov zvuku v pamäti.

Číslo registračnej pamäte možno zmeniť 
stlačením jedného zo zvyšných tlačidiel [1] – [9]. 
Ak chcete registračnú pamäť zatvoriť, stlačte 
tlačidlo [REGIST MEMORY].

Výrobné nastavenieVyvolanie nastavení panela 
z registračnej pamäte

LoadNo.?

Zobrazuje sa po stlačení tlačidla 
[REGIST MEMORY].

NylnGtrH01

Názov zvuku v pamätiČíslo registračnej 
pamäte

Číslo registračnej 
pamäte Názov zvuku v pamäti

R01 S.Art Lite Nylon Guitar Harmonics

R02 S.Art Lite Steel Guitar Harmonics

R03 S.Art Lite Distortion Guitar

R04 S.Art Lite Slap Bass

R05 S.Art Lite Strings

R06 S.Art Lite Gospel Choir

R07 S.Art Lite Tenor Sax

R08 S.Art Lite Brass Section

R09 S.Art Lite Flute

Parametre, ktoré sa ukladajú do registračnej 
pamäte
 Nastavenia štýlu*

Číslo štýlu, zapnutie/vypnutie sprievodu, hlasitosť 
štýlu, tempo, hlavná pasáž A/B, typ prstokladu, 
tónina inteligentných akordov

 Nastavenia zvuku
Nastavenia hlavného zvuku: Číslo zvuku a všetky 
nastavenia súvisiacich funkcií
Nastavenia druhého zvuku: Zapnutie/vypnutie 
druhého zvuku a všetky nastavenia súvisiacich 
funkcií
Nastavenia rozdelenia zvuku: Zapnutie/vypnutie 
rozdelenia zvuku a všetky nastavenia súvisiacich 
funkcií

 Nastavenia efektov: Typ dozvuku, úroveň dozvuku, 
typ chorusu, zapnutie/vypnutie efektu DSP, typ efektu 
DSP, zapnutie/vypnutie predĺženia

 Nastavenia harmónie/arpeggia: Zapnutie/vypnutie 
harmónie/arpeggia a všetky nastavenia súvisiacich 
funkcií

 Iné nastavenia: Transpozícia, medzník, všetky 
nastavenia funkcie DUO, funkcia pedála

* Keď je vybratá skladba, nastavenia štýlu nemožno nahrať 
ani zobraziť. 
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1 Vyberte požadované nastavenia 
napríklad pre zvuk a štýl.

2 Podržte stlačené tlačidlo [REGIST 
MEMORY] niekoľko sekúnd.
Na displeji sa zobrazí hlásenie „MemNo.?“ (Číslo 
pamäte?).

3 Stlačením jedného z tlačidiel [1] – [9] 
uložte aktuálne nastavenia panela.
Ak vyberiete číslo registračnej pamäte, ktorá už 
obsahuje údaje, na displeji sa zobrazí hlásenie 
„Overwr?“ (Prepísať?). Ak chcete údaje prepísať, 
stlačte tlačidlo [+/YES], ak chcete prepísanie 
zrušiť, stlačte tlačidlo [–/NO]. 

Po dokončení ukladania sa zobrazí hlásenie 
„Mem OK“ (Pamäť v poriadku).

1 Podržte stlačené tlačidlo [REGIST 
MEMORY] niekoľko sekúnd.
Na displeji sa zobrazí hlásenie „MemNo?“ (Číslo 
pamäte?).

2 Podržte niekoľko sekúnd stlačené 
tlačidlo [1] – [9], ktoré zodpovedá číslu 
registračnej pamäte, ktorú chcete 
vymazať.

Na displeji sa zobrazí „ClrRegX?“ (X predstavuje 
číslo registračnej pamäte).

3 Vymažte registračnú pamäť stlačením 
tlačidla [+/YES].
Zrušte vymazanie registračnej 
pamäte stlačením tlačidla [–/NO]. 
Po vymazaní číslo registračnej 
pamäte na displeji zmizne.

Registračná pamäť umožňuje stlačením jedného 
tlačidla zobraziť všetky vykonané nastavenia panela. 
V závislosti od situácii, keď hráte, však môžu 
existovať nastavenia, ktoré nechcete vyvolať.  Keď 
chcete prepnúť nastavenia zvuku, no zachovať 
nastavenia štýlu, môžete napríklad „zmraziť“ len 
nastavenia štýlu a ponechať ich aj vtedy, keď zvolíte 
iné číslo registračnej pamäte.
Vyberte položky, ktoré chcete zmraziť, pomocou 
funkcií č. 048, 049 a 050 (str. 63).

Ukladanie nastavení panela 
do registračnej pamäte

• Ak vyberiete číslo registračnej pamäte, ktorá už 
obsahuje údaje, staršie údaje sa vymažú a prepíšu 
novými. 

• Ak chcete obnoviť všetky registračné pamäte na 
výrobné nastavenia, vykonajte operáciu vymazania 
záložných údajov (str. 59).

• Počas ukladania nastavení do registračnej pamäte 
nevypínajte napájanie zariadenia, inak môže dôjsť 
k poškodeniu alebo strate údajov.

MemNo.?

Podržte stlačené 
niekoľko 
sekúnd.

Zabliká, keď podržíte stlačené tlačidlo 
[REGIST MEMORY] niekoľko sekúnd.

OZNÁMENIE

Vymazanie registračnej 
pamäte

Zakázanie vyvolania 
určitých položiek (funkcia 
Freeze (Zmrazenie))

MemNo.?

Podržte 
stlačené 
niekoľko 
sekúnd.

Zabliká, keď podržíte stlačené tlačidlo 
[REGIST MEMORY] niekoľko sekúnd.

Podržte stlačené 
niekoľko sekúnd.
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Výber nastavenia ekvalizéra pre váš obľúbený zvuk

Šesť rôznych nastavení hlavného ekvalizéra (EQ) vám umožňuje vytvoriť optimálny 
zvuk pri počúvaní prostredníctvom rôznych reprodukčných systémov (interných 
reproduktorov nástroja, slúchadiel alebo systému externých reproduktorov).

1 Niekoľkokrát stlačte tlačidlo 
[FUNCTION], kým sa na displeji 
nezobrazí položka „MasterEQ“ (funkcia 
025; str. 61).
Na displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazí 
hlásenie MasterEQ a potom sa zobrazí aktuálny 
typ hlavného ekvalizéra.

2 Pomocou tlačidla [+/YES] alebo [–/NO] 
vyberte požadovaný typ hlavného 
ekvalizéra.
Typy hlavného ekvalizéra

1 Speaker 
(Reproduktor)

Optimálne na počúvanie cez 
vstavané reproduktory nástroja.

2 Headphone 
(Slúchadlá)

Optimálne pre slúchadlá alebo na 
počúvanie cez externé reproduktory.

3 Boost 
(Zosilnenie) Poskytuje silnejší zvuk.

4 Piano (Klavír) Optimálne na hru klavírneho sóla.

5 Bright 
(Jasný tón)

Znižuje stredové pásmo na 
dosiahnutie jasnejšieho zvuku.

6 Mild 
(Jemný tón)

Znižuje výškové pásmo na 
dosiahnutie jemnejšieho zvuku.

MasterEQ
025

Speaker1

025

Aktuálny typ hlavného 
ekvalizéra
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Pripájanie k iným zariadeniam

Výstupný signál zo zvukového zariadenia, napríklad 
smartfónu, môžete viesť cez zabudované 
reproduktory tohto nástroja pripojením príslušného 
zariadenia pomocou kábla. Vďaka tomu môžete hrať 
na klaviatúre spolu s prehrávaním z hudobného 
prehrávača.

1 Vypnite napájanie externého zvukového 
zariadenia aj tohto nástroja.

2 Zapojte zvukové zariadenie do 
konektora [AUX IN] na nástroji.
Použite kábel (s nulovým odporom), ktorý má na 
jednom konci 3,5 mm stereo jack konektor na 
pripojenie k tomuto nástroju a na druhom konci 
zástrčku zodpovedajúcu výstupnému konektoru 
externého zvukového zariadenia.

3 Zapnite externé zvukové zariadenie 
a potom tento nástroj.

4 Spustite prehrávanie na pripojenom 
externom zvukovom zariadení.
Výstupný signál zvukového zariadenia je vedený 
cez reproduktory tohto nástroja.

5 Nastavte pomer hlasitosti medzi externým 
zvukovým zariadením a týmto nástrojom.
Upravte hlasitosť prehrávania na zvukovom 
zariadení, potom nastavte celkovú hlasitosť 
otáčaním ovládača [MASTER VOLUME] 
nástroja.

6 Hrajte na klaviatúre spolu so zvukom zo 
zvukového zariadenia.
Môžete zrušiť alebo znížiť hlasitosť časti melódie 
prehrávaného zvuku. Podrobné informácie 
nájdete na str. 58.

7 Po dokončení hry zastavte prehrávanie 
na zvukovom zariadení.

• Pred pripojením vypnite napájanie tohto nástroja aj externého zvukového zariadenia. Pred zapnutím alebo vypnutím napájania 
tiež nastavte všetky úrovne hlasitosti na minimum (0). Inak môže dôjsť k poškodeniu zariadení, zásahu elektrickým prúdom 
alebo dokonca trvalej strate sluchu.

UPOZORNENIE

Prehrávanie v externom 
zvukovom zariadení so 
zabudovanými reproduktormi

• Ak chcete predísť poškodeniu externého zvukového 
zariadenia a nástroja, najprv zapnite napájanie externého 
zvukového zariadenia, až potom napájanie nástroja. Pri 
vypínaní najprv vypnite napájanie nástroja a potom 
napájanie externého zariadenia.

• Ak používate počítač alebo inteligentné zariadenie, napr. 
smartfón alebo tablet, môžete toto zariadenie pripojiť aj 
k terminálu [USB TO HOST] (pozrite si informácie v časti 
„Pripojenie k počítaču“ na str. 57).

OZNÁMENIE

POZNÁMKA

Zvukové zariadenie
(Smartfón atď.)

3,5 mm stereo 
jack konektor

• Úroveň vstupu z externého zvukového zariadenia môžete 
nastaviť zobrazením položky „AuxInVol“ (Hlasitosť 
vstupného signálu konektora Aux In) pomocou funkcie 
číslo 043 (str. 62) a použitím tlačidiel [0] – [9], [+/YES] 
a [–/NO]. Ak hlasitosť zvýšite na hodnotu viac ako 50, 
zvukové zariadenie môže vydávať skreslený zvuk.

POZNÁMKA
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Pripojenie terminálu [USB TO HOST] nástroja 
k počítaču pomocou kábla USB vám umožňuje 
vykonať nasledujúce praktické operácie.

Prenos súborov MIDI, napríklad súbory 
skladieb alebo štýlu
Môžete prehrávať súbory skladieb prenesené 
z počítača do nástroja (str. 19) alebo preniesť 
skladby používateľa (str. 51) nahraté na nástroji do 
počítača na ďalšie úpravy alebo uloženie.

Pred prenesením súboru je potrebné zapnúť 
nastavenia funkcie „Režim pamäte“ (funkcia 059; 
str. 63). Podrobné informácie nájdete v príručke 
„Computer-related Operations“ (Operácie súvisiace 
s počítačom) na webovej lokalite (str. 8|.

Prenos/príjem údajov MIDI
Káblové pripojenie USB k počítaču umožňuje 
prehrávať skladby MIDI v počítači alebo nahrávať 
vašu hru na nástroji vo forme údajov MIDI do 
počítača.

Prenos/príjem zvukových údajov 
(rozhranie USB Audio)
Pripojenie kábla USB k počítaču tiež umožňuje 
prehrávať na nástroji zvukové údaje s vysokou 
kvalitou zvuku v počítači alebo zaznamenať vašu 
hru na nástroji ako zvukové údaje do počítača. 
Na komunikáciu zvukových údajov musí byť 
nainštalovaný osobitný ovládač. Podrobné 
informácie nájdete v príručke „Computer-related 
Operations“ (Operácie súvisiace s počítačom) na 
webovej lokalite (str. 8|.

Pripojenie k počítaču

• Používajte kábel USB typu AB kratší ako tri metre.

• Nemožno používať káble USB 3.0.

Súbory, ktoré možno prenášať
• Súbory skladieb (prípona: .MID)

Súbory skladieb vytvorené v iných nástrojoch alebo 
počítačoch možno prenášať do tohto nástroja. 
Skladby používateľa vytvorené v tomto nástroji 
nemožno preniesť do počítača ako jeden súbor.

• Súbory štýlov (prípona: .STY)
Tento nástroj nemá funkciu vytvárania súborov štýlov, 
môžete však importovať súbor štýlu vytvorený v inom 
zariadení. Maximálna kapacita na súbor je 50 kB. 
Súbory presahujúce limit sa v nástroji nerozpoznajú.

• Súbory zálohy (prípona: .BUP)
* Údaje „Parametre, ktoré sú zálohované podľa potreby“ 

a „Parametre, ktoré sú zálohované po vypnutí 
napájania“ (okrem „Stav prejdenia režimu Keys to 
Success“) na str. 59 môžete prenášať do počítača 
a uložiť údaje ako jeden záložný súbor.

kábel USB

USB 
terminál

nástrojpočítač

terminál [USB TO 
HOST]

POZNÁMKA

• Do tohto nástroja možno prenášať súbory s celkovou 
veľkosťou približne 1,4 MB.

• Ak do tohto nástroja presuniete súbor štýlu, musíte ho 
zaregistrovať skôr, ako ho použijete v nástroji. 
Podrobnejšie informácie nájdete v časti „Registrácia 
súboru štýlu“ (str. 50).

• Súbory prenesené do nástroja sú uvedené v nástroji 
v poradí podľa symbolu, čísla a abecedy.

POZNÁMKA

• Kým je režim pamäte zapnutý, nemôžete na nástroj hrať, ani 
prenášať/prijímať súbory MIDI alebo zvukové údaje. Režim 
pamäte zapínajte len pri prenose súborov.

• Hlasitosť možno upraviť v počítači a tiež pomocou otočného 
ovládača nástroja [MASTER VOLUME]. Úroveň externého 
zvukového vstupu prostredníctom terminálu [USB TO HOST] 
môžete nastaviť zobrazením položky „USBINVol“ (hlasitosť 
vstupného signálu USB) pomocou funkcie číslo 044 (str. 62) 
a použitím tlačidiel [0] – [9], [+/YES] a [–/NO].

• Pri výstupe prehrávania zvuku z nástroja do počítača, 
napríklad pri nahrávaní zvukového vstupu z terminálu [USB TO 
HOST], keď hráte na nástroji, nie je možné upraviť úroveň 
zvukových údajov pomocou otočného ovládača [MASTER 
VOLUME].

• Ak používate nástroj spolu s aplikáciou na produkciu hudby, 
napr. DAW (pracovná stanica na digitálny zvuk), vypnite 
funkciu Loopback (Slučka, funkcia 045; str. 62). Ak je táto 
možnosť zapnutá, do aplikácie DAW sa odošle zmes 
zvukových údajov a zvuku nástroja, čo môže spôsobiť vytie 
a neočakávané hlasné zvuky.

POZNÁMKA

POZNÁMKA
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Pripojením inteligentného zariadenia, ako je 
smartfón alebo tablet, k nástroju, môžete využívať 
rôzne funkcie. Podrobné informácie o pripojeniach 
nájdete v časti „Smart Device Connection Manual“ 
(Príručka pripojenia inteligentného zariadenia) na 
webovej lokalite (str. 8). Informácie 
o kompatibilných inteligentných zariadeniach 
a aplikáciách nájdete na nasledujúcej stránke:
https://www.yamaha.com/kbdapps/

Keď vysielate zvuk z externého zvukového 
zariadenia alebo z počítača pripojeného 
k vstupnému konektoru [AUX IN] alebo k terminálu 
[USB TO HOST] prostredníctvom tohto nástroja, 
môžete zrušiť alebo znížiť hlasitosť časti melódie 
prehrávania zvuku. Túto funkciu môžete použiť na 
cvičenie časti melódie spolu s prehrávaním zvuku.

1 Spustite prehrávanie na pripojenom 
externom zariadení.

2 Niekoľkonásobným stlačením 
tlačidla [FUNCTION] vyvoláte režim 
„MelodySP“ (potlačenie melódie, 
funkcia 046; str. 62).

3 Pomocou tlačidla [+/YES] vyberte 
možnosť „on“ (zap.).

4 Ak chcete zrušiť funkciu potlačenia 
melódie, stlačením tlačidla [-/NO] 
vyberte „oFF” (vyp.).

Keď nemožno zrušiť (alebo znížiť) zvuk 
melódie alebo zvuku podľa očakávania

1 Opakovaným stláčaním tlačidla 
[FUNCTION] zobrazte položku 
„SupprPan“ (funkcia 047; str. 63), zatiaľ 
čo funkcia potlačenia melódie je 
zapnutá.

2 Nastavte pozíciu panorámovania zvuku 
tak, aby sa dala zrušiť (znížiť) pomocou 
tlačidiel [+/YES], [-/NO].

Pripojenie k inteligentnému 
zariadeniu

• Ak používate nástroj spolu s aplikáciou na produkciu hudby, 
napr. DAW (pracovná stanica na digitálny zvuk), vypnite 
funkciu Loopback (Slučka, funkcia 045; str. 62). Ak je táto 
možnosť zapnutá, do aplikácie DAW sa odošle zmes 
zvukových údajov a zvuku nástroja, čo môže spôsobiť vytie 
a neočakávané hlasné zvuky.

• Používajte kábel USB typu AB kratší ako tri metre.

• Nemožno používať káble USB 3.0.

• Úroveň zvuku zvukového vstupu môžete nastaviť cez terminál 
[USB TO HOST] nastavením funkcií „USBINVol“ (funkcia 044; 
str. 62).

Zníženie hlasitosti partu 
melódie (funkcia Melody 
Suppressor) 

POZNÁMKA

046

MelodySPon 

Zobrazuje sa, keď je 
zapnutá funkcia 
Potlačenie melódie.

Podržte stlačené 
niekoľko sekúnd.

• Keď je nástroj pripojený k terminálu [USB TO HOST] 
a nastavenie Audio Loop Back (funkcia 045; str. 62) má 
hodnotu OFF (VYP.), funkciu Potlačenie melódie 
nemožno použiť.

• V závislosti od konkrétneho obsahu hudby sa melódia 
alebo farba zvuku nemusí zrušiť podľa očakávania, aj keď 
je zapnutá funkcia Potlačenie melódie.

POZNÁMKA

SupprPanC

047

L63 – C – R63
(vľavo – stred – vpravo)

POZNÁMKA
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Zálohovanie a inicializácia

Nasledujúce parametre zálohovania sa zachovajú aj 
po vypnutí napájania.

Okrem vyššie uvedených parametrov zálohovania 
sa aj po vypnutí napájania zachovajú všetky údaje 
(vrátane údajov štýlu, ktoré neboli načítané) 
prenesené z pripojeného počítača. 
Zálohované parametre okrem parametrov „stavu 
prejdenia režimu Keys to Success“ možno prenášať 
a ukladať v počítači ako jeden záložný súbor 
(s príponou: .BUP). Tento záložný súbor možno 
načítať do nástroja do budúcnosti. 
Podrobné informácie o používaní počítača s týmto 
nástrojom nájdete v príručke „Computer-related 
Operations“ (Operácie súvisiace s počítačom) na 
webovej lokalite (str. 8).

Chyba počas zálohovania
Pri pripájaní k počítaču so zapnutým režimom 
pamäte (funkcia 059; str. 63) v nástroji nemusí byť 
dostatok pamäte na vytvorenie záložného súboru na 
prenos do počítača. V takomto prípade sa na 
displeji zobrazí hlásenie „Not enough storage for 
backup“ (Nie je dostatok ukladacieho priestoru na 
zálohovanie). Ak chcete uložiť záložný súbor do 
počítača, vymažte nepotrebné súbory skladieb 
alebo súbory štýlov v nástroji, aby ste zaistili voľný 
priestor, a režim pamäte vypnite a znova zapnite. 
Vytvorí sa záložný súbor.
Ak v počítači neuložíte záložný súbor, pri zobrazení 
chybového hlásenia sa nevyskytol žiadny problém 
a správu môžete ignorovať.

Vlastné údaje môžete inicializovať pomocou týchto 
dvoch spôsobov. 

Funkcia vymazania zálohy
Táto operácia inicializuje parametre zálohovania 
a registračné pamäte.
Držte stlačený najvyšší biely kláves a stlačením 
prepínača [ ] (Pohotovostný režim/zapnuté) 
zapnite napájanie.

Vymazanie pamäte flash
Táto operácia vymaže všetky skladby a štýly 
prenesené z počítača. Údaje štýlu zaregistrované 
ako štýly s číslami 206 – 215 sa zachovajú. Držte 
stlačený najvyšší biely kláves a súčasne tri najvyššie 
čierne klávesy a stlačením prepínača [ ] 
(Pohotovostný režim/zapnuté) zapnite napájanie.

Parametre zálohovania

Parametre, ktoré sú zálohované podľa potreby
• Skladby používateľa (str. 51)
• Číslo štýlu 206 až 215 (str. 50)

Parametre, ktoré sú zálohované pri vypnutí 
napájania
• Registračná pamäť (str. 53)
• Stav prejdenia režimu Keys to Success (str. 37)
• Nastavenia funkcie: (str. 60)

Ladenie, medzník, citlivosť na úder, hlasitosť štýlu, 
hlasitosť skladby, hlasitosť metronómu, vaše 
tempo, skupina ukážok, režim prehrávania 
ukážok, typ hlavného ekvalizéra, predĺženie, 
automatické vypínanie, typ batérie, sprievodca, 
slučka, typ prstokladu, hlasitosť zvuku [AUX IN], 
hlasitosť zvuku [USB TO HOST], zmrazenie štýlu, 
zmrazenie transpozície, zmrazenie hlasu

• Zálohovanie sa vykoná automaticky pri vypnutí napájania. 
Pri vypnutí napájania sa v nasledujúcich situáciách 
zálohovanie nevykoná.

- Odpojený adaptéra napájania
- Výpadok napájania
- Takmer alebo úplne vybitá batéria

OZNÁMENIE

• Veľkosť záložného súboru sa líši v závislosti od množstva 
údajov uložených v nástroji. Maximálna kapacita je približne 
620 kB.

• Aj keď nie je vytvorený záložný súbor na prenos do počítača, 
záložné údaje sa uchovajú v nástroji.

Inicializácia

• Majte na pamäti, že vymazanie zálohy a pamäte flash 
vymaže aj údaje, ktoré ste zakúpili. Nezabudnite si 
dôležité údaje uložiť v počítači. 

POZNÁMKA

Najvyšší biely kláves

Najvyšší biely kláves
a tri najvyššie čierne

klávesy

OZNÁMENIE
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Funkcie

Nastavenia funkcií umožňujú prístup k množstvu detailných parametrov nástroja, ako 
je ladenie, medzník, zvuky a efekty.

1 Niekoľkokrát stlačte tlačidlo 
[FUNCTION], až kým sa nezobrazí 
požadovaná položka.
Pri každom stlačení tlačidla [FUNCTION] sa číslo 
funkcie bude postupne zvyšovať. Ak chcete 
znížiť číslo funkcie o hodnotu jedna, podržte 
stlačené tlačidlo [FUNCTION] a súčasne krátko 
stlačte tlačidlo [-/NO]. Stlačením len samotného 
tlačidla [+/YES] alebo [–/NO] sa číslo funkcie 
nezmení. 

V závislosti od vybranej funkcie môže byť názov 
funkcie po niekoľkých sekundách nahradený 
hodnotou nastavenia.

2 Nastavte hodnotu pomocou 
numerických tlačidiel [0] – [9] a tlačidiel 
[+/YES] a [–/NO].

3 Ak chcete ukončiť nastavenia funkcií, 
stlačte jedno z tlačidiel [VOICE], [SONG] 
alebo [STYLE].

Zoznam funkcií

• Keď sa nezobrazia Nastavenia funkcií, stlačte jedno 
z tlačidiel [VOICE], [SONG] alebo [STYLE] a potom znova 
stlačte tlačidlo [FUNCTION].

• Počas prehrávania skladby, štýlu alebo metronómu sa na 
displeji nezobrazuje číslo funkcie. Namiesto toho sa 
zobrazuje hodnota doby.

Transpos00

001

Aktuálna hodnota

Číslo funkcie

Názov funkcie

Stlačte 
niekoľkokrát 
podľa potreby

POZNÁMKA

Priame 
zadávanie 
číslic

• Zvýšenie 
hodnoty o 1

• Áno
• Zapnúť

Súčasným stlačením 
oboch tlačidiel sa obnoví 
predvolené nastavenie.

• Zníženie 
hodnoty 
o 1

• Nie
• Vypnutá

Číslo 
funkcie Názov funkcie Obrazovka Rozsah/

nastavenie
Predvolená 

hodnota Opis

Celkové

001 Transpose 
(Transpozícia) Transpos -12–12 00 Určuje výšku tónu nástroja v intervale jedného poltónu.

002 Tuning (Ladenie) Tuning
427,0 Hz – 
453,0 Hz 440,0 Hz Určuje jemné dolaďovanie výšky tónu celého nástroja s krokom 

približne po 0,2 Hz.

003 Split Point 
(Medzník) SplitPnt 036–096 (C1–C6) 54 (F#2)

Určuje najvyšší kláves pre zvuk rozdelenia a nastavenie 
„medzníka“ – inými slovami kláves, ktorý oddeľuje zvuk 
rozdelenia (nižší) a hlavný zvuk (vyšší). Toto nastavenie sa 
použije na medzník sprievodu (str. 45).

004 Touch Response 
(Citlivosť na úder) TouchRes

1 (Soft) (jemná), 
2 (Medium) 
(stredná), 
3 (Hard) (tvrdá), 
4 (Fixed) (fixná)

2 (Medium) 
(stredná) Pozrite si str. 26.

Hlavný zvuk (str. 24)

005 Volume (Hlasitosť) M.Volume 000–127 * Určuje hlasitosť hry na klaviatúre pri hraní spolu so skladbou 
alebo štýlom.

006 Octave (Oktáva) M.Octave -2 – +2 * Určuje rozsah oktáv pre hlavný zvuk.

007 Chorus Depth 
(Hĺbka chorusu) M.Chorus 000–127 * Určuje množstvo signálu hlavného zvuku, ktorý sa odošle do 

efektu chorus.
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Druhý zvuk (str. 25)

008 Dual Voice 
(Druhý zvuk) D.Voice 001–622 * Určuje výber druhého zvuku.

009 Volume (Hlasitosť) D.Volume 000–127 * Určuje hlasitosť druhého zvuku.

010 Octave (Oktáva) D.Octave -2 – +2 * Určuje rozsah oktáv pre druhý zvuk.

011 Chorus Depth 
(Hĺbka chorusu) D.Chorus 000–127 * Určuje množstvo signálu druhého hlasu, ktorý sa odošle do 

efektu chorus.

Rozdeliť zvuk(str. 25)

012 Rozdeliť zvuk S.Voice 001–622 * Určuje nastavenie rozdelenia hlasu.

013 Volume (Hlasitosť) S.Volume 000–127 * Určuje hlasitosť rozdelenia hlasu.

014 Octave (Oktáva) S.Octave -2 – +2 * Určuje rozsah oktáv pre rozdelenie hlasu.

015 Chorus Depth 
(Hĺbka chorusu) S.Chorus 000–127 * Určuje veľkosť časti signálu rozdelenia hlasu, ktorá sa odošle do 

efektu chorus.

Štýl (str. 44)

016 Style Volume 
(Hlasitosť štýlu) StyleVol 000–127 100 Určuje hlasitosť štýlu, keď je vybratý štýl (str. 45).

017 Fingering Type 
(Typ prstokladu) FingType

1 (SmartChd)
2 (Multi)

1 
(SmartChd)

Určuje spôsob detekcie akordu v časti sprievodu pri prehrávaní 
štýlu.

018

Smart Chord Key 
(Tónina 
inteligentných 
akordov)

S.ChdKey

FL7 (7 béčok b) – 
SP0 (žiadne 
predznamenanie) – 
SP7 (7 krížikov #)

SP0 (Žiadne 
predzname-

nanie)

Určuje predznamenanie, keď je prstoklad akordov nastavený na 
možnosť „SmartChd” (Inteligentné akordy). Napríklad ak sú 
v partitúre 2 „krížiky“ (#), podržte stlačené tlačidlá [+/YES]/[-/NO], 
kým sa na obrazovke neobjaví „SP2“.

Skladba (str. 31)

019 Song Volume 
(Hlasitosť skladby) SongVol 000–127 100 Určuje hlasitosť štýlu, keď je vybratá skladba (str. 32).

Efekty

020 Reverb Type 
(Typ ozveny) Reverb

1 – 4 (Hall 1–4)
5 (Cathedral)
6 – 8 (Room 1–3)
9 – 10 (Stage 1–2)
11 – 12 (Plate 1–2)
13 (Off)

** Určuje typ dozvuku vrátane jej vypnutia (str. 96).

021 Reverb Level 
(Úroveň dozvuku) RevLevel 000–127 064 Určuje množstvo signálu zvuku, ktorý sa odošle do efektu 

dozvuku.

022 Chorus Type 
(Typ chorusu) Chorus

1 (Chorus1)
2 (Chorus2)
3 (Chorus3)
4 (Flanger1)
5 (Flanger2)
6 (Off)

** Určenie typu chorusu vrátane jeho vypnutia (str. 96).

023 DSP Type (Typ 
efektu DSP) DSPType 01–38 * Určuje typ efektu DSP (str. 96).

024 Sustain 
(Predĺženie) Sustain ON/OFF OFF (vyp.) Určuje, či je funkcia predĺženia zapnutá alebo vypnutá. 

(str. 27).

025
Master EQ Type 
(Typ hlavného 
ekvalizéra)

MasterEQ

1 (Speaker) 
(Reproduktor)
2 (Headphone) 
(Slúchadlá)
3 (Boost) 
(Zosilnenie)
4 (Piano) (Klavír)
5 (Bright) (Jasný tón)
6 (Mild) (Jemný tón)

1 (Speaker) 
(Reproduktor)

Určuje, aký typ ekvalizačného efektu sa aplikuje na výstup 
reproduktorov alebo slúchadiel pre optimálny zvuk v rôznych 
situáciách počúvania (str. 55).

Harmónia/arpeggio (str. 28)

026

Harmony/
Arpeggio Type 
(Typ harmónie/
arpeggia)

Harm/Arp

001 – 026 
(Harmony)
027 – 176 
(Arpeggio)

* Určuje typ harmónie alebo typ arpeggia.

027
Harmony Volume 
(Hlasitosť 
harmónie)

HarmVol 000–127 * Určuje hlasitosť harmonického efektu.

028
Arpeggio Velocity 
(Rýchlosť 
arpeggia)

ArpVelo
1 (Original)
2 (Key) **

Určuje hlasitosť arpeggia. Ak je vybratá možnosť „Key“, 
arpeggia sa budú prehrávať s hlasitosťou zodpovedajúcou sile, 
akou hráte na klaviatúre. Ak je vybratá možnosť „Original“, 
arpeggia sa budú prehrávať s ich pôvodnou hlasitosťou bez 
ohľadu na silu úderu.

Pedál (str. 27. 29)

029 Pedal Function 
(Funkcia pedála) PdlFunc

1 (Sustain)
2 (Arp Hold)
3 (Sus+ArpH)
4 (Articulation)

1 (Sustain)

Predĺženie: Predĺženie sa dosiahne pri stlačení pedála.
Arp Hold: Prehrávanie arpeggia bude pokračovať, kým zostane 

pedál stlačený.
Sus + ArpH: Dosiahne sa predĺženie a prehrávanie arpeggia 

bude pokračovať, kým je stlačený pedál.
Artikulácia: Efekt artikulácie sa dosiahne pri stlačení pedála.

Číslo 
funkcie Názov funkcie Obrazovka Rozsah/

nastavenie
Predvolená 

hodnota Opis
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Metronóm (str. 24)

030
Time Signature 
Numerator (Čitateľ 
taktu)

TimeSigN 00–60 ** Určuje takt metronómu.

031
Time Signature 
Denominator 
(Menovateľ taktu)

TimeSigD

Half note (Polová 
nota), Quarter note 
(Štvrťová nota), 
Eighth note 
(Osminová nota), 
Sixteenth note 
(Šestnástinová 
nota)

** Určuje trvanie každého úderu metronómu.

032
Metronome 
Volume (Hlasitosť 
metronómu)

MetroVol 000–127 100 Určuje hlasitosť metronómu.

Lekcia (str. 35)

033 Lesson Track (R) 
(Stopa lekcie (P)) R-Part 01–16 01

Určuje číslo stopy v lekcii pre pravú ruku. Toto nastavenie platí 
len pre skladby vo formáte SMF 0 prenesené z počítača.
Vyberte skladbu, ktorú chcete použiť pre lekcie, vyberte „R-Part“ 
a potom pomocou numerických tlačidiel [0] – [9] a tlačidiel [+/YES] 
a [–/NO] vyberte kanál, ktorý chcete prehrávať ako vybraný part 
pravej ruky. Odporúčame vybrať kanál 1 pre part pravej ruky.

034 Lesson Track (L) 
(Stopa lekcie (Ľ)) L-Part 01–16 02

Určuje číslo stopy v lekcii pre ľavú ruku. Toto nastavenie platí len 
pre skladby vo formáte SMF 0 prenesené z počítača.
Vyberte skladbu, ktorú chcete použiť pre lekcie, vyberte „L-Part“ 
a potom pomocou numerických tlačidiel [0] – [9] a tlačidiel [+/YES] 
a [–/NO] vyberte kanál, ktorý chcete prehrávať ako určený part 
ľavej ruky. Odporúčame vybrať kanál 2 pre part ľavej ruky.

035 Your Tempo 
(Vaše tempo) YourTemp ON/OFF ON (ZAP.)

Tento parameter je určený pre lekciu 3 Čakanie. Keď je možnosť 
zapnutá, tempo prehrávania sa bude meniť tak, aby zodpovedalo 
rýchlosti, ktorou hráte. Keď je možnosť vypnutá, tempo 
prehrávania sa zachová bez ohľadu na rýchlosť, ktorou hráte.

036 Guide 
(Sprievodca) Guide ON/OFF ON (ZAP.) Určuje, či počas lekcie Čakanie znejú zvuky tónov (ON/OFF).

Funkcia svetelného sprievodcu (rozsvecovacia klaviatúra)

037 Svetelný 
sprievodca Light ON/OFF ON (ZAP.) Slúži na zapnutie alebo vypnutie funkcie svetelného sprievodcu 

(str. 36).

038

Light Part 1 
Setting 
(Nastavenie svetla 
partu 1)

LightPt1 01–16 01 Určuje 1. part (kanál), ktorý rozsvieti klaviatúru pri hraní skladby 
MIDI, ktorá je v počítači, na tomto nástroji.

039

Light Part 2 
Setting 
(Nastavenie svetla 
partu 2)

LightPt2 01–16 02 Určuje 2. part (kanál), ktorý rozsvieti klaviatúru pri hraní skladby 
MIDI, ktorá je v počítači, na tomto nástroji.

MIDI

040
Local Control 
(Lokálne 
ovládanie)

Local ON/OFF ON (ZAP.)

Určuje, či klaviatúra nástroja ovláda interný generátor tónov (ON) 
alebo nie (OFF). Pri nahrávaní hry na klaviatúre do softvéru 
aplikácie v počítači prostredníctvom rozhrania MIDI nastavte 
tento parameter na možnosť OFF.

041 External Clock 
(Externé hodiny) ExtClock ON/OFF OFF (vyp.)

Určuje, či sa nástroj synchronizuje s internými (OFF) alebo 
s externými hodinami (ON). Pri nahrávaní hry na klaviatúre do 
softvéru aplikácie v počítači prostredníctvom rozhrania MIDI 
nastavte tento parameter na možnosť ON.

042

Initial Send 
(Odoslanie 
pôvodných 
nastavení)

InitSend YES/NO –
Umožňuje odoslať údaje o nastaveniach panela do počítača. 
Stlačením tlačidla [+/YES] údaje odošlete, stlačením tlačidla 
[-/NO] odoslanie zrušíte. 

Zvuk (str 56. 57, 58)

043
Zvukový vstup 
[AUX IN] 
Volume (Hlasitosť)

AuxInVol 000–127 050 Určuje hlasitosť vstupného zvuku prehrávania cez konektor 
vstupu [AUX IN] (str. 56).

044

[USB TO HOST] 
Audio Volume 
(Hlasitosť zvuku 
[USB TO HOST])

USBINVol 000–127 100 Určuje hlasitosť vstupného zvuku prehrávania cez terminál [USB 
TO HOST] (str. 57).

045 Audio Loop Back 
(Zvuková slučka) Loopback ON/OFF (Zap./Vyp.) ON

Určuje, či sa vstupný zvukový signál z terminálu [USB TO HOST] 
vracia do počítača alebo nie, keď sa hrá na nástroji. Ak chcete 
do počítača odosielať len zvuk hraný na tomto nástroji, nastavte 
tento parameter na možnosť OFF.

046 Potlačenie melódie MelodySP ON/OFF (Zap./Vyp.) OFF

Keď vysielate zvuk z externého zvukového zariadenia alebo 
z počítača pripojeného k vstupnému konektoru [AUX IN] alebo 
k terminálu [USB TO HOST] prostredníctvom tohto nástroja, 
môžete zrušiť alebo znížiť hlasitosť časti melódie prehrávania 
zvuku zapnutím tejto funkcie(str. 58).

Číslo 
funkcie Názov funkcie Obrazovka Rozsah/

nastavenie
Predvolená 

hodnota Opis
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* Príslušná hodnota sa nastaví automaticky pre každú kombináciu zvukov.
** Príslušná hodnota sa nastaví automaticky pre každú skladbu, štýl alebo arpeggio.

047
Supressor Pan 
(Panorámovanie 
potlačenia)

SupprPan L63–C–R63 C Určuje polohu prehrávania zvuku externého zvukového 
zariadenia, ktorý sa má zrušiť alebo znížiť (str. 58).

Zmrazenie registračnej pamäte (str. 54)

048 Style Freeze 
(Zmrazenie štýlu) StyleFrz ON/OFF (Zap./Vyp.) OFF Ak chcete, aby sa registračná pamäť vyvolala bez prepisovania 

aktuálneho nastavenia štýlu, vyberte možnosť ON.

049
Transpose Freeze 
(Režim zmrazenia 
transpozície)

TransFrz ON/OFF (Zap./Vyp.) OFF Ak chcete, aby sa registračná pamäť vyvolala bez prepisovania 
aktuálneho nastavenia transpozície, vyberte možnosť ON.

050 Voice Freeze 
(Zmrazenie hlasu) VoiceFrz ON/OFF (Zap./Vyp.) OFF Ak chcete, aby sa registračná pamäť vyvolala bez prepisovania 

aktuálneho nastavenia hlasu, vyberte možnosť ON.

Duo (str. 30)

051 Duo Mode 
(Režim Duo) DuoMode ON/OFF (Zap./Vyp.) OFF Zapne alebo vypne režim Duo (str. 30).

052 Duo L Voice (Ľavý 
zvuk Duo) DuoLVc 001–622 * Určuje zvuk ľavej sekcie.

053 Medzník režimu 
Duo DuoPnt 036–096 (C1–C6) 066 (F#3) Určuje kláves, ktorý rozdeľuje klaviatúru na ľavú a pravú časť.

054 Duo R Volume 
(Duo P, hlasitosť) DuoRVol 000–127 * Určuje hlasitosť pravej časti.

055 Duo L Volume 
(Duo Ľ, hlasitosť) DuoLVol 000–127 * Určuje hlasitosť ľavej časti.

056
Duo R Octave 
(Pravá oktáva 
Duo)

DuoROct -3 – +3 * Určuje výšku tónu pravej časti v oktávach.

057 Duo L Octave 
(Ľavá oktáva Duo) DuoLOct -3 – +3 * Určuje výšku tónu ľavej časti v oktávach.

058 Duo Type 
(Typ režimu Duo) DuoType

1 (Balance) 
(Vyváženie)
2 (Separate) 
(Oddelene)

2 (Separate) 
(Oddelene)

Táto funkcia sa využíva v režime Duo (str. 30).
Balance: (Vyváženie) Zvuky hry v ľavej časti a pravej časti budú 
znieť z ľavého aj pravého reproduktora.
Separate (Oddelene): Zvuk hry v ľavej časti bude znieť z ľavého 
reproduktora a zvuk hry v pravej časti bude znieť z pravého 
reproduktora.

Pamäť

059 Storage Mode 
(Režim pamäte) Storage ON/OFF (Zap./Vyp.) OFF

Pri prenose súborov skladieb alebo štýlov medzi nástrojom 
a počítačom nastavte režim pamäte na možnosť ON (zap.). Keď 
je režim pamäte zapnutý, na nástroji nemôžete hrať.

Súbor štýlu

060 Style Register 
(Registrácia štýlu) StyleReg 001 – nnn – Výber a registrácia súboru štýlu spomedzi súborov uložených 

v pamäti flash, ktoré sa načítali z počítača (str. 50).

Ukážka (str. 33)

061 Demo Group 
(Skupina ukážok) DemoGrp

1 (Demo) (Ukážka)
2 (Preset) 
(Predvolené)
3 (User) (Používateľ)
4 (Download) 
(Stiahnutie)

1 (Demo) 
(Ukážka) Určuje skupinu opakovaného prehrávania.

062

Demo Play Mode 
(Režim 
prehrávania 
ukážok)

PlayMode

1 (Normal) 
(Normálne)
2 (Random) 
(Náhodne)

1 (Normal) 
(Normálne) Určuje režim opakovaného prehrávania.

Automatické vypínanie (str. 15)

063

Auto Power Off 
Time (Čas 
automatického 
vypnutia)

AutoOff
OFF (VYP.), 5/10/
15/30/60/120 (min) 30 min Určuje čas, po uplynutí ktorého sa napájanie nástroja

automaticky vypne.

Batéria (str. 14)

064 Battery Type 
(Typ batérií) Battery

1 (Alkaline) 
(Alkalické)
2 (Ni-MH)

1 (Alkaline) 
(Alkalické)

Vyberá typ batérií, ktoré ste vložili do nástroja.
Alkalická: Alkalická batéria/mangánová batéria
Ni-MH: Nabíjateľná batéria

Číslo 
funkcie Názov funkcie Obrazovka Rozsah/

nastavenie
Predvolená 

hodnota Opis
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Problém Možná príčina a riešenie

Pri zapnutí alebo vypnutí nástroja sa na chvíľu 
ozve praskavý zvuk.

Je to normálne a znamená to, že do nástroja prúdi elektrická energia.

Pri používaní mobilného telefónu vzniká šum. Používanie mobilného telefónu v tesnej blízkosti nástroja môže 
spôsobiť rušenie. Ak tomu chcete zabrániť, vypnite mobilný telefón 
alebo ho používajte ďalej od nástroja.

Pri používaní nástroja s aplikáciou v inteligentnom 
zariadení počuť z reproduktorov nástroja alebo 
slúchadiel šum.

Keď používate nástroj spolu s aplikáciou v inteligentnom zariadení, 
odporúčame zapnúť v inteligentnom zariadení „režim v lietadle“, aby 
ste predišli rušeniu spôsobenému komunikáciou.

Nepočuť žiadny zvuk, dokonca ani pri hraní na 
klaviatúre alebo pri prehrávaní skladby alebo štýlu.

Skontrolujte, či do konektora [PHONES/OUTPUT] na zadnom paneli 
nie je zapojená nejaká zástrčka. Ak sú do tohto konektora zapojené 
slúchadlá, nástroj nevydáva žiadny zvuk.

Skontrolujte zapnutie/vypnutie nastavenia lokálneho ovládania. (Pozrite 
si stranu strana 62, funkcia 040.) Skontrolujte, či je nastavenie „Local 
Control“ nastavené na hodnotu ON.

Keď nástroj používate, nereaguje. Je režim Pamäť zapnutý? Skontrolujte, či je režim Pamäť vypnutý, 
pozrite si časť Pamäť na strane strana 63 (funkcia 059).

Pri hraní na klávesy v pravej časti klaviatúry 
nepočuť žiadny zvuk.

Keď používate funkciu slovníka (strana 49), klávesy v pravej časti sa 
používajú len na zadávanie základu a typu akordu.

Nepočuť všetky zvuky alebo je zvuk odseknutý. Nástroj je polyfonický až do maximálne 48 tónov – vrátane druhého 
zvuku, zvuku rozdelenia, štýlu, skladby a metronómu.
Tóny presahujúce túto hranicu nebudú znieť.

Nepočuť harmóniu. Spôsob vytvárania harmonického efektu (001 – 026) sa líši podľa 
vybratého štýlu. Pri typoch 001 – 005 zapnite automatický sprievod 
a prehrajte ho stlačením akordu v časti automatického sprievodu na 
klaviatúre a potom získajte harmonický efekt hraním na klávesy 
v pravej časti klaviatúry. Typy 006 – 026 môžete hrať bez zapnutia 
automatického sprievodu. Pri typoch 006 – 012 je však potrebné hrať 
súčasne dva tóny.

Pri stlačení tlačidla [START/STOP] sa neprehráva 
štýl alebo skladba.

Sú externé hodiny nastavené na hodnotu ON? Skontrolujte, či sú 
externé hodiny nastavené na hodnotu OFF (vyp.). Pozrite si nastavenia 
funkcií na strana 62 (funkcia 041).

Pri stlačení tlačidla [ACMP ON/OFF] sa 
nezobrazuje indikátor ACMP ON.

• Ak sa chystáte použiť ktorúkoľvek funkciu týkajúcu sa štýlu, vždy 
najprv stlačte tlačidlo [STYLE].

• Po zapnutí režimu Duo sa nezobrazí indikátor ACMP ON.

Štýl neznie správne. Skontrolujte, či je hlasitosť štýlu (strana 61, funkcia 016) nastavená na 
vhodnú úroveň.

Je medzník nastavený na vhodný kláves pre akordy, ktoré hráte? 
Nastavte medzník na vhodný kláves (strana 60, funkcia 003).
Je na displeji zobrazený indikátor ACMP? Ak nie je zobrazený, stlačte 
tlačidlo [ACMP ON/OFF], aby sa zobrazil. 

Štýl pri zahraní akordu neznie. Ak je typ prstokladu (funkcia 017; strana 61) nastavený na hodnotu 
Multi, vyskytnú sa nasledujúce podmienky.
• Pri postupnom hraní súvisiacich akordov (napríklad niektoré molové 

akordy, po ktorých nasleduje molová septima) sa niekedy 
automatický sprievod nezmení.

• Dvojtónové prstoklady vytvoria akord podľa predtým hraného 
akordu.

• Hraním na dva rovnaké základné klávesy v susedných oktávach sa 
vytvorí sprievod založený len na základnom tóne.

Nožný spínač (pre predĺženie) má opačný účinok. 
Napríklad pri stlačení nožného prepínača sa zvuk 
preruší a pri jeho uvoľnení sa zvuk predĺži.

Polarita nožného prepínača je obrátená. Pred zapnutím napájania 
skontrolujte, či je nožný prepínač správne pripojený ku konektoru 
[SUSTAIN].

Riešenie problémov
Dodatok
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Farba zvuku sa mení od tónu k tónu. Ide o normálny jav. Spôsob vytvárania tónov AWM používa v rámci 
rozsahu klaviatúry viaceré nahrávky (vzorky) nástroja, a preto môže byť 
skutočná farba zvuku od tónu k tónu mierne odlišná.

• Hlasitosť je príliš nízka.
• Kvalita zvuku je nízka.
• Rytmus neočakávane zastal alebo sa neprehráva.
• Nahraté údaje skladby a pod. sa neprehrávajú 

správne.
• Displej LCD náhle stmavol a obnovili sa všetky 

predvolené nastavenia panela.

Batérie sú vybité. Všetkých šesť batérií vymeňte za úplne nové batérie 
alebo použite dodaný adaptér napájania.

Napájanie sa náhle a nečakane vypína. Je to normálne a možno sa aktivovala funkcia Automatické vypínanie 
(strana 15). Ak chcete vypnúť funkciu Automatické vypínanie, vyberte 
položku „Off“ v nastaveniach funkcií (funkcia 063; strana 63).

Keď je nástroj zapnutý, napájanie sa náhle 
a neočakávane vypne.

Aktivoval sa ochranný obvod v dôsledku nadprúdu. Táto situácia môže 
nastať, keď sa používa iný než uvedený napájací adaptér alebo keď je 
napájací adaptér poškodený. Používajte iba určený adaptér (strana 67). 
Ak sa vám zdá, že nástroj nefunguje správne, okamžite ho prestaňte 
používať a nechajte ho skontrolovať kvalifikovaným servisným 
technikom spoločnosti Yamaha.

Aplikácia vo vašom inteligentnom zariadení 
nedokáže rozpoznať tento nástroj.

Je režim Pamäť zapnutý? Skontrolujte, či je režim Pamäť vypnutý. 
Pozrite si časť nastavenia funkcií na strane strana 63 (funkcia 059).

Problém Možná príčina a riešenie
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Technické údaje

EZ-300
Názov produktu Digitálna klaviatúra

Rozmery/
Hmotnosť

Rozmery (Š x H x V) 945 mm x 369 mm x 118 mm

Hmotnosť 4,8 kg
(bez batérií)

Rozhranie 
ovládania

Klaviatúra
Počet klávesov 61
Citlivosť na úder Soft (Jemná), Medium (Stredná), Hard (Tvrdá), Fixed (Fixná)
Svetelný sprievodca Áno

Obrazovka Typ LCD, displej
Podsvietenie Áno
Jazyk Angličtina

Panel Jazyk Angličtina

Zvuky

Vytváranie tónov Technológia vytvárania 
tónov Vzorkovanie sterea AWM

Polyfónia (max.) 48

Predvolené Počet zvukov

622
(241 zvukov panela + 22 súprav bicích nástrojov/zvukových 

nástrojov SFX + 20 zvukov arpeggio + 
+ 339 zvukov XGlite)

Kompatibilita GM/XGlite

Efekty

Typy

Funkcia DSP 38 typov

Dozvuk 12 typov
Chorus 5 typov
Hlavný ekvalizér 6 typov

Funkcie

Druhý zvuk Áno
Rozdelenie Áno
Predĺženie Áno

Harmónia 26 typov
Arpeggio 150 typov
Potlačenie melódie Áno

Artikulácia Áno (11 zvukov Super Articulation Lite Voices)

Štýly sprievodu

Predvolené

Počet štýlov 205
Prstoklad Smart Chord (Inteligentné akordy), Multi finger (Viac prstov)

Ovládanie štýlu ACMP ON/OFF, SYNC START, START/STOP, INTRO/ENDING/rit., 
MAIN/AUTO FILL

Externé štýly 10

Ďalšie funkcie

Hudobná databáza 170

One Touch Setting 
(Nastavenie jedným 
dotykom) (OTS)

Áno

Kompatibilita SFF (formát súboru štýlu)

Skladby (MIDI)

Predvolené Počet predvolených 
skladieb

202
(vrátane funkcie Touch Tutor: 10, Chord Study – štúdium akordov: 

12, postupnosť akordov: 40)

Nahrávanie
Počet skladieb 5
Počet skladieb 2
Kapacita dát Približne 10 000 tónov

Formátovanie
Prehrávanie Formáty SMF 0 a 1
Nahrávanie Pôvodný formát súboru

Funkcie

Lekcia
Lekcia režimu Keys to Success 1 až 3 (Počúvanie, Časovanie, 

Čakanie), Opakovanie frázy, opakovanie A - B, slovník akordov, 
Touch Tutor, Chord Study – štúdium akordov, Postupnosť akordov

USB Audio (rozhranie USB TO HOST) 44,1 kHz, 16 bitov, stereo
Registračná 
pamäť Počet tlačidiel 9

Všeobecné 
ovládacie prvky

Metronóm Áno
Rozsah tempa 11–280
Transpozícia  –12 až 0, 0 až +12

Ladenie 427,0 – 440,0 – 453,0 Hz (s krokom približne po 0,2 Hz)
Duo Áno

Rôzne Tlačidlo PIANO (Klavír) Áno (tlačidlo [PORTABLE GRAND])
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* Obsah tejto príručky sa vzťahuje na najnovšie technické údaje k dátumu publikovania. Ak chcete získať 
najnovšiu príručku, prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Yamaha a prevezmite si súbor príručky. Keďže 
technické údaje, zariadenia alebo samostatne predávané príslušenstvo nemusia byť všade rovnaké, obráťte sa 
na predajcu spoločnosti Yamaha.

Pamäť 
a pripojenie

Pamäť Vnútorná pamäť Približne 1,4 MB

Pripojiteľnosť

Vstup jednosmerného 
napájania 12 V

Slúchadlá/výstup Štandardný konektor stereoslúchadiel (PHONES/OUTPUT) 
Predĺženie Predĺženie, artikulácia, arpeggio

AUX IN Áno (3,5 mm stereo jack konektor)
rozhranie USB TO 
HOST Áno

Zvukový systém
Zosilňovače 2,5 W + 2,5 W

Reproduktory 12 cm x 2

Prívod elektrickej 
energie

Prívod elektrickej 
energie

Adaptér napájania

Používatelia v USA alebo Európe: PA-130 alebo ekvivalentný 
adaptér odporúčaný spoločnosťou Yamaha

Ďalší používatelia: PA-3C, PA-130 alebo ekvivalentný adaptér 
odporúčaný spoločnosťou Yamaha

Batérie
Šesť 1,5 V alkalických batérií typu „AA“ (LR6), mangánových (R6) 

alebo 
šesť 1,2 V nabíjateľných batérií typu Ni-MH veľkosti AA (HR6)

Spotreba energie 5 W (pri používaní adaptéra napájania PA-130)
Automatické vypínanie Áno (čas možno nastaviť)

Dodávané príslušenstvo

• Používateľská príručka
• Notový pult
• Adaptér napájania * (PA-130 alebo ekvivalentný adaptér 
odporúčaný spoločnosťou Yamaha)
• Online Member Product Registration (Online registrácia produktu 
pre členov)

* Tento adaptér nemusí byť súčasťou dodávky v závislosti od vašej 
konkrétnej oblasti. Obráťte sa na predajcu spoločnosti Yamaha.

Príslušenstvo predávané samostatne
(Nemusí byť k dispozícii v závislosti od vašej oblasti.)

• Adaptér napájania:
Používatelia v USA alebo v Európe: PA-130 alebo ekvivalentný adaptér 

odporúčaný spoločnosťou Yamaha
Ďalší používatelia: PA-3C, PA-130 alebo ekvivalentný adaptér odporúčaný 

spoločnosťou Yamaha
• Stojan na klávesy: L-2C
• Slúchadlá: HPH-50/HPH-100/HPH-150
• Nožný prepínač: FC4A/FC5
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Akord.................................17, 47
Arpeggio............................16, 28
Arpeggio Velocity (Hlasitosť 

arpeggia) ..............................61
Artikulácia..........................16, 27
AUTO FILL...............................46
Automatické vypínanie ......15, 63
Automatický sprievod........21, 45
AUX IN.....................................56

B
Batéria .....................................14
Battery Type (Typ batérií) ..15, 63
BGM ........................................33

C
Citlivosť na úder ......................26
Computer-related Operations 

(Operácie súvisiace 
s počítačom) ..........................8

Copyright.................................98

Č
Čakanie .......................20, 39, 43
Časovanie..........................20, 39

D
DEMO......................................33
Doba........................................17
Dozvuk ....................................27
Druhý zvuk...............................25
DSP Type (Typ efektu DSP) ....61
Dual Voice (Druhý zvuk)...........61
Duo..........................................30

E
Efekt ........................................26
ENDING (ZÁVER).....................46
External Clock 

(Externé hodiny) ...................62

F
Funkcia DSP............................26
Funkcia Keys to Success ..20, 36
Funkcia Phrase Repeat 

(Opakovanie frázy) ...............20
Funkcia úderov........................32
Funkcia vymazania zálohy.......59
Funkcie..............................23, 60

G
GM System Level 1................... 9

H
Harmónia................................. 28
Hlas ......................................... 24
Hlasitosť (Druhý zvuk) ............. 61
Hlasitosť (Harmónia) ............... 61
Hlasitosť (hlavný zvuk) ............ 60
Hlasitosť (metronóm) ........ 24, 62
Hlasitosť (Rozdelenie hlasu).... 61
Hlasitosť (vstup AUX IN).......... 62
Hlavná pasáž........................... 46
Hlavný ekvalizér ...................... 55
Hudobná databáza ................. 50

CH
Chord Study - 

štúdium akordov.................. 42
Chorus .................................... 27
Chorus Type (Typ zboru)......... 61

I
Inicializácia.............................. 59
Initial Send (Odoslanie 

pôvodných nastavení).......... 62
Inteligentné zariadenie ............ 58
Inteligentný akord ............. 44, 48
INTRO (PREDOHRA)............... 46

K
Kategória skladby ................... 31
Key (Tónina)  Transpose 

(Transpozícia) ...................... 60

L
Lekcia................................ 20, 35
Local Control 

(Lokálne ovládanie) .............. 62

M
Master Volume (Základná 

hlasitosť) .............................. 16
Medzník............................. 25, 45
Medzník režimu Duo ......... 30, 63
Metronome Volume (Hlasitosť 

metronómu) ................... 24, 62
Metronóm.......................... 23, 24
MIDI Basics (Základné 

informácie o formáte MIDI) .... 8
MIDI Reference 

(Referencia MIDI) ................... 8

N
Nahrávanie........................ 22, 51
Napájanie................................ 14
Notový pult ............................. 16
Nožný prepínač................. 16, 29

O
Obrazovka .............................. 17
One Touch Setting (Nastavenie 

jedným dotykom)................. 24
Opakovanie frázy .................... 38
Opakovanie A – B................... 34

P
Part ......................................... 34
Pasáže .................................... 46
Pauza...................................... 33
Pedál................................. 16, 29
Pitch (Výška tónu) Tuning 

(Ladenie).............................. 60
Počítač.............................. 19, 57
Počúvanie ......................... 20, 39
PORTABLE GRAND.......... 18, 24
Postupnosti akordov .............. 43
Potlačenie melódie ................. 58
Predĺženie ............................... 27
prehrávanie v náhodnom 

poradí .................................. 33
Pretáčanie dopredu ................ 33
Pretáčanie dozadu.................. 33

R
Registračná pamäť ................. 53
Reverb Type (Typ ozveny) ...... 61
Režim pamäte................... 19, 57
Riešenie problémov................ 64
rit. (ritardando) ........................ 46
Rozdelenie .............................. 25
Rozdeliť zvuk .................... 25, 61
Rozhranie USB Audio ............. 57
rozhranie USB TO HOST ........ 57
Rozsah automatického 

sprievodu ............................ 45
Rytmus ................................... 45

S
Skladba............................. 18, 31
Skladba používateľa ............... 51
Slovník akordov ...................... 49
Slúchadlá ................................ 16
Smart Device Connection 

Manual (Príručka pripojenia 
inteligentného zariadenia) ..... 8
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Register

Smart Chord Key (Tónina 
inteligentných akordov)........44

Song Book (Spevník).................8
Song Volume 

(Hlasitosť skladby)..........32, 61
Spevník....................................36
Sprievodca ..............................40
stav prejdenia ..........................37
stopa .................................51, 52
Style Volume 

(Hlasitosť štýlu) ..............45, 61
Sustain (Predĺženie).................16
Súbor štýlu ..........................9, 50
Svetelný sprievodca ..........23, 36
Synchronizované spustenie ....45

Š
Štýl ..............................18, 21, 44

T
Takt .........................................24
takt ..........................................17
Technické údaje ......................66
Tempo ...............................24, 32
Touch Tutor .............................41
Transposition (Transpozícia) ...60
Tuning (Ladenie) ......................60
Typ arpeggia ...........................29
Typ harmónie ..........................29
Typ prstokladu ........................44
Typy arpeggia..........................95
Typy digitálneho spracovania 

zvuku....................................96
Typy dozvuku ..........................96
Typy harmónie.........................94
Typy hlavného ekvalizéra ........55
Typy chorusu...........................96

V
Viac prstov ..............................44
Volume (USB TO HOST) 

(Hlasitosť) .............................62
Vrstvenie..................................25
Vymazanie 

(skladba používateľa) ...........52
Vymazanie pamäte flash .........59
Výška tónu  Transpose 

(Transpozícia).......................60

X
XGlite.........................................9

Z
Zálohovanie............................. 59
Zmrazenie ............................... 54
Zobrazenie klaviatúry .............. 17
Zoznam bicích nástrojov........... 8
Zoznam funkcií........................ 60
Zoznam hudobnej databázy ... 92
Zoznam skladieb..................... 88
Zoznam štandardných bicích 

súprav 1............................... 87
Zoznam štýlov......................... 90
Zoznam typov efektov ............ 94
Zoznam zvukov....................... 80
Zvuk ........................................ 18
Zvuk melódie skladby ............. 33
Zvukové zariadenie ................. 56
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Ukázka zpěvníku Song Book / Ukážka zo spevníka

Tento notový zápis je součástí zpěvníku Song Book (zdarma ke stažení). Zpěvník Song Book obsahuje nejen notové 
zápisy pro všechny interní skladby (kromě ukázkových skladeb a některých dalších skladeb z důvodu autorských práv), 
ale také informace o hudební terminologii a rady ke cvičení. Máte-li o zpěvník Song Book zájem, zaregistrujte se na 
následující webové stránce.

Táto partitúra je k dispozícii spolu s časťou Song Book (Spevníka) (partitúry na bezplatné prevzatie). Song Book (Spevník) 
obsahuje nielen partitúry pre všetky interné skladby (okrem ukážkovej skladby a niektorých skladieb z dôvodu autorského 
práva), ale aj hudobné termíny a dôležité body vášho precvičovania. Ak chcete Song Book (Spevník) získať, zaregistrujte 
sa ako používateľ na nasledujúcej webovej stránke.

* Zpěvník Song Book je k dispozici v angličtině, francouzštině, němčině a španělštině.
Tato ukázka je součástí anglického zpěvníku.

* Song Book (Spevník) je k dispozícii v angličtine, francúzštine, nemčine a španielčine.
Tento príklad uvádza časť anglického spevníka.

Yamaha Global Site    https://www.yamaha.com

Für Elise

Für Elise is an all-time classical favorite.

The beautiful, well-known melody is repeated a number of times.

In each step you won’t be practicing alone. You have a wonderful orchestra to back you up!

First, listen to the example a few times. It won’t be long before you’ll want to start playing it yourself!

Für Elise  With Step Map  .......................................................................68

Song No.075

Basic

Warm-up Exercise - “The Semitone Mystery” .................................... 70

Diligent Practice Time ................................................................ 71

Warm-up Exercise - “Basic Accompaniment” ..................................... 72

Diligent Practice Time ................................................................ 72

First Half Review  ...................................................................... 73

Diligent Practice Time ................................................................ 73

Warm-up Exercise - “The Jump Competition” .................................... 74

“EEEEE!” ................................................................................ 74

“Left! Right! Left! Right!” ............................................................ 75

Second Half Review ................................................................... 75

Play the Whole Song! ................................................................. 75

L. v. Beethoven
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Ukázka zpěvníku Song Book / Ukážka zo spevníka

Before Playing...

 Sit Correctly  Finger Numbering

Left Right

3

11
5

3
4 4

5

22

Sit near the middle of the keyboard.

Reading the Score

 The Keyboard, Staff Lines, and Clef

BD E F G AC BD E F G A BDC E F G AC BD E F G AC BD E F G AC C

M
i
d
d
l
e
 

Treble clef

Bass clef

 Time Signatures and Counting Time

4/4 time 2/2 time 2/4 time

3/4 time 6/8 time 9/8 time

1 octave

2 black keys 3 black keys

 Accidentals

 (Sharp) Raise a semitone

 (Flat) Lower a semitone

 (Natural) Return to normal pitch

Key signature
Clef

Time signature

 Notes and Rests

Whole note

Dotted half note

Half note

Dotted quarter note

Quarter note

Eighth note

Sixteenth note

Whole note rest

Dotted half note rest

Half note rest

Dotted quarter note rest

Quarter note rest

Eighth note rest

Sixteenth note rest

1 2 3 4
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Song No.075

Play with both hands as if gently telling a story. It might help to sing or hum the melody as you play.

Similar melody lines and rhythms are repeated in this song, so there aren’t as many sections to practice as 

you might think. Enjoy learning each section as you build proficiency.

Für Elise
Song No.004 Basic

 With Step Map 

From here...
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Ukázka zpěvníku Song Book / Ukážka zo spevníka

Song No.075    Für Elise   Basic

...to here From here...

...to here

Für EliseSong No.004 Basic
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Song No.075    Für Elise   Basic

Für EliseSong No.004 Basic

Warm-up Exercise - “The Semitone Mystery”
Let’s start with a warm-up exercise using three fingers of the right hand.

We’ll start by ascending and descending the white and black keys. Check out the 

illustrations until you understand how the fingers are supposed to move, then get 

started!

You’ll find it easier to play if you bend your fingers slightly.

Fi
ng

er
s u

sed for this exercise

Right

Tip-toe

A B C DC

M
i
d
d
l
e

EC

M
i
d
d
l
e

A EC

M
i
d
d
l
e

Go back to the beginning and play it again.
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Ukázka zpěvníku Song Book / Ukážka zo spevníka

Song No.075    Für Elise   Basic

Für EliseSong No.004 Basic

Diligent Practice Time
Right! Now that we’re warmed up let’s try playing along with the orchestra in 3/4 time. 

The melody will be built up little by little.

Compare each line... notice that many of the shapes formed by the notes are very similar.

Short break

Almost done 
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EZ-30076

Song No.075    Für Elise   Basic

Für EliseSong No.004 Basic

Warm-up Exercise - “Basic Accompaniment”
And now a warm-up exercise for the left hand.

It’s important to spread your fingers widely from the start.

Don’t play the black keys too strongly.

Left hand

AEAE C

M
i
d
d
l
e

Diligent Practice Time
Connect the notes smoothly, as if the left hand were passing them to the right hand. You’ll be able to play 

smoothly if you move the left hand into position for the next phrase as soon as it finishes playing the first 

phrase.
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Song No.075    Für Elise   Basic

Für EliseSong No.004 Basic

Diligent Practice Time
OK, let’s begin the second half!

You’ll be able to play the melody nicely if you lift your fingers from the keyboard between the slurs.

It might be easier to grasp the key release timing if you sing along with the melody.

Don’t panic and play too strongly where the left hand has to play short notes.

First Half Review
You’ve reached the halfway step! Have you learned all the material provided in the preceding steps?

Now let’s go back and play through all the first-half exercises. If you find that you’re having trouble 

playing any of the material, go back and review the steps using the Step Map as a guide.

Always have left-hand finger 5 ready to play the next note!
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Song No.075    Für Elise   Basic

Für EliseSong No.004 Basic

EE E

Jump to the
          next E!

And again!

C

M
i
d
d
l
e

Warm-up Exercise - “The Jump Competition”
The first note has a staccato dot.

Spread your fingers wide and jump quickly to the next note!

Left hand

“EEEEE!”
The only note in this step is E!

Make the connection between the left and right hands as smooth as possible.

Yo
u 

ca
n 

pl
ay

 th
is with only these fingers!
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Song No.075    Für Elise   Basic

Left
Right

Für EliseSong No.004 Basic

“Left! Right! Left! Right!”
Play “D  E” repeatedly, alternating the left and right hands.

Have the next hand ready in position to play D  so you won’t have to rush.

Second Half Review
Try playing all the way through the second half.

As we did after the first half, if there are places you can’t play with confidence go back and review the steps.

Play the Whole Song!
This is the finishing step!

Don’t be afraid of making mistakes. Just concentrate on playing the entire song from start to finish. 

Practice this with the lessons learned in each step in mind, and gradually you’ll master the whole song.
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Seznam rejstříků / Zoznam zvukov

Maximální polyfonie
Tento nástroj umožňuje až 48hlasou polyfonii. To znamená, 
že dokáže současně přehrát až 48 not, a to bez ohledu na to, 
jaké funkce v dané chvíli používáte. Automatický doprovod 
využívá určitý počet z dostupných not. Pokud tedy používáte 
automatický doprovod, odpovídající mírou se sníží celkový 
počet not dostupných pro hru na klaviatuře. To samé platí 
i pro funkce rejstříku režimu rozdělené klaviatury a skladby. 
Pokud je překročena maximální polyfonie, dříve zahrané tóny 
budou ukončeny a prioritu budou mít tóny, které byly zahrány 
později (priorita posledního tónu).

Maximálna polyfónia
Nástroj má maximálne 48-tónovú polyfóniu. Znamená to, že 
súčasne dokáže hrať maximálne 48 tónov bez ohľadu na 
použité funkcie. Automatický sprievod používa množstvo 
dostupných tónov, takže keď sa používa automatický 
sprievod, celkový počet dostupných tónov pri hraní na 
klaviatúre sa zodpovedajúco zníži. To isté platí pre funkcie 
rozdelenia zvuku a skladby. Ak sa prekročí maximálna 
polyfónia, skôr hrané tóny sa odseknú, pričom prioritu majú 
posledné tóny (priorita posledného tónu).

• Seznam rejstříků obsahuje pro každý rejstřík také čísla příkazu MIDI 
Program Change. Čísla příkazu Program Change použijte při hře na 
nástroj prostřednictvím MIDI z externího zařízení.

• Čísla příkazu Program Change jsou obvykle zadávána jako čísla 
v rozsahu 0–127. Jelikož tento seznam používá systém číslování 
v rozsahu 1–128, je v takovém případě nutné při výběru odpovídajícího 
zvuku odečíst od požadovaných čísel příkazu Program Change 
hodnotu 1. Například při výběru čísla příkazu Program Change 38 v níže 
uvedeném v seznamu odešlete číslo příkazu Program Change 37.

• Po uvolnění klávesy (se sešlápnutým pedálem doznívání / pedálovým 
spínačem) mohou některé rejstříky znít neustále nebo mohou dlouho 
doznívat.

POZNÁMKA

• Zoznam hlasov obsahuje čísla zmeny programu MIDI pre každý hlas. 
Tieto čísla zmeny programu používajte pri hraní na nástroji 
prostredníctvom rozhrania MIDI z externého zariadenia.

• Čísla zmeny programu sa často označujú číslami 0 – 127. Tento zoznam 
využíva systém číslovania 1 – 128, preto ak v takýchto prípadoch chcete 
vybrať vhodný zvuk, musíte od prenášaných čísel zmeny programu 
odrátať číslo 1. Napríklad ak chcete vybrať číslo zmeny programu 38 
v zozname nižšie, preneste číslo zmeny programu 37.

• Pokiaľ je stlačený pedál predĺženia (nožný spínač), niektoré zvuky môžu 
po uvoľnení tónu znieť nepretržite alebo môžu mať dlhý dozvuk.

POZNÁMKA
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Seznam panelových rejstříků / Zoznam zvukov panela 

Voice 
No.

Bank Select MIDI
Program 
Change#
(1–128)

Voice NameMSB
(0–127)

LSB
(0–127)

PIANO

1 0 115 1 Live! Concert Grand Piano

2 0 112 1 Grand Piano
3 0 112 2 Bright Piano
4 0 112 7 Harpsichord

5 0 112 4 Honky Tonk Piano
6 0 112 3 MIDI Grand Piano
7 0 113 3 CP80

E.PIANO

8 0 118 5 Cool! SuitcaseEP
9 0 118 6 JazzChorusEP

10 0 120 5 PhaseEP
11 0 119 5 Cool! TremoloEP
12 0 121 5 Cool! ElectricPiano

13 0 117 5 StageEP
14 0 114 5 Cool! Galaxy Electric Piano
15 0 113 6 Hyper Tines

16 0 112 5 Funky Electric Piano
17 0 112 6 DX Modern Electric Piano
18 0 114 6 Venus Electric Piano

19 0 112 8 Clavi
20 0 113 8 WahClavi

ORGAN

21 0 118 19 Cool! Organ
22 0 117 19 Cool! Rotor Organ
23 0 112 17 Jazz Organ 1

24 104 49 17 Jazz Organ 1+RotaryFast
25 0 113 17 Jazz Organ 2
26 104 50 17 Jazz Organ 2+RotaryFast

27 0 112 19 Rock Organ
28 0 120 19 Octave Shift Organ
29 0 114 19 Purple Organ

30 0 112 18 Click Organ
31 0 116 17 Bright Organ
32 0 127 19 Theater Organ

33 0 121 20 16'+2' Organ
34 0 120 20 16'+4' Organ
35 0 113 20 Chapel Organ

36 0 112 20 Pipe Organ
37 0 112 21 Reed Organ

ACCORDION

38 0 112 22 Musette Accordion
39 0 113 22 Traditional Accordion
40 0 113 24 Bandoneon

41 0 113 23 Modern Harp
42 0 114 23 Blues Harp
43 0 115 23 Harmonica

GUITAR

44 8 96 1 S.Art Lite 
Nylon Guitar Harmonics ***

45 8 96 2 S.Art Lite 
Steel Guitar Harmonics ***

46 8 97 1 S.Art Lite 
Nylon Guitar Slide ***

47 8 97 2 S.Art Lite Steel Guitar Slide ***

48 8 96 6 S.Art Lite Distortion Guitar ***
49 0 116 25 Dynamic Nylon Guitar
50 0 118 30 Dynamic Overdriven

51 0 121 31 Dynamic Distortion Guitar
52 0 122 25 Nylon Guitar

53 0 112 25 Classical Guitar
54 104 25 26 Steel Guitar

55 0 112 26 Folk Guitar

56 0 112 27 Jazz Guitar
57 0 117 28 60s Clean Guitar
58 0 113 26 12Strings Guitar

59 0 112 28 Clean Guitar
60 0 127 28 Wah Guitar
61 0 113 27 Octave Guitar

62 0 112 29 Muted Guitar
63 0 112 30 Overdriven Guitar
64 0 112 31 Distortion Guitar

65 0 127 31 Wah Distortion Guitar
BASS

66 8 96 18 S.Art Lite Slap Bass ***

67 0 116 34 Dynamic Electric Bass
68 0 112 34 Finger Bass
69 0 112 33 Acoustic Bass

70 0 112 35 Pick Bass
71 0 112 36 Fretless Bass
72 0 112 37 Slap Bass

73 0 121 40 Funk Bass
74 0 112 39 Synth Bass
75 0 113 39 Hi-Q Bass

76 0 113 40 Dance Bass
STRINGS

77 8 96 50 S.Art Lite Strings ***

78 0 117 50 Live! Strings
79 104 23 49 Studio Strings
80 0 112 49 Strings

81 0 112 50 Chamber Strings
82 0 115 50 Marcato Strings
83 0 113 50 Slow Strings

84 0 112 45 Tremolo Strings
85 0 112 51 Synth Strings
86 0 112 46 Pizzicato Strings

87 0 116 46 Orchestra Pizzicato Strings
88 0 113 41 Sweet! Violin
89 0 112 41 Violin

90 0 112 43 Cello
91 0 112 44 Contrabass
92 0 112 47 Harp

93 0 112 56 Orchestra Hit
CHOIR

94 8 96 55 S.Art Lite Gospel Choir ***

95 0 112 53 Choir
96 104 12 54 Gospel Hmm
97 104 13 54 Gospel Wow

98 0 113 53 Vocal Ensemble
99 0 112 55 Air Choir
100 0 112 54 Vox Humana

SAXOPHONE

101 8 96 83 S.Art Lite Tenor Sax ***
102 0 122 67 Sax Section

103 0 117 67 Sweet! Tenor Sax
104 0 112 67 Tenor Sax
105 0 112 66 Alto Sax

106 0 112 65 Soprano Sax
107 0 112 68 Baritone Sax
108 0 114 67 Breathy Tenor Sax

109 0 116 66 Small Sax Section
110 0 112 72 Clarinet

111 0 112 69 Oboe
112 0 112 70 English Horn
113 0 112 71 Bassoon

Voice 
No.

Bank Select MIDI
Program 
Change#
(1–128)

Voice NameMSB
(0–127)

LSB
(0–127)
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TRUMPET

114 0 112 57 Trumpet
115 0 127 57 Distortion Trumpet
116 0 112 58 Trombone

117 0 113 58 Trombone Section
118 0 112 60 Muted Trumpet
119 0 112 61 French Horn

120 0 112 59 Tuba
BRASS

121 8 96 57 S.Art Lite Brass Section ***

122 0 117 63 Live! Brass
123 0 112 62 Brass Section
124 0 113 62 Big Band Brass

125 0 116 62 Octave Brass
126 0 113 63 80s Brass
127 0 119 62 Mellow Horns

128 0 115 63 Funky Brass
129 0 114 63 Techno Brass
130 0 112 63 Synth Brass

FLUTE

131 8 96 74 S.Art Lite Flute ***
132 0 114 74 Sweet! Flute

133 0 115 74 Sweet! Classical Flute
134 0 112 74 Flute
135 0 112 73 Piccolo

136 0 112 76 Pan Flute
137 0 112 75 Recorder
138 0 112 80 Ocarina

SYNTH

139 104 20 91 Gemini
140 104 21 91 Hands Up!

141 0 112 81 Square Lead
142 0 112 82 Sawtooth Lead
143 0 108 82 RS Tech Saw

144 0 112 88 Under Heim
145 0 112 85 Portatone
146 0 115 82 Analogon 1

147 0 119 82 Fargo 1
148 104 53 82 Analogon 2
149 104 54 82 Fargo 2

150 0 112 86 Voice Lead
151 0 121 82 Funky Lead
152 0 118 89 Sweet Heaven

153 0 121 89 Dream Heaven
154 0 113 89 Symbiont
155 0 112 99 Stardust

156 0 112 101 Brightness
157 0 112 92 Xenon Pad
158 0 112 95 Equinox

159 0 112 89 Fantasia
160 0 113 90 Dark Moon
161 0 113 101 Bell Pad

162 0 126 90 RS Analog Pad
163 0 116 91 RS Short Resonance

PERCUSSION

164 0 112 12 Vibraphone
165 0 113 12 Jazz Vibes
166 0 112 13 Marimba

167 0 112 14 Xylophone
168 0 112 115 Steel Drums
169 0 112 9 Celesta

170 0 112 11 Music Box

Voice 
No.

Bank Select MIDI
Program 
Change#
(1–128)

Voice NameMSB
(0–127)

LSB
(0–127)

171 0 112 15 Tubular Bells

172 0 112 48 Timpani
WORLD

173 0 112 106 Banjo

174 0 0 111 Fiddle
175 0 0 110 Bagpipe
176 0 0 16 Dulcimer 1

177 0 35 16 Dulcimer 2
178 0 96 16 Cimbalom
179 0 121 16 Santur

180 0 97 108 Kanoon
181 0 98 106 Oud
182 0 96 106 Rabab

183 0 0 109 Kalimba
184 0 113 21 Harmonium 1 (Single Reed)
185 0 114 21 Harmonium 2 (Double Reed)

186 0 115 21 Harmonium 3 (Triple Reed)
187 0 114 105 Tanpura
188 0 96 112 Pungi

189 0 117 74 Bansuri
190 0 0 105 Sitar 1
191 0 32 105 Detuned Sitar

192 0 35 105 Sitar 2
193 0 0 112 Shehnai
194 0 97 106 Gopichant

195 0 116 117 Tabla
196 0 115 111 Er Hu
197 0 118 74 Di Zi

198 0 116 106 Pi Pa
199 0 113 108 Gu Zheng
200 0 40 47 Yang Qin

201 0 120 111 Morin Khuur
202 0 124 74 Suling
203 0 0 107 Shamisen

204 0 0 108 Koto
205 0 96 108 Taisho-kin

DUAL*

206 – – – Octave Piano
207 – – – Piano & Strings
208 – – – Piano Pad

209 – – – Octave Harpsichord
210 – – – Tiny Electric Piano
211 – – – Electric Piano Pad

212 – – – Full Organ
213 – – – Octave Jazz Guitar
214 – – – Octave Strings

215 – – – Orchestra Section
216 – – – Octave Pizzicato Strings
217 – – – Strings Session

218 – – – Brass Tutti
219 – – – Orchestra Tutti
220 – – – Octave French Horns

221 – – – Octave Harp
222 – – – Orchestra Hit & Timpani
223 – – – Octave Choir

224 – – – Jazz Brass Section
225 – – – Jazz Section
226 – – – Ballroom Sax Ensemble

227 – – – Ballroom Brass
228 – – – Flute & Clarinet
229 – – – Trumpet & Trombone

230 – – – Fat Synth Brass

Voice 
No.

Bank Select MIDI
Program 
Change#
(1–128)

Voice NameMSB
(0–127)

LSB
(0–127)
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* Pokud vyberete rejstřík kategorie DUAL, budou současně 
znít dva rejstříky. 

** Pokud vyberete rejstřík v rozsahu 264 až 283, zapne se 
funkce arpeggio.

*** Rejstřík S. Art Lite (str. 27)

* Keď vyberiete zvuk z kategórie DUAL, naraz budú znieť 
dva zvuky. 

** Výberom zvuku s číslom 264 až 283 sa zapne funkcia 
Arpeggio.

*** Zvuk S.Art Lite (str. 27)

231 – – – Octave Lead

232 – – – Super 5th Lead
SOUND EFFECT

233 0 0 121 Fret Noise

234 0 0 122 Breath Noise
235 0 0 123 Seashore
236 0 0 124 Bird Tweet

237 0 0 125 Telephone Ring
238 0 0 126 Helicopter
239 0 0 127 Applause

240 0 113 116 Hand Clap
241 0 0 128 Gunshot

DRUM KIT

242 127 0 88 Power Kit
243 127 0 1 Standard Kit 1
244 127 0 2 Standard Kit 2

245 127 0 9 Room Kit
246 127 0 17 Rock Kit
247 127 0 25 Electronic Kit

248 127 0 26 Analog Kit
249 127 0 113 Dance Kit
250 127 0 33 Jazz Kit

251 127 0 41 Brush Kit
252 127 0 49 Symphony Kit
253 126 0 128 StdKit 1 + Chinese Perc.

254 126 0 40 Indian Kit 1
255 126 0 115 Indian Kit 2
256 126 0 55 StdKit 1 + Indonesian Perc. 1

257 126 0 56 StdKit 1 + Indonesian Perc. 2
258 126 0 57 StdKit 1 + Indonesian Perc. 3
259 126 0 37 Arabic Kit

260 126 0 41 Cuban Kit
261 126 0 1 SFX Kit 1
262 126 0 2 SFX Kit 2

263 126 0 113 Sound Effect Kit
ARPEGGIO**

264 – – – Concerto

265 – – – Latin Rock
266 – – – Brass Section
267 – – – Piano Ballad

268 – – – Synth Sequence
269 – – – Guitarist
270 – – – Pickin'

271 – – – Spanish
272 – – – Funky Clavi
273 – – – Harpeggio

274 – – – Finger Bass Left
275 – – – Combo Jazz Left
276 – – – Paul's Bass Left

277 – – – Trance Bass Left
278 – – – Acid Bass Left
279 – – – Piano Ballad Left

280 – – – Salsa Piano Left
281 – – – Piano Arpeggio Left
282 – – – Guitar Arpeggio Left

283 – – – Strum Left

Voice 
No.

Bank Select MIDI
Program 
Change#
(1–128)

Voice NameMSB
(0–127)

LSB
(0–127)
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Seznam rejstříků XGlite / Zoznam hlasov XGlite

Voice 
No.

Bank Select MIDI
Program 
Change#
(1–128)

Voice NameMSB
(0–127)

LSB
(0–127)

XG PIANO

284 0 0 1 Grand Piano

285 0 1 1 Grand Piano KSP
286 0 40 1 Piano Strings
287 0 41 1 Dream

288 0 0 2 Bright Piano
289 0 1 2 Bright Piano KSP
290 0 0 3 Electric Grand Piano

291 0 1 3 Electric Grand Piano KSP
292 0 32 3 Detuned CP80
293 0 0 4 Honky Tonk Piano

294 0 1 4 Honky Tonk Piano KSP
295 0 0 5 Electric Piano 1
296 0 1 5 Electric Piano 1 KSP

297 0 32 5 Chorus Electric Piano 1
298 0 0 6 Electric Piano 2
299 0 1 6 Electric Piano 2 KSP

300 0 32 6 Chorus Electric Piano 2
301 0 41 6 DX + Analog Electric Piano
302 0 0 7 Harpsichord 1

303 0 1 7 Harpsichord KSP
304 0 35 7 Harpsichord 2
305 0 0 8 Clavi

306 0 1 8 Clavi KSP
XG CHROMATIC

307 0 0 9 Celesta

308 0 0 10 Glockenspiel
309 0 0 11 Music Box 1
310 0 64 11 Music Box 2

311 0 0 12 Vibraphone
312 0 1 12 Vibraphone KSP
313 0 0 13 Marimba

314 0 1 13 Marimba KSP
315 0 64 13 Sine Marimba
316 0 97 13 Balimba

317 0 98 13 Log Drums
318 0 0 14 Xylophone
319 0 0 15 Tubular Bells

320 0 96 15 Church Bells
321 0 97 15 Carillon

XG ORGAN

322 0 0 17 Drawbar Organ 1
323 0 32 17 Detuned Drawbar Organ
324 0 33 17 60s Drawbar Organ 1

325 0 34 17 60s Drawbar Organ 2
326 0 35 17 70s Drawbar Organ 1
327 0 37 17 60s Drawbar Organ 3

328 0 40 17 16+2'2/3 Organ
329 0 64 17 Organ Bass
330 0 65 17 70s Drawbar Organ 2

331 0 66 17 Cheezy Organ
332 0 67 17 Drawbar Organ 2
333 0 0 18 Percussive Organ 1

334 0 24 18 70s Percussive Organ
335 0 32 18 Detuned Percussive Organ
336 0 33 18 Light Organ

337 0 37 18 Percussive Organ 2
338 0 0 19 Rock Organ
339 0 64 19 Rotary Organ

340 0 65 19 Slow Rotary Organ
341 0 66 19 Fast Rotary Organ

342 0 0 20 Church Organ 1

343 0 32 20 Church Organ 3
344 0 35 20 Church Organ 2
345 0 40 20 Notre Dame

346 0 64 20 Organ Flute
347 0 65 20 Tremolo Organ Flute
348 0 0 21 Reed Organ

349 0 40 21 Puff Organ
350 0 0 22 Accordion
351 0 0 23 Harmonica 1

352 0 32 23 Harmonica 2
353 0 0 24 Tango Accordion 1
354 0 64 24 Tango Accordion 2

XG GUITAR

355 0 0 25 Nylon Guitar 1
356 0 25 25 Nylon Guitar 3

357 0 43 25 Velocity Guitar Harmonics
358 0 96 25 Ukulele
359 0 0 26 Steel Guitar

360 0 35 26 12-string Guitar
361 0 40 26 Nylon & Steel Guitar
362 0 41 26 Steel Guitar with Body Sound

363 0 96 26 Mandolin
364 0 0 27 Jazz Guitar
365 0 32 27 Jazz Amp

366 0 0 28 Clean Guitar
367 0 32 28 Chorus Guitar
368 0 0 29 Muted Guitar

369 0 40 29 Funk Guitar
370 0 41 29 Muted Steel Guitar
371 0 45 29 Jazz Man

372 0 0 30 Overdriven Guitar
373 0 43 30 Guitar Pinch
374 0 0 31 Distortion Guitar

375 0 40 31 Feedback Guitar 1
376 0 41 31 Feedback Guitar 2
377 0 0 32 Guitar Harmonics 1

378 0 65 32 Guitar Feedback
379 0 66 32 Guitar Harmonics 2

XG BASS

380 0 0 33 Acoustic Bass
381 0 40 33 Jazz Rhythm
382 0 45 33 Velocity Crossfade Upright Bass

383 0 0 34 Finger Bass 1
384 0 18 34 Finger Bass Dark
385 0 40 34 Bass & Distorted Electric Guitar

386 0 43 34 Finger Slap Bass
387 0 45 34 Finger Bass 2
388 0 65 34 Modulated Bass

389 0 0 35 Pick Bass
390 0 28 35 Muted Pick Bass
391 0 0 36 Fretless Bass 1

392 0 32 36 Fretless Bass 2
393 0 33 36 Fretless Bass 3
394 0 34 36 Fretless Bass 4

395 0 0 37 Slap Bass 1
396 0 32 37 Punch Thumb Bass
397 0 0 38 Slap Bass 2

398 0 43 38 Velocity Switch Slap
399 0 0 39 Synth Bass 1
400 0 40 39 Techno Synth Bass

401 0 0 40 Synth Bass 2

Voice 
No.

Bank Select MIDI
Program 
Change#
(1–128)

Voice NameMSB
(0–127)

LSB
(0–127)

ez300_cs_2multi_a0.book  Page 84  Friday, September 11, 2020  4:51 PM



Seznam rejstříků / Zoznam zvukov

EZ-300 85

402 0 6 40 Mellow Synth Bass

403 0 12 40 Sequenced Bass
404 0 18 40 Click Synth Bass
405 0 19 40 Synth Bass 2 Dark

406 0 40 40 Modular Synth Bass
407 0 41 40 DX Bass

XG STRINGS

408 0 0 41 Violin
409 0 8 41 Slow Violin
410 0 0 42 Viola

411 0 0 43 Cello
412 0 0 44 Contrabass
413 0 0 45 Tremolo Strings

414 0 8 45 Slow Tremolo Strings
415 0 40 45 Suspense Strings
416 0 0 46 Pizzicato Strings

417 0 0 47 Orchestral Harp
418 0 0 48 Timpani

XG ENSEMBLE

419 0 0 49 Strings 1
420 0 3 49 Stereo Strings
421 0 8 49 Slow Strings

422 0 35 49 60s Strings
423 0 40 49 Orchestra 1
424 0 41 49 Orchestra 2

425 0 42 49 Tremolo Orchestra
426 0 45 49 Velocity Strings
427 0 0 50 Strings 2

428 0 3 50 Stereo Slow Strings
429 0 8 50 Legato Strings
430 0 40 50 Warm Strings

431 0 41 50 Kingdom
432 0 0 51 Synth Strings 1
433 0 64 51 Synth Strings 4

434 0 0 52 Synth Strings 2
435 0 0 53 Choir Aahs
436 0 3 53 Stereo Choir

437 0 32 53 Mellow Choir
438 0 40 53 Choir Strings
439 0 0 54 Voice Oohs

440 0 0 55 Synth Voice 1
441 0 40 55 Synth Voice 2
442 0 41 55 Choral

443 0 64 55 Analog Voice
444 0 0 56 Orchestra Hit 1
445 0 35 56 Orchestra Hit 2

446 0 64 56 Impact
XG BRASS

447 0 0 57 Trumpet

448 0 32 57 Warm Trumpet
449 0 0 58 Trombone 1
450 0 18 58 Trombone 2

451 0 0 59 Tuba
452 0 0 60 Muted Trumpet
453 0 0 61 French Horn 1

454 0 6 61 French Horn Solo
455 0 32 61 French Horn 2
456 0 37 61 Horn Orchestra

457 0 0 62 Brass Section
458 0 35 62 Trumpet & Trombone Section
459 0 0 63 Synth Brass 1

460 0 20 63 Resonant Synth Brass

Voice 
No.

Bank Select MIDI
Program 
Change#
(1–128)

Voice NameMSB
(0–127)

LSB
(0–127)

461 0 0 64 Synth Brass 2

462 0 18 64 Soft Brass
463 0 41 64 Choir Brass

XG REED

464 0 0 65 Soprano Sax
465 0 0 66 Alto Sax
466 0 40 66 Sax Section

467 0 0 67 Tenor Sax
468 0 40 67 Breathy Tenor Sax
469 0 0 68 Baritone Sax

470 0 0 69 Oboe
471 0 0 70 English Horn
472 0 0 71 Bassoon

473 0 0 72 Clarinet
XG PIPE

474 0 0 73 Piccolo

475 0 0 74 Flute
476 0 0 75 Recorder
477 0 0 76 Pan Flute

478 0 0 77 Blown Bottle
479 0 0 79 Whistle
480 0 0 80 Ocarina

XG SYNTH LEAD

481 0 0 81 Square Lead 1
482 0 6 81 Square Lead 2

483 0 8 81 LM Square
484 0 18 81 Hollow
485 0 19 81 Shroud

486 0 64 81 Mellow
487 0 65 81 Solo Sine
488 0 66 81 Sine Lead

489 0 0 82 Sawtooth Lead 1
490 0 6 82 Sawtooth Lead 2
491 0 8 82 Thick Sawtooth

492 0 18 82 Dynamic Sawtooth
493 0 19 82 Digital Sawtooth
494 0 20 82 Big Lead

495 0 24 82 Heavy Synth
496 0 96 82 Sequenced Analog
497 0 0 83 Calliope Lead

498 0 65 83 Pure Lead
499 0 0 84 Chiff Lead
500 0 0 85 Charang Lead

501 0 64 85 Distorted Lead
502 0 0 86 Voice Lead
503 0 0 87 Fifths Lead

504 0 35 87 Big Five
505 0 0 88 Bass & Lead
506 0 16 88 Big & Low

507 0 64 88 Fat & Perky
508 0 65 88 Soft Whirl

XG SYNTH PAD

509 0 0 89 New Age Pad
510 0 64 89 Fantasy
511 0 0 90 Warm Pad

512 0 0 91 Poly Synth Pad
513 0 0 92 Choir Pad
514 0 66 92 Itopia

515 0 0 93 Bowed Pad
516 0 0 94 Metallic Pad
517 0 0 95 Halo Pad

518 0 0 96 Sweep Pad

Voice 
No.

Bank Select MIDI
Program 
Change#
(1–128)

Voice NameMSB
(0–127)

LSB
(0–127)
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XG SYNTH EFFECTS

519 0 0 97 Rain
520 0 64 97 Harmo Rain
521 0 65 97 African Wind

522 0 66 97 Carib
523 0 0 98 Sound Track
524 0 27 98 Prologue

525 0 0 99 Crystal
526 0 12 99 Synth Drum Comp
527 0 14 99 Popcorn

528 0 18 99 Tiny Bells
529 0 35 99 Round Glockenspiel
530 0 40 99 Glockenspiel Chimes

531 0 41 99 Clear Bells
532 0 42 99 Chorus Bells
533 0 65 99 Soft Crystal

534 0 70 99 Air Bells
535 0 71 99 Bell Harp
536 0 72 99 Gamelimba

537 0 0 100 Atmosphere
538 0 18 100 Warm Atmosphere
539 0 19 100 Hollow Release

540 0 40 100 Nylon Electric Piano
541 0 64 100 Nylon Harp
542 0 65 100 Harp Vox

543 0 66 100 Atmosphere Pad
544 0 0 101 Brightness
545 0 0 102 Goblins

546 0 64 102 Goblins Synth
547 0 65 102 Creeper
548 0 67 102 Ritual

549 0 68 102 To Heaven
550 0 70 102 Night
551 0 71 102 Glisten

552 0 96 102 Bell Choir
553 0 0 103 Echoes
554 0 65 103 Big Pan

555 0 0 104 Sci-Fi
XG WORLD

556 0 0 78 Shakuhachi

557 0 97 105 Tamboura
558 0 0 106 Banjo
559 0 28 106 Muted Banjo

XG PERCUSSIVE

560 0 0 113 Tinkle Bell
561 0 96 113 Bonang

562 0 97 113 Altair
563 0 98 113 Gamelan Gongs
564 0 99 113 Stereo Gamelan Gongs

565 0 100 113 Rama Cymbal
566 0 0 114 Agogo
567 0 0 115 Steel Drums

568 0 97 115 Glass Percussion
569 0 98 115 Thai Bells
570 0 0 116 Woodblock

571 0 96 116 Castanets
572 0 0 117 Taiko Drum
573 0 96 117 Gran Cassa

574 0 0 118 Melodic Tom 1
575 0 64 118 Melodic Tom 2
576 0 65 118 Real Tom

577 0 66 118 Rock Tom

Voice 
No.

Bank Select MIDI
Program 
Change#
(1–128)

Voice NameMSB
(0–127)

LSB
(0–127)

578 0 0 119 Synth Drum

579 0 64 119 Analog Tom
580 0 65 119 Electronic Percussion
581 0 0 120 Reverse Cymbal

XG SOUND EFFECTS

582 64 0 1 Cutting Noise 1
583 64 0 2 Cutting Noise 2

584 64 0 4 String Slap
585 64 0 17 Flute Key Click
586 64 0 33 Shower

587 64 0 34 Thunder
588 64 0 35 Wind
589 64 0 36 Stream

590 64 0 37 Bubble
591 64 0 38 Feed
592 64 0 49 Dog

593 64 0 50 Horse
594 64 0 51 Bird Tweet 2
595 64 0 56 Maou

596 64 0 65 Phone Call
597 64 0 66 Door Squeak
598 64 0 67 Door Slam

599 64 0 68 Scratch Cut
600 64 0 69 Scratch Split
601 64 0 70 Wind Chime

602 64 0 71 Telephone Ring 2
603 64 0 81 Car Engine Ignition
604 64 0 82 Car Tires Squeal

605 64 0 83 Car Passing
606 64 0 84 Car Crash
607 64 0 85 Siren

608 64 0 86 Train
609 64 0 87 Jet Plane
610 64 0 88 Starship

611 64 0 89 Burst
612 64 0 90 Roller Coaster
613 64 0 91 Submarine

614 64 0 97 Laugh
615 64 0 98 Scream
616 64 0 99 Punch

617 64 0 100 Heartbeat
618 64 0 101 Footsteps
619 64 0 113 Machine Gun

620 64 0 114 Laser Gun
621 64 0 115 Explosion
622 64 0 116 Firework

Voice 
No.

Bank Select MIDI
Program 
Change#
(1–128)

Voice NameMSB
(0–127)

LSB
(0–127)
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Seznam standardní sady 1 / Zoznam štandardných súprav 1 

• Informace o bicích sadách jiných než standardní sada 1 naleznete v části „Drum Kit List“ (Seznam bicích sad) na webové stránce (str. 8).
• Súpravy bicích nástrojov okrem štandardnej súpravy 1 nájdete v časti Drum Kit List (Zoznam bicích nástrojov) na webovej lokalite (str. 8).

F5

G5

A5

B5

F#5

G#5

A#5

C6

A4

B4

C5

D5

E5

F3

G3

A3

B3

F#3

G#3

A#3

C#4

D#4

C4

D4

E4

F4

G4

G#4

F#4

A#4

C#5

D#5

A1

B1

C2

D2

E2

C#1

D#1

C1

D1

E1

F1

G1

G#1

F#1

A#1

C#2

D#2

F2

G2

A2

B2

F#2

G#2

A#2

C#3

D#3

C3

D3

E3

Voice No. 243

Standard Kit 1

C 1 Seq Click H

C# 1 Brush Tap

D 1 Brush Swirl

D# 1 Brush Slap

E 1 Brush Tap Swirl

F 1 Snare Roll

F# 1 Castanet

G 1 Snare Soft

G# 1 Sticks

A 1 Bass Drum Soft

A# 1 Open Rim Shot

B 1 Bass Drum Hard

C 2 Bass Drum

C# 2 Side Stick

D 2 Snare

D# 2 Hand Clap

E 2 Snare Tight

F 2 Floor Tom L

F# 2 Hi-Hat Closed

G 2 Floor Tom H

G# 2 Hi-Hat Pedal

A 2 Low Tom

A# 2 Hi-Hat Open 

B 2 Mid Tom L

C 3 Mid Tom H

C# 3 Crash Cymbal 1

D 3 High Tom

D# 3 Ride Cymbal 1

E 3 Chinese Cymbal

F 3 Ride Cymbal Cup

F# 3 Tambourine

G 3 Splash Cymbal

G# 3 Cowbell

A 3 Crash Cymbal 2

A# 3 Vibraslap

B 3 Ride Cymbal 2

C 4 Bongo H

C# 4 Bongo L

D 4 Conga H Mute

D# 4 Conga H Open

E 4 Conga L

F 4 Timbale H

F# 4 Timbale L

G 4 Agogo H

G# 4 Agogo L

A 4 Cabasa

A# 4 Maracas

B 4 Samba Whistle H

C 5 Samba Whistle L

C# 5 Guiro Short

D 5 Guiro Long

D# 5 Claves

E 5 Wood Block H

F 5 Wood Block L

F# 5 Cuica Mute

G 5 Cuica Open

G# 5 Triangle Mute

A 5 Triangle Open

A# 5 Shaker

B 5 Jingle Bells

C 6 Bell Tree

Voice No. 243

Standard Kit 1
The lowest key
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Seznam skladeb / Zoznam skladieb

Song 
No.

Song Name

Demo

001 Demo (Yamaha Original)

POP

002 Happy (Pharrell Williams)

003
It's My Life 
(Jon Bon Jovi/Martin Sandberg/Richie Sambora)

004
Viva La Vida 
(Guy Berryman/Jon Buckland/Will Champion/Chris Martin)

005 Bad Romance (Stefani Germanotta/Nadir Khayat)

006
Shape Of You (Ed Sheeran/Kevin Briggs/Kandi Burruss/
Tameka Cottle/Steve Mac/Johnny McDaid)

007

Duele El Corazon 
(Enrique Iglesias/M. Hasibur Rahman/Francisco Sal-
dana/Juan Luis Morera/Servando Moriche Primera Mus-
sett/Patrick Ingunza/Silverio Ramon Lozada Schwarck)

008
Titanium 
(David Guetta/Sia Furler/Giorgio Tuinfort/Nick Van De Wall)

009 Perfect (Ed Sheeran)

010
Treasure (Bruno Mars/Ari Levine/Philip Lawrence/Fred-
rick Brown/Thibaut Berland/Christopher Acito)

011
Something Just Like This (Andrew Taggart/Chris Mar-
tin/Guy Berryman/Jonny Buckland/Will Champion)

FAVORITE

012 Frère Jacques (Traditional)

013 Der Froschgesang (Traditional)

014 Aura Lee (Traditional)

015 London Bridge (Traditional)

016 Sur le pont d'Avignon (Traditional)

017 Old MacDonald Had a Farm (Traditional)

018 Nedelka (Traditional)

019 Aloha Oe (Q. Liliuokalani)

020 Sippin' Cider Through a Straw (Traditional)

021 Old Folks at Home (S. C. Foster)

022 Bury Me Not on the Lone Prairie (Traditional)

023 Santa Lucia (A. Longo)

024 If You're Happy and You Know It (Traditional)

025 Beautiful Dreamer (S. C. Foster)

026 Greensleeves (Traditional)

027 Kalinka (Traditional)

028 Holdilia Cook (Traditional)

029 Ring de Banjo (S. C. Foster)

030 La Cucaracha (Traditional)

031 Funiculi Funicula (L. Denza)

032 Largo (from the New World) (A. Dvořák)

033 Brahms' Lullaby (J. Brahms)

034 Liebesträume Nr.3 (F. Liszt)

035 Pomp and Circumstance (E. Elgar)

036 Chanson du Toreador (G. Bizet)

037 Jupiter, the Bringer of Jollity (G. Holst)

038 The Polovetsian Dances (A. Borodin)

039 Die Moldau (B. Smetana)

040 Salut d'Amour op.12 (E. Elgar)

041 Humoresques (A. Dvořák)

042
Symphony No.9 (from the New World - 4th movement)
(A. Dvořák)

INSTRUMENT MASTER

043 Sicilienne/Fauré (G. Fauré)

044 Swan Lake (P. I. Tchaikovsky)

045 Grand March (Aida) (G. Verdi)

046
Serenade for Strings in C major, op.48 
(P. I. Tchaikovsky)

047 Pizzicato Polka (J. Strauss II)

048 Romance de Amor (Traditional)

049 Menuett BWV Anh.114 (J. S. Bach)

050 Ave Verum Corpus (W. A. Mozart)

051 Radetzky Marsch (J. Strauss I)

PIANO REPERTOIRE

052 Wenn ich ein Vöglein wär (Traditional)

053 Die Lorelei (F. Silcher)

054 Home Sweet Home (H. R. Bishop)

055 Scarborough Fair (Traditional)

056 My Old Kentucky Home (Traditional)

057 Loch Lomond (Traditional)

058 Silent Night (F. Gruber)

059 Deck the Halls (Traditional)

060 O Christmas Tree (Traditional)

061
Sonata Pathétique 2nd Adagio Cantabile 
(L. v. Beethoven)

062
Ave Maria/J. S. Bach - Gounod
(J. S. Bach/C. F. Gounod)

063 Jesus bleibet meine Freude (J. S. Bach)

064 Prelude op.28-15 “Raindrop” (F. Chopin)

065 Nocturne op.9-2 (F. Chopin)

066 Etude op.10-3 “Chanson de L'adieu” (F. Chopin)

067 Romanze (Serenade K.525) (W. A. Mozart)

068 Arabesque (J. F. Burgmüller)

069 La Chevaleresque (J. F. Burgmüller)

070 Für Elise (L. v. Beethoven)

071 Turkish March (W. A. Mozart)

072 24 Preludes op.28-7 (F. Chopin)

073 Annie Laurie (Traditional)

074 Jeanie with the Light Brown Hair (S. C. Foster)

LEARN TO PLAY

075 Für Elise (Basic) (L. v. Beethoven)

076 Für Elise (Advanced) (L. v. Beethoven)

077 Twinkle Twinkle Little Star (Basic) (Traditional)

078 Twinkle Twinkle Little Star (Advanced) (Traditional)

Song 
No.

Song Name
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• Délka a náročnost některých skladeb byla upravena, takže se skladby 
nemusí shodovat s původní verzí.

• K dispozici je také zpěvník Song Book (notové zápisy zdarma ke 
stažení), který obsahuje notové zápisy všech interních skladeb 
(s výjimkou ukázkové skladby a některých dalších skladeb z důvodu 
autorských práv). Zpěvník Song Book lze stáhnout z webových stránek 
společnosti Yamaha, konkrétně z webové stránky daného produktu.

https://www.yamaha.com

• Niektoré skladby boli upravené kvôli dĺžke alebo ľahkosti učenia 
a nemusia byť presne rovnaké ako originál.

• K dispozícii je spevník (partitúry na bezplatné prevzatie), ktorý obsahuje 
partitúry všetkých interných skladieb (okrem ukážkovej skladby 
a niektorých skladieb z dôvodu autorských práv). Prístup k spevníku 
získate na webovej stránke spoločnosti Yamaha. Môžete si ho stiahnuť 
z webovej stránky produktu.

https://www.yamaha.com

079 Turkish March (Basic) (W. A. Mozart)

080 Turkish March (Advanced) (W. A. Mozart)

081 Ode to Joy (Basic) (L. v. Beethoven)

082 Ode to Joy (Advanced) (L. v. Beethoven)

083 The Entertainer (Basic) (S. Joplin)

084 The Entertainer (Advanced) (S. Joplin)

085 Londonderry Air (Basic) (Traditional)

086 Londonderry Air (Advanced) (Traditional)

087 The Last Rose of Summer (Basic) (Traditional)

088 The Last Rose of Summer (Advanced) (Traditional)

089 Amazing Grace (Basic) (Traditional)

090 Amazing Grace (Advanced) (Traditional)

FAVORITE WITH STYLE

091 O du lieber Augustin (Traditional)

092 Mary Had a Little Lamb (Traditional)

093 When Irish Eyes Are Smiling (E. R. Ball)

094 Little Brown Jug (Traditional)

095 Ten Little Indians (Traditional)

096 On Top of Old Smoky (Traditional)

097 My Darling Clementine (P. Montrose)

098 Oh! Susanna (S. C. Foster)

099 Red River Valley (Traditional)

100 Turkey in the Straw (Traditional)

101 Muffin Man (R. A. King)

102 Pop Goes the Weasel (Traditional)

103 Grandfather’s Clock (H. C. Work)

104 Camptown Races (S. C. Foster)

105 When the Saints Go Marching In (Traditional)

106 Yankee Doodle (Traditional)

107 Battle Hymn of the Republic (Traditional)

108 I’ve Been Working on the Railroad (Traditional)

109 American Patrol (F. W. Meacham)

110 Down by the Riverside (Traditional)

JAPANESE SONG

111 Furusato (T. Okano)

112 Momiji (T. Okano)

113 Aogeba Totoshi (Traditional)

114 Haruga Kita (T. Okano)

115 Soushunfu (A. Nakada)

116 Akatonbo (K. Yamada)

DUET

117 O Christmas Tree (Traditional)

118 We Wish You a Merry Christmas (Traditional)

119 Im Mai (Traditional)

120 Mary Had a Little Lamb (Traditional)

121 Yankee Doodle (Traditional)

122 Ten Little Indians (Traditional)

Song 
No.

Song Name

123 Scarborough Fair (Traditional)

124 Three Blind Mice (Traditional)

125 Battle Hymn of the Republic (Traditional)

126 My Darling Clementine (P. Montrose)

127 The Cuckoo (Traditional)

128 London Bridge (Traditional)

129
Close Your Hands, Open Your Hands 
(J. J. Rousseau)

PIANO SOLO

130 Valse op.64-1 “Petit Chien” (F. Chopin)

131 Menuett/Beethoven (L. v. Beethoven)

132 Andante grazioso (Sonate K.331) (W. A. Mozart)

133 Melodie (Album für die Jugend) (R. Schumann)

134
Fröhlicher Landmann (Album für die Jugend) 
(R. Schumann)

135
Von fremden Ländern und Menschen 
(Kinderszenen) (R. Schumann)

136 Thema (Impromptus D.935-3) (F. Schubert)

137 Invention Nr.1 (J. S. Bach)

138 Gavotte/J. S. Bach (J. S. Bach)

139 Arietta/Grieg (E. Grieg)

140 To a Wild Rose (E. A. MacDowell)

Song No. SPECIAL APPENDIX

TOUCH TUTOR

141–150 Touch Tutor 01–Touch Tutor 10

CHORD STUDY

151–162 Chord Study 01–Chord Study 12

CHORD PROGRESSION

163–202 Maj1234–min1736

Song 
No.

Song Name
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Seznam stylů / Zoznam štýlov

Style 
No. Style Name

8BEAT

1 BritPopRock
2 8BeatModern
3 Cool8Beat
4 Happy8Beat
5 Shake8Beat
6 BoyBandPop
7 SweetPop
8 ContemporaryRock
9 StadiumRock
10 70sRock
11 HardRock 1
12 60sGuitarPop
13 8BeatAdria
14 60s8Beat
15 8Beat
16 OffBeat
17 Folkrock
18 60sRock
19 HardRock 2
20 RockShuffle
21 8BeatRock

16BEAT

22 16Beat
23 DancehallPop
24 CinematicPop
25 PopShuffle
26 GuitarPop
27 16BeatUptempo
28 KoolShuffle
29 HipHopLight

BALLAD

30 70sGlamPiano
31 EpicDivaBallad
32 OrchestraRockBallad
33 PianoBallad
34 LoveSong
35 6/8ModernEP
36 6/8SlowRock
37 OrganBallad
38 PopBallad
39 16BeatBallad

DANCE

40 ClubBeat
41 SkyPop
42 AgagBeat
43 Electronica
44 FunkyHouse
45 RetroClub
46 USHipHop
47 MellowHipHop
48 Chillout

49 EuroTrance
50 Ibiza
51 SwingHouse
52 Clubdance
53 ClubLatin
54 Garage 1
55 Garage 2
56 TechnoParty
57 UKPop
58 HipHopGroove
59 HipShuffle
60 HipHopPop

DISCO

61 ModernDisco
62 70sDisco
63 LatinDisco
64 SaturdayNight
65 DiscoHands

SWING&JAZZ

66 BigBandFast
67 BigBandBallad
68 AcousticJazz
69 AcidJazz
70 JazzClub
71 Swing 1
72 Swing 2
73 Five/Four
74 Dixieland
75 Ragtime

R&B

76 BluesRock
77 UK Soul
78 JustR&B
79 WorshipAcoustic1
80 WorshipAcoustic2
81 WorshipRockBallad
82 Soul
83 DetroitPop
84 60sRock&Roll
85 6/8Soul
86 CrocoTwist
87 Rock&Roll
88 ComboBoogie
89 6/8Blues

COUNTRY

90 CountryPop
91 CountrySwing
92 Country2/4
93 Bluegrass

LATIN

94 BrazilianSamba
95 BrazilianBossa

Style 
No. Style Name

96 Bachata
97 CubanSon
98 Guajira
99 BossaNova
100 Forro
101 Sertanejo 1
102 Sertanejo 2
103 Baião
104 TangoArgentino
105 CumbiaPeruana
106 CumbiaColombiana
107 Vallenato
108 Joropo
109 Parranda
110 Merengue
111 ReggaetonPop
112 Reggaeton
113 Tijuana
114 PasoDuranguense
115 CumbiaGrupera
116 BaladaBanda
117 MexicanMambo
118 Mambo
119 Salsa
120 Beguine
121 Reggae

WORLD

122 Hawaiian
123 CelticDance
124 ScottishReel
125 4/4Standart
126 Rumba2/4
127 Saeidy
128 WehdaSaghira
129 IranianElec
130 Emarati
131 AfricanGospelReggae
132 HighLife1
133 AfricanGospel
134 Makossa
135 ModernAfrobeat
136 HighLife2
137 OrganHighLife
138 IgboHighLife
139 SocaCalypso
140 Azonto
141 IndianPop
142 Bhangra
143 Bhajan
144 BollyMix
145 Tamil
146 Kerala

Style 
No. Style Name
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147 GoanPop
148 Rajasthan
149 Dandiya
150 Qawwali
151 FolkHills
152 ModernDangdut1
153 Keroncong
154 ModernDangdut2
155 DangdutUmum
156 DangdutSlowLegend
157 Dangdut3/4
158 KoploRampak
159 LanggamModern
160 DangdutJawa
161 Congdut
162 VietnamesePopBallad
163 Vietnamese6/8Ballad
164 XiQingLuoGu
165 YiZuMinGe
166 JingJuJieZou

BALLROOM

167 VienneseWaltz
168 EnglishWaltz
169 Slowfox
170 Foxtrot
171 Quickstep
172 Tango
173 Pasodoble
174 Samba
175 ChaChaCha
176 Rumba
177 Jive

TRADITIONAL

178 US March
179 6/8March
180 GermanMarch
181 PolkaPop
182 OberkrainerPolka
183 Tarantella
184 Showtune
185 ChristmasSwing
186 ChristmasWaltz

WALTZ

187 ItalianWaltz
188 SwingWaltz
189 JazzWaltz
190 ValsMexicano
191 CountryWaltz
192 OberkrainerWalzer
193 Musette

Style 
No. Style Name

CHILDREN

194 Learning2/4
195 Learning4/4
196 Learning6/8

PIANIST

197 Stride
198 PianoSwing
199 PianoBoogie
200 Arpeggio
201 Habanera
202 SlowRock
203 8BeatPianoBallad
204 6/8PianoMarch
205 PianoWaltz

Style 
No. Style Name
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Seznam položek hudební databáze / Zoznam hudobnej databázy

MDB No. MDB Name

ALL TIME HITS

1 Jude Hey

2 Jumping

3 WrldRock

4 All OK

5 YourTune

6 USA Surf

7 JustCall

8 Get Home

9 GtrWheel

10 IWasBorn

11 Sailing

12 BluJeans

13 Holiday

14 Imagine

15 Marriage

16 WiteShde

17 NowNever

18 Hard Day

19 USA Pie

20 Norway

21 YesterBd

22 A Magic

POP & ROCK

23 UR Shape

24 Love Me

25 Ideal

26 SweetPop

27 Just Way

28 Speed

29 Cheerful

30 SwftShke

31 Watches

32 PrtTmLvr

33 S Party

34 MoonShdw

35 NikitSng

36 GirlsMne

37 Radio

38 Attempt

39 OnAStrng

40 WhatWant

41 ThankFor

42 Tmbourin

43 RubyGirl

44 TopWorld

45 TeachSng

46 Each Min

47 ShakenUp

48 CrocRock

49 HurryLov

50 Champion

51 Jailhous

52 Rock&Rll

53 HonkyTnk

54 JustU&Me

55 LveSmile

56 Wish I

BALLAD

57 StayWith

58 DontMiss

59 HiBallad

60 Red Lady

61 IvoryAnd

62 TheWorld

63 Paradise

64 Whisper

65 Woman

66 CndleWnd

67 Fly Away

68 Love You

69 SavingAl

70 InTheDrk

71 Say You

72 Way Were

73 Inspirng

OLDIES

74 Diana's

75 Tonight

76 SandLter

77 No Rain

78 Ghetto

79 PrettyWm

80 Sherry

81 Sally's

DANCE & DISCO

82 SkyStars

83 Bad Love

84 PokerPop

85 FevrNite

86 StyAlive

87 Westerly

88 Run Free

89 DISCO

90 JoelLife

91 Coupled

92 SingBack

93 Janeiro

94 BoomRoom

95 DontHide

96 RewCraig

97 LondonRU

98 WerUBeen

99 MkeMusic

100 10,2 Sun

101 Trust

MDB No. MDB Name

102 MarieClb

SWING & JAZZ

103 Moon Of

104 Patrol

105 Rhythm

106 CatSwing

107 Misbehav

108 Safari

109 SoWhatIs

110 TimeGone

111 TasteHny

112 Two Foot

113 Blk&Whte

114 EnterRag

115 TakeFour

116 Birdland

117 MistyFln

COUNTRY

118 OnTheRd

119 BlueSong

120 InMyMind

121 RoadHome

122 GreenGrs

123 EverNeed

124 Lucille

125 Tennesse

LATIN

126 LoveAmor

127 Brasil

128 ChryPink

129 MyShadow

130 BosaWave

131 DntWorry

132 I'm Pola

133 Mambo Jm

134 One Note

135 PasoCani

136 Beguine

137 Tijuana

138 Puntuali

139 Cielito

140 The Liar

141 Unfrgivn

ENTERTAINMENT

142 Raindrop

143 Califrag

144 CatMemry

145 MyPrince

146 Showbiz

147 JinglBel

148 SilentNt

149 Christms

150 Favorite

MDB No. MDB Name
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151 RedRdolf

152 Moon Wlz

153 AroundWd

WALTZ & TRAD

154 DadClock

155 RockBaby

156 SomeLara

157 Doodah!

158 Dreamer

159 Birthday

160 Sunshine

161 Tex Rose

162 ThePolka

163 Yankee's

164 DanubeWz

165 D'amor

166 Reine de

167 MnchHaus

168 Comrades

169 Van Maas

170 ClariPka

MDB No. MDB Name
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Seznam typů efektů / Zoznam typov efektov

Typy harmonie / Typy harmónie
No. Harmony Type Description

001 Duet

Pokud chcete použít jeden z typů harmonie 01–05, hrajte na klávesy vpravo od dělicího bodu, zatímco na 
levé straně klaviatury budete hrát akordy (po zapnutí automatického doprovodu). K zahranému tónu je 
automaticky přidán jeden, dva nebo tři tóny harmonie. Pokud přehráváte skladbu obsahující data akordů, 
harmonie bude použita při stisknutí každé klávesy.
Ak chcete zahrať niektorý z typov harmónií 01 – 05, po zapnutí automatického sprievodu hrajte na klávesy 
napravo od medzníka, zatiaľ čo na ľavej strane klaviatúry hrajte akordy. K tónu, ktorý hráte, sa automaticky 
pridá jeden, dva alebo tri tóny. Pri prehrávaní skladby obsahujúcej údaje akordov sa harmónia pridá pri hraní 
na ktorékoľvek klávesy.

002 Trio

003 Block

004 Country

005 Octave

006 Trill 1/4 note   

Pokud budete držet dva různé tóny, budou znít střídavě (v trylku). 
(Rychlost trylku je závislá na vybraném typu.)

Ak súčasne držíte dva rôzne tóny, tieto tóny sa nepretržite striedajú (v trilku). 
(Rýchlosť trilku sa mení podľa vybratého typu.)

007 Trill 1/6 note

008 Trill 1/8 note

009 Trill 1/12 note

010 Trill 1/16 note

011 Trill 1/24 note

012 Trill 1/32 note

013 Tremolo 1/4 note

Pokud budete držet jeden tón, bude neustále opakován. 
(Rychlost opakování je závislá na vybraném typu.)

Ak držíte jeden tón, tento tón sa nepretržite opakuje. 
(Rýchlosť opakovania sa mení podľa vybratého typu.)

014 Tremolo 1/6 note

015 Tremolo 1/8 note

016 Tremolo 1/12 note

017 Tremolo 1/16 note

018 Tremolo 1/24 note

019 Tremolo 1/32 note

020 Echo 1/4 note

Pokud budete hrát tón, použije se na něj efekt ozvěny. 
(Rychlost ozvěny je závislá na vybraném typu.)

Ak hráte jeden tón, na hraný tón sa použije echo. 
(Rýchlosť echa sa mení podľa vybratého typu.)

021 Echo 1/6 note

022 Echo 1/8 note

023 Echo 1/12 note

024 Echo 1/16 note

025 Echo 1/24 note

026 Echo 1/32 note
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Typy arpeggia / Typy arpeggia

• Při hraní jednoho z typů arpeggia v rozsahu 
143 až 176 zvolte jako hlavní rejstřík 
odpovídající rejstřík uvedený níže.

143–173: Zvolte Drum Kit (bicí sadu) 
(č. rejstříku 242–252).

174 (China): Zvolte rejstřík „StdKit1 + 
Chinese Perc.“ (č. rejstříku 253).

175 (Indian): Zvolte sadu „Indian Kit 1“ 
(č. rejstříku 254) nebo „Indian Kit 2“ 
(č. rejstříku 255).

176 (Arabic): Zvolte sadu „Arabic Kit“ 
(č. rejstříku 259).

• Pri prehrávaní jedného z typov arpeggia 143 
až 176 vyberte ako hlavný zvuk príslušný 
zvuk nižšie.

143–173: Vyberte Drum Kit (Súprava bicích 
nástrojov) (č. zvuku 242 – 252).

174 (China): Vyberte položku „StdKit1 + 
Chinese Perc.“ (Štandardná súprava 1 + 
čínske perkusie) (č. zvuku 253).

175 (Indian): Vyberte položku „Indian Kit 1“ 
(Indická súprava 1) (č. zvuku 254) alebo 
„Indian Kit 2“ (Indická súprava 2) 
(č. zvuku 255).

176 (Arabic): Vyberte položku „Arabic Kit“ 
(Arabská súprava) (č. zvuku 259).

Arpeggio No. Arpeggio Name

027 UpOct
028 DownOct
029 UpDwnOct
030 SynArp1
031 SynArp2
032 SynArp3
033 SynArp4
034 SyncEcho
035 PulsLine
036 StepLine
037 Random
038 Down&Up
039 SuperArp
040 AcidLine
041 TekEcho
042 VelGruv
043 Planet
044 Trance1
045 Trance2
046 Trance3
047 ChordAlt
048 SynChrd1
049 SynChrd2
050 Syncopa
051 Hybrid1
052 Hybrid2
053 Hybrid3
054 Hybrid4
055 Hybrid5
056 PfArp1
057 PfArp2
058 PfArp3
059 PfArp4
060 PfClub1
061 PfClub2
062 PfBallad
063 PfChd8th
064 EPArp
065 PfShufle
066 PfRock
067 Clavi1
068 Clavi2
069 RocknPf
070 70RockPf
071 SlowflPf
072 SoulPf
073 ChordUp
074 ChdDance
075 LatinRck
076 Salsa1
077 Salsa2
078 Reggae1
079 Reggae2
080 Reggae3
081 6/8R&B
082 Gospel
083 BalladEP
084 Strum1
085 Strum2
086 Strum3
087 Strum4
088 Pickin1
089 Pickin2

090 Funky
091 GtrChrd1
092 GtrChrd2
093 GtrChrd3
094 GtrArp
095 FngrPck1
096 FngrPck2
097 CleanGtr
098 Slowfl
099 Samba1
100 Samba2
101 Spanish1
102 Spanish2
103 Harp1
104 Harp2
105 FngrBas1
106 FngrBas2
107 FngrBas3
108 CoolFunk
109 SlapBass
110 AcidBas1
111 AcidBas2
112 FunkyBas
113 CmbJazB1
114 CmbJazB2
115 CmbJazB3
116 NewR&BBs
117 HipHopBs
118 SmoothBs
119 DreamBas
120 TranceBs
121 LatinBas
122 Strings1
123 Strings2
124 Strings3
125 Strings4
126 StrngDwn
127 StrngUp
128 OrcheStr
129 Jupiter
130 Pizz1
131 Pizz2
132 BrasSec1
133 BrasSec2
134 BrasSec3
135 FunkBras
136 SoulReed
137 DiscoLd
138 SmoothPd
139 PercArp
140 Ethnic
141 Cresendo
142 DiscoCP
143 Perc1
144 Perc2
145 R&B
146 Funk1
147 Funk2
148 Funk3
149 Soul
150 ClscHip
151 Smooth
152 NewGospl

Arpeggio No. Arpeggio Name

153 CmbJazz1
154 CmbJazz2
155 Bebop
156 JazzHop
157 FolkRock
158 Unpluggd
159 HipHop
160 Trance
161 Dream
162 2 Step
163 ClubHs1
164 ClubHs2
165 EuroTek
166 House
167 Ibiza1
168 Ibiza2
169 Ibiza3
170 Garage
171 Samba
172 African
173 Latin
174 China
175 Indian
176 Arabic

Arpeggio No. Arpeggio Name
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Typy dozvuku / Typy dozvuku 

Typy efektu chorus / Typy chorusu

Typy DSP / Typy digitálneho spracovania zvuku

No. Reverb Type Description

01–04 Hall 1–4
Dozvuk koncertního sálu.
Dozvuk koncertnej sály.

05 Cathedral
Bohatý dozvuk simulující akustiku katedrály. Vhodné pro zvuk píšťalových varhan.
Bohatá simulácia dozvuku akustiky katedrály. Vhodné pre zvuky píšťalového organa.

06–08 Room 1–3
Dozvuk malé místnosti.
Dozvuk pre sólové nástroje.

09–10 Stage 1–2
Dozvuk pro sólové nástroje.
Reverb for solo instruments.

11–12 Plate 1–2
Simulovaný dozvuk ocelového plátu.
Simulovaný dozvuk kovovej platne.

13 Off
Bez efektu.
No effect.

No. Chorus Type Description

1–3 Chorus 1–3
Klasický efekt chorus s bohatým a teplým zvukem.
Bežný program chorusu s bohatým teplým efektom zdvojenia.

4–5 Flanger 1–2
Produkuje ve zvuku kolísavý, bohatý efekt.
Bohatý živý kolísavý zvukový efekt.

6 Off
Bez efektu.
No effect.

POZNÁMKA

• Některé styly/skladby mohou mít typy, které nejsou uvedeny výše.
• Typ dozvuku / efektu chorus se resetuje, když vyberete jiný styl/skladbu.

POZNÁMKA

• Niektoré štýly alebo skladby môžu mať typy, ktoré nie sú uvedené vyššie.
• Typ Reverb/Chorus (dozvuk/chorus) sa vynuluje, keď vyberiete iný štýl alebo skladbu.

No. DSP Type Description

01 Dual Rotary Speaker Bright Slow

Simuluje rotující reproduktor.
Simuluje otočný reproduktor.

02 Dual Rotary Speaker Bright Fast

03 Rotary Speaker Slow

04 Rotary Speaker Fast

05 Small Stereo Distortion
Stereofonní zkreslení pro kytaru. Nastavení zvuku zkreslení.
Stereo skreslenie gitary. Nastavenie zvuku skreslenia.

06 Small Stereo Overdrive
Stereofonní zkreslení pro kytaru. Nastavení přebuzení zvuku.
Stereo skreslenie gitary. Nastavenie zvuku skreslenia (overdrive).

07 Small Stereo Vintage Amp
Stereofonní zkreslení pro kytaru. Nastavení zvuku starého nástroje.
Stereo skreslenie gitary. Nastavenie zvuku skreslenia (vintage).

08 British Combo Classic
Simulátor britského kombo zesilovače. Nastavení klasického zvuku.
Simulátor britského kombo zosilňovača. Nastavenie klasického zvuku.

09 British Combo Top Boost
Simulátor britského kombo zesilovače. Nastavení zvuku „TOP BOOST“.
Simulátor britského kombo zosilňovača. Nastavenie zvuku TOP BOOST 
(max. zosilnenie).

10 British Combo Heavy
Simulátor britského kombo zesilovače. Nastavení tvrdého zvuku.
Simulátor britského kombo zosilňovača. Nastavenie tvrdého zvuku.

11 British Legend Blues
Simulátor britského zesilovače. Nastavení zvuku blues.
Simulátor britského zosilňovača. Nastavenie zvuku blues.

12 British Legend Heavy
Simulátor britského zesilovače. Nastavení tvrdého zvuku.
Simulátor britského zosilňovača. Nastavenie tvrdého zvuku.

13 British Legend Clean
Simulátor britského zesilovače. Nastavení čistého zvuku.
Simulátor britského zosilňovača. Nastavenie čistého zvuku.

14 Stereo Amp Sim Crunch Simulátor stereo zesilovače.
Simulátor stereo zosilňovača.15 Stereo Amp Sim Blues
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16 Chorus 1

Klasický efekt chorus s bohatým a teplým zvukem.
Bežný program chorusu s bohatým teplým efektom zdvojenia.

17 Chorus 3

18 Chorus 4

19 Chorus 5

20 Celeste 2
3fázový LFO dodává zvuku modulaci a prostornost.
3-fázový LFO pridáva zvuku moduláciu a priestrannosť.

21 Symphonic
Přidá do modulace Celeste další stupně.
Pridáva ďalšie fázy k modulácii Celeste.

22 Flanger1
Vytváří zvuk podobný tryskovým letadlům.
Vytvára zvuk podobný zvuku prúdového lietadla.

23 Vintage Phaser Stereo

Tímto se simuluje analogový phaser, který dodává zvuku výrazný starý styl. Je 
účinný při stereofonním zvuku.
Táto možnosť simuluje analógový phaser a ponúka silné vintage zafarbenie 
zvuku. Je účinná pri stereo zvuku.

24 Phaser
Cyklicky moduluje fázi a přidává tak modulaci do zvuku.
Cyklicky upravuje fázu, a pridáva tak moduláciu zvuku.

25 E-Piano Phaser
Cyklicky moduluje fázi a přidává tak modulaci do zvuku. Pro elektrické piano.
Cyklicky upravuje fázu, a pridáva tak moduláciu zvuku. Pre elektrický klavír.

26 Auto Wah
Cyklicky moduluje středovou frekvenci filtru kvákadla.
Cyklicky upravuje strednú frekvenciu filtra wah. 

27 Auto Wah + Distortion
Zkreslení lze použít na výstup automatického kvákadla.
Skreslenie možno použiť na výstupe auto wah.

28 Clavi Touch Wah
Kvákadlo Clavinet Touch
Clavinet Touch Wah

29 Tremolo
Bohatý efekt tremolo s modulací hlasitosti i výšky tónu.
Bohatý efekt tremolo s úpravou hlasitosti aj výšky tónu.

30 E-Piano Tremolo

31 Guitar Tremolo

32 Ensemble Detune
Efekt chorus bez modulace vytvořený přidáním zvuku s mírně posunutou výškou.
Efekt chorus bez modulácie vytvorený pridaním tónu s mierne posunutou výškou.

33 Tempo Auto Pan
Automatické vyvážení stereopozice synchronizované s tempem.
Automatické panorámovanie so synchronizáciou tempa.

34 Echo
Dva zpožděné zvuky (L a R) a nezávislá zpoždění zpětné vazby pro L a R.
Dva oneskorené zvuky (Ľ a P) a nezávislé oneskorenia spätnej väzby pre Ľ a P.

35 Cross Delay
Zpětná vazba dvou zpožděných zvuků je zkřížená.
Spätná väzba dvoch oneskorených zvukov sa prekríži.

36 Compressor Medium
Kompresor se středním nastavením.
Kompresor so stredným nastavením.

37 3Band EQ
Monofonní ekvalizér s ekvalizací nastavitelnou na LOW, MID a HIGH.
Mono EQ s nastaviteľnou ekvalizáciou LOW, MID a HIGH (NÍZKA, STREDNÁ 
a VYSOKÁ).

38 Harmonic Enhancer
Přidá ke vstupnímu signálu nové harmonie, aby zvuk vynikl.
Do vstupného signálu pridá vyššie harmonické, aby zvuk vynikal.

No. DSP Type Description
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Credits and Copyrights for the preset Songs

Bad Romance
Words and Music by Stefani Germanotta and Nadir Khayat
Copyright (c) 2009 Sony/ATV Music Publishing LLC and House Of Gaga Publishing Inc.
All Rights Administered by Sony/ATV Music Publishing LLC, 424 Church Street, Suite 1200, Nashville, TN 37219
International Copyright Secured All Rights Reserved

Duele El Corazon
Words and Music by Enrique Iglesias, M. Hasibur Rahman, Francisco Saldana, Juan Luis Morera, Servando Moriche Primera Mussett, 

Patrick Ingunza and Silverio Ramon Lozada Schwarck
Copyright (c) 2016 Kobalt Music Copyrights SARL, Xuanlu Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., Blue Kraft Music Publishing, 

Sony/ATV Music Publishing LLC, Yele Publishing, Sony/ATV Bailar, Warner-Tamerlane Publishing Corp., Patrick Ingunza Music, 
WB Music Corp. and Azul Siete Music

All Rights for Kobalt Music Copyrights SARL and Xuanlu Music Inc. Administered Worldwide by Kobalt Music Group Ltd.
All Rights for EMI Blackwood Music Inc., Blue Kraft Music Publishing, Sony/ATV Music 

Publishing LLC, Yele Publishing and Sony/ATV Bailar Administered by Sony/ATV Music
Publishing LLC, 424 Church Street, Suite 1200, Nashville, TN 37219

All Rights for Patrick Ingunza Music Administered by Warner-Tamerlane Publishing Corp.
All Rights for Azul Siete Music Administered by WB Music Corp.
All Rights Reserved Used by Permission

Happy
from DESPICABLE ME 2
Words and Music by Pharrell Williams
Copyright (c) 2013 EMI April Music Inc., More Water From Nazareth and Universal Pictures Global Music
All Rights on behalf of EMI April Music Inc. and More Water From Nazareth Administered by Sony/ATV Music Publishing LLC, 424 

Church Street, Suite 1200, Nashville, TN 37219
All Rights on behalf of Universal Pictures Global Music Controlled and Administered by Universal Music Works
International Copyright Secured All Rights Reserved

It's My Life
Words and Music by Jon Bon Jovi, Martin Sandberg and Richie Sambora
Copyright (c) 2000 Universal Music Publishing International Ltd., Bon Jovi Publishing, GV-MXM, Sony/ATV Music Publishing LLC 

and Aggressive Music
All Rights for Universal Music Publishing International Ltd. and Bon Jovi Publishing Administered by Universal Music Works
All Rights for GV-MXM Administered Worldwide by Kobalt Songs Music Publishing
All Rights for Sony/ATV Music Publishing LLC and Aggressive Music Administered by Sony/ATV Music Publishing LLC, 424 Church 

Street, Suite 1200, Nashville, TN 37219
All Rights Reserved Used by Permission

Perfect
Words and Music by Ed Sheeran
Copyright (c) 2017 Sony/ATV Music Publishing (UK) Limited
All Rights Administered by Sony/ATV Music Publishing LLC, 424 Church Street, Suite 1200, Nashville, TN 37219
International Copyright Secured All Rights Reserved

Shape Of You
Words and Music by Ed Sheeran, Kevin Briggs, Kandi Burruss, Tameka Cottle, Steve Mac and Johnny McDaid
Copyright (c) 2017 Sony/ATV Music Publishing (UK) Limited, EMI April Music Inc., Air Control Music, Kandacy Music, Tiny Tam 

Music, Shek'em Down Music, Pepper Drive Music, Tony Mercedes Music, Rokstone Music and Spirit B-Unique Polar Patrol
All Rights on behalf of Sony/ATV Music Publishing (UK) Limited, EMI April Music Inc., Air Control Music, Kandacy Music and Tiny 

Tam Music Administered by Sony/ATV Music Publishing LLC, 424 Church Street, Suite 1200, Nashville, TN 37219
All Rights on behalf of Shek'em Down Music Administered by Songs Of Windswept Pacific and Hitco Music
All Rights on behalf of Songs Of Windswept Pacific and Hitco Music Administered by BMG Rights Management (US) LLC
All Rights on behalf of Pepper Drive Music Administered by Warner-Tamerlane Publishing Corp.
All Rights on behalf of Tony Mercedes Music Administered by WB Music Corp.
All Rights on behalf of Rokstone Music in the United States and Canada Administered by Universal - PolyGram International Publish-

ing, Inc.
All Rights on behalf of Spirit B-Unique Polar Patrol Controlled and Administered by Spirit B-Unique Polar Patrol Songs
International Copyright Secured All Rights Reserved
- contains samples of "No Scrubs" by Kevin Briggs, Kandi Burruss and Tameka Cottle (c) 1999 EMI April Music Inc., Air Control 

Music, Kandacy Music, Tiny Tam Music, Shek'em Down Music, Pepper Drive Music and Tony Mercedes Music
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Something Just Like This
Words and Music by Andrew Taggart, Chris Martin, Guy Berryman, Jonny Buckland and Will Champion
Copyright (c) 2017 Sony/ATV Music Publishing LLC, EMI April Music Inc., Nice Hair Publishing and Universal Music Publishing 

MGB Ltd.
All Rights on behalf of Sony/ATV Music Publishing LLC, EMI April Music Inc. and Nice Hair Publishing Administered by Sony/ATV 

Music Publishing LLC, 424 Church Street, Suite 1200, Nashville, TN 37219
All Rights on behalf of Universal Music Publishing MGB Ltd. Administered in the United States and Canada by Universal Music - 

MGB Songs
International Copyright Secured All Rights Reserved

Titanium
Words and Music by David Guetta, Sia Furler, Giorgio Tuinfort and Nick Van De Wall
Copyright (c) 2011 What A Publishing Ltd., KMR Music Royalties II SCSp, EMI Music Publishing Ltd., Sony/ATV Music Publishing 

LLC and Afrojack Publishing
All Rights for What A Publishing Ltd. and KMR Music Royalties II SCSp Administered Worldwide by Kobalt Songs Music Publishing
All Rights for EMI Music Publishing Ltd. and Sony/ATV Music Publishing LLC Administered by Sony/ATV Music Publishing LLC, 

424 Church Street, Suite 1200, Nashville, TN 37219
All Rights for Afrojack Publishing Administered by BMG Rights Management (US) LLC
All Rights Reserved Used by Permission

Treasure
Words and Music by Bruno Mars, Ari Levine, Philip Lawrence, Fredrick Brown, Thibaut Berland and Christopher Acito
(c) 2012 BMG GOLD SONGS, MARS FORCE MUSIC, UNIVERSAL MUSIC CORP., TOY PLANE MUSIC, NORTHSIDE INDE-

PENDENT MUSIC PUBLISHING LLC, WB MUSIC CORP., ROC NATION MUSIC, MUSIC FAMAMANEM and SONGS 
MUSIC PUBLISHING, LLC o/b/o BECAUSE EDITIONS LTD.

All Rights for BMG GOLD SONGS and MARS FORCE MUSIC Administered by BMG RIGHTS MANAGEMENT (US) LLC
All Rights for TOY PLANE MUSIC Controlled and Administered by UNIVERSAL MUSIC CORP.
All Rights for ROC NATION MUSIC and MUSIC FAMAMANEM Administered by WB MUSIC CORP.
All Rights Reserved Used by Permission

Viva La Vida
Words and Music by Guy Berryman, Jon Buckland, Will Champion and Chris Martin
Copyright (c) 2008 by Universal Music Publishing MGB Ltd.
All Rights in the United States and Canada Administered by Universal Music - MGB Songs
International Copyright Secured All Rights Reserved
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MEMO
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