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

 Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu. 

 Zvětšete odstup mezi zařízením a přijímačem. 

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

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

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

Napájení 
Používejte výhradně napájecí adaptér určený pro napájení tohoto přístroje a připojte ho k elektrické zásuvce se správným 
napětím. 
Nepřipojujte AURORA4000 k elektrické zásuvce, která má jiné napětí, než pro které je nástroj určený. 
Během bouřky, nebo pokud nebudete přístroj delší dobu použít, odpojte jeho napájecí adaptér od elektrické zásuvky. 
 

Připojení 
Před připojení AURORA4000 k jinému zařízení, vypněte napájení všech propojovaných zařízení. Zabráníte tak jeho nesprávnému 
fungování nebo případnému poškození zařízení. 
 

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

 Přímé sluneční záření 

 Extrémní teploty a vlhkosti 

 Prašná nebo špinavá prostředí 

 Silné vibrace nebo šoky 

 Blízkost magnetických polí 
 

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

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

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

 
 
 

❶ Ovladač [VOLUME] – celková hlasitost nástroje 
❷ Ovladač [BRILLIANCE] – jas rejstříku 
❾ Tlačítko [ACCOMP] – hlasitost doprovodu 
❿ Tlačítko [MELODY OFF] – spuštění režimu bez 
       melodie 
⓫ Tlačítko [FREEZE] – zmrazí parametr doprovodu 
⓲ Tlačítko [CHORD MODE] – volí režim akordů 
⓳ Tlačítko [SHIFT] – umožňuje využít druhou funkci 
       některých tlačítek 
 

Při stisknutí tlačítka [SHIFT]  
❸ Tlačítko [RHYTHM] – hlasitost rytmu 
❹ Tlačítko [BASS] – hlasitost basové linky 
❺ Tlačítko [CHORD] – hlasitost akordu 
❻ Tlačítko [PHRASE] – hlasitost fráze 
❼ Tlačítko [LOWER] – hlasitost rejstříku LOWER 
❽ Tlačítko [UPPER] – hlasitost rejstříku UPPER 
⓲ Tlačítko [FUNCTION+/-] – výběr položky menu funkcí 
 

Bez stisknutí tlačítka [SHIFT] 
❸-❽ Tlačítka přímé volby doprovodu 

⓲ Tlačítko [TEMPO+/-] – nastavení tempa 
 

Režim skladby: 
⓬ Tlačítko [START/STOP] – spuštění nebo zastavení  
  skladby 
⓭ Tlačítko [PAUSE] – pozastavení přehrávání skladby 
⓮ Tlačítko [REPEAT A/B] – nastavení začátku a konce 
smyčky v aktuální skladbě 
⓯ Tlačítko [REW] – rychlé přetáčení skladby zpět 
⓰ Tlačítko [FF] – rychlé přetáčení skladby vpřed 
 

Režim doprovodu: 
⓬ Tlačítko [START/STOP] – spuštění nebo zastavení  
       doprovodu 
⓭ Tlačítko [SYNC START] – zapnutí nebo vypnutí  
       synchro startu 
⓮ Tlačítko [INTRO/ENDING] – zahrání sekce Intro nebo  
       Ending 
⓯ Tlačítko [FILL A] – zahrání sekce Fill-in A 
⓰ Tlačítko [FILL B] – zahrání sekce Fill-in B 

LCD displej 

 
 

1. Indikátor Twinova 
2. Indikátor Touch 
3. Voice/Style/Demo/Song/Album 
4. Číslo 
5. A.B.C/Full range/Sekce doprovodu 
6. Akord 
7. Znaky 
8. Takt 
9. Doba 

10. Tempo 
11. Paměť/Freeze/O.T.S./Banka 
12. Indikátor DSP efekt 
13. Indikátor Duální rejstřík 
14. Indikátor Lower rejstřík 
15. Indikátor Pravá ruka 
16. Indikátor Stupnice 
17. Indikátor Harmony 
18. Indikátor Performance asistent 

19. Indikátor Performance asistent 
       high 
20. Indikátor Nahrávání 
21. Indikátor Stopa ACCOMP  
22. Indikátor Stopa MELODY 1  
23. Indikátor Stopa MELODY 2  
24. Indikátor Stopa MELODY 3  
25. Indikátor Stopa MELODY 4  
26. Indikátor Stopa MELODY 5  
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Přední panel - pokračování 

 
U LCD displej 
Zobrazuje informace o nástroji. 

Y Otočný ovladač 
Upravuje hodnoty parametrů. 

Z-8 Tlačítka [YES/+] a [NO/-]  
Upravují hodnoty parametrů. 
 
Bez stisknutí tlačítka [SHIFT] 

V Tlačítko [STYLE] 
Spouští režim doprovodu 

W Tlačítko [VOICE]  
Spouští režim rejstříku 

X Tlačítko [SONG]  
Spouští režim skladeb a přehrává 

9-c Tlačítka volby rejstříku 
Zkratky pro zvolení rejstříku 

d Tlačítko [TWINOVA]  
Zapíná a vypíná funkci Twinova. 

e Tlačítko [OCTAVE]  

f Tlačítko [BANK] 
Volí paměťovou banku. 

h-k Tlačítka [M1]-[M4] 

Vyvolá uložené panelové 
nastavení. 

l Tlačítko [O.T.S]  
Zapíná a vypíná jednotlačítkové 
nastavení. 

m Tlačítko [HARMONY]  
Zapíná a vypíná efekt Harmony. 

n Tlačítko [SCALE]  
Zapíná a vypíná efekt stupnice. 
 
Při stisknutí tlačítka [SHIFT] 

V Tlačítko [DEMO] 
Spouští režim demo. 

W Tlačítko [PERFORM]  
Spouští režim Performance 
asistenta. 

X Tlačítko [ALBUM]  
Spouští režim alba. 

9 Tlačítko [PIANO]  
Spouští režim Piano. 

: Tlačítko [METRONOME]  
Zapíná a vypíná metronom. 

; Tlačítko [DUAL]  
Zapíná a vypíná rejstřík R2. 

< Tlačítko [LOWER]  
Zapíná a vypíná rejstřík L. 

= Tlačítko [TOUCH]  
Nastavuje úroveň dynamiky 
úhozu klaviatury. 

a Tlačítko [DSP]  
Zapíná a vypíná efekt DSP. 

b-c Tlačítko [TRANSPOSE+/-]  
Nastavuje úroveň transpozice. 
Volí oktávu v režimu Twinova. 

f Tlačítko [RECORD]  
Spouští režim nahrávání. 

g Tlačítko [ACCOMP]  
Volí stopu doprovodu pro 
nahrávání. 

h-l Tlačítka [MELODY1]-
[MELODY5] 
Volí melodickou stopu pro 
nahrávání. 

 

Zadní panel 
 

 
o Vypínač 
Zapne a vypne nástroj. 

p Sluchátkový výstup 1 a 2 
Sem připojte klasická stereo sluchátka. 

q USB konektor 
Sem připojte počítač. 

r AUX IN konektor 
Sem připojte zdroj signálu, jako je MP3 nebo CD 
přehrávač. 

s AUX OUT konektor 
Sem připojte audio vybavení. 

t Konektor napájení 
Sem připojte adaptér DC 15V. 

u Konektor SPEAKER 
Sem připojte externí reproduktor. 

v Konektor PEDAL 
Pro připojení pedálů. 
 

Pedály 
 
 
 

w Soft pedál 
Změkčující pedál snižuje hlasitost a mírně mění témbr not 
zahraných v době sešlápnutí tohoto pedálu. 

x Sostenuto pedál 
Pokud zahrajete a podržíte tón nebo akord a sešlápnete 
sostenutový pedál, tyto tóny budou znít, dokud budete 
pedál držet. 

y Sustain pedál 
Při sešlápnutí sustain pedálu budou tóny déle doznívat. Po 
uvolnění pedálu se veškeré doznívající tóny okamžitě 
utlumí. 
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Nastavení  
 
Tato kapitola obsahuje informace o přípravě AURORA4000 na hru. Přečtěte si pečlivě postup sestavení nástroje 
před jeho prvním spuštěním. 
 

Průvodce sestavením 
 
Ujistěte se také, že v dodávce byly obsaženy všechny tyto části nástroje. Pro smontování nástroje budete 
potřebovat křížový šroubovák 

 
 
 

 
❶ Tělo piana (klaviatura) 
❷ Levá noha 
❸ Pravá noha 
❹ Pedálnice 
❺ Kabel pedálnice 
❻ Levý reprobox 
❼ Pravý reprobox 
❽ Zadní deska 
❾ Otočná matka (4 ks) 
❿ Šrouby M6x50 (8 ks) 

⓫ Plastové kryty šroubů (8 ks) 
⓬ Ruční šrouby (2 ks) 
⓭ Těsnění (2 ks) 
⓮ Šrouby M4x15 (2 ks) 
⓯ Šrouby M4x24 (8 ks) 
⓰ Napájecí adaptér
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Montáž 
 
Krok 1: 
Umístěte nohy nástroje (❷ a ❸) podle obrázku. 
Vložte otočné matky (❾) do otvorů na zadní straně pedálnice (❹). 
Nohy umístěte na odpovídající bok pedálnice. 
Skrz otvory na nohách zasuňte šrouby M6x50 (❿) do otočných matek v pedálnici. 
Šrouby dotáhněte šroubovákem a překryjte plastovými krytkami (⓫). 
 

 
 
Krok 2: 
Umístěte tělo nástroje (❶) na nohy podle obrázku. Pomocí 
dvou ručních šroubů s hvězdicovou hlavou (⓬) připevněte 
tělo piana k dříve sestavenému stojanu. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Krok 3: 
Podle obrázku nainstalujte reproboxy. 
Umístěte reproboxy podle obrázku. 
Připevněte je vždy pomocí dvou šroubů M6x50 (❿). Šrouby dotáhněte šroubovákem a překryjte plastovými 
krytkami (⓫). 
Připevněte reproboxy pomocí šroubů M4x15 (⓮) a těsnění (⓭) ke spodní straně nástroje. Šrouby dotáhněte 
šroubovákem. 
Kabely reproboxů připojte k odpovídajícím konektorům na dolní straně nástroje. 

  

 

Těsnění 

Šrouby a plastové krytky  

Kabely reproboxů 
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Krok 4: 
Připojte kabel pedálnice (❺) ke 
konektoru na zadním panelu nástroje a 
uchyťte jej pomocí svěrek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krok 5: 
Připevněte zadní desku ke krytům 
reproboxů pomocí šroubů M4x24 (⓯). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krok 5: 
Připojte napájecí kabel ke konektoru na 
zadním panelu nástroje a poté jej 
připojte k elektrické zásuvce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montáž je dokončena. 
  

Kabel 
pedálnice 

Napájecí adaptér 
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Napájení 
 

1. Ujistěte se, že je nástroj vypnutý. Před zapnutím 
nebo vypnutím nástroj vždy nastavte ovladač 
[VOLUME] na minimální úroveň. 

2. Připojte dodaný adaptér ke konektoru DC IN na 
zadním panelu nástroje. 

3. Připojte dodaný adaptér ke zdířce elektrické zásuvky. 
4. Stiskněte tlačítko [POWER], LCD displej zobrazí 

zprávu „Loading“ indikující, že je nástroj zapnutý. 
5. Pro vypnutí nástroje stiskněte tlačítko [POWER] 

znovu. 
 
Poznámka: 

1. Pokud je nástroj v režimu nečinnosti, automaticky se 
vypne po uplynutí 30 minut. 

2. Pokud nástroj nepoužíváte, nebo během bouřky, vypněte 
jej a odpojte od elektrické sítě. 

 
 
 
 
 
 
 

PŘIPOJENÍ  
 

Sluchátek 
 

Pro cvičení bez rušení okolí lze použít stereo sluchátka. 

Jack1: Při připojení sluchátek jsou automaticky odpojeny 

interní reproduktory, zvuk je slyšet pouze ze sluchátek. 

Jack2: Při připojení sluchátek je zvuk slyšet z obou párů 

sluchátek a také z reproduktorů nástroje. 

 

Poznámka: 

Nepoužívejte sluchátka na příliš vysoké úrovni hlasitosti po delší 

dobu. Mohlo by dojít k poškození nebo i ke ztrátě sluchu. 

 

 

Audio vybavení 
Konektory AUX OUT na zadním panelu nabízejí výstup nástroje 

pro připojení ke klávesovému zesilovači, stereo zvukového 

systému, mixu nebo záznamníku. Propojte jej pomocí 

reproduktorového kabelu ke konektoru AUX IN vašeho audio 

vybavení. 
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MP3/CD přehrávače 
Připojte audio výstup MP3/CD nebo jiného přehrávače ke 
konektoru AUX IN na zadním panelu nástroje. Zvuk tohoto 
signálu bude smíchán se zvukem nástroje a můžete tak hrát 
spolu s vašimi oblíbenými skladbami. 
 

 

 

 
 
Počítače 
Nástroj podporuje vysílání a příjem MIDI zpráv přes USB 
konektor. Poté, co nainstalujete klávesy na externím zařízení, 
zvolte USB audio zařízení v menu nástroje pro přenos MIDI dat. 
 
Abyste zabránili poškození zařízení, před připojením nebo 
odpojením USB kabelu všechna zařízení vypněte. 
 
Poznámka 
Pokud nástroj po připojení ke konektoru USB3.0 nebude fungovat, 
připojte jej ke konektoru USB2.0. 

 

Nastavení hlasitosti  
 
Otáčením ovladačem [VOLUME] ve směru hodinových ručiček zvyšujete hlasitost a opačně 
hlasitost snižujete. Nastavte hlasitost na požadovanou úroveň.  
 
 

Nastavení jasu zvuku  
 
Otáčením ovladačem [BRILLIANCE] upravujete jas zvuku nástroje.  
 
 
 

Přehrávání demo skladby  
 
Nástroj AURORA4000 nabízí 5 demo skladeb. 
1. Zatímco držíte stisknuté tlačítko [SHIFT], stiskněte tlačítko [DEMO] pro 

spuštění přehrávání demo skladby. Displej zobrazí číslo a název demo 
skladby. 

2. Pomocí otočného ovladače nebo tlačítek [+/YES] a [-/NO] můžete zvolit 
demo skladbu. 

3. Stiskem tlačítka [START/STOP] přehrávání zastavíte. Kontrolky přestanou 
blikat. Zatímco držíte stisknuté tlačítko [SHIFT], stiskněte tlačítko 
[DEMO] pro ukončení režimu přehrávání demo skladeb. 

 

Poznámka: 
Během přehrávání demo skladby znějí všechny skladby ve smyčce. Všechna tlačítka a klávesy s výjimkou těchto jsou nedostupné: 
[DEMO], [START/STOP] [TEMPO+/-], [+/YES], [-/NO], otočný ovladač, ovladače [VOLUME], [BRILLIANCE] a vypínač.  
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Rejstříky  
Nástroj AURORA4000 nabízí 500 rejstříků, jejich seznam najdete v originálním návodu na straně 33. 
 

Hra rejstříků 
1. Stiskněte tlačítko [VOICE], nebo některé tlačítko přímé volby 

rejstříku pro spuštění režimu rejstříků. Displej zobrazí „VOICE R1“, 
název a číslo aktuálního rejstříku. 

2. Pomocí otočného ovladače nebo tlačítek [+/YES] a [-/NO] můžete 
zvolit požadovaný rejstřík. 

3. Hrajte na klaviaturu a poslouchejte zvolený rejstřík. 
 
Poznámka 
Pokud jsou aktivní režimy Dual a Lower, můžete opakovaným stiskem tlačítka [VOICE] zvolit typ rejstříku, který chcete změnit. 
Displej zobrazí buď R1, R2 nebo L. 

 

Hra dvou rejstříků současně (DUAL) 
Nástroj má režim Dual, který umožňuje současnou hru dvou rejstříků. 
 
1. Zatímco držíte stisknuté tlačítko [SHIFT], stiskněte tlačítko [DUAL] 

pro zapnutí režimu Dual. Displej zobrazí číslo a název aktuálního 
rejstříku „VOICE R2“ a indikátor DUAL. 

2. Pomocí otočného ovladače nebo tlačítek [+/YES] a [-/NO] můžete 
zvolit požadovaný rejstřík. 

3. Hrajte na klaviaturu a poslouchejte současně dva zvolené rejstříky. 
4. Zatímco držíte stisknuté tlačítko [SHIFT], stiskněte tlačítko [DUAL] 

pro vypnutí režimu Dual. 
 
Poznámka 
Pokud je aktivní režim Split, oba duální rejstříky zní pouze v pravé části klaviatury. 

 

Hra různých rejstříků levou a pravou rukou (LOWER) 
Nástroj má režim Lower, který umožňuje rozdělit klaviaturu na dvě 
části. Rejstřík v levé části je označen jako levý (L - Lower). 
 
1. Zatímco držíte stisknuté tlačítko [SHIFT], stiskněte tlačítko 

[LOWER] pro zapnutí režimu Lower. Displej zobrazí číslo a název 
aktuálního rejstříku „VOICE L“ a indikátor LOWER. 

2. Pomocí otočného ovladače nebo tlačítek [+/YES] a [-/NO] můžete 
zvolit požadovaný rejstřík. 

3. Hrajte na klaviaturu a poslouchejte dva zvolené rejstříky. 
4. Zatímco držíte stisknuté tlačítko [SHIFT], stiskněte tlačítko 

[LOWER] pro vypnutí režimu Lower. 
 
Poznámka 
Pokud změníte levý rejstřík, rejstřík pravé ruky se nezmění. 

 
 
Bod dělení 
Bod dělení odděluje část klaviatury pro levý (L) a pravý (R1) rejstřík. Ve výchozím nastavení je to klávesa F#3. Můžete 
jej však změnit podle přání. Detaily, viz kapitola Nastavení Bodu dělení.  

Bod dělení 
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Dynamika úhozu 

 
Nástroj je vybaven funkcí dynamiky úhozu, která umožňuje ovládat úroveň hlasitosti rejstříku pomocí síly, se kterou 
hrajete, podobně jako u akustického nástroje. 
K dispozici jsou tři typy dynamiky úhozu. 
 
1. Zatímco držíte stisknuté tlačítko [SHIFT], stiskněte klávesu tlačítko 

[TOUCH] pro vstup do nastavení. Displej zobrazí číslo aktuálně 
zvoleného typu. Výchozí nastavení je 2. 

2. Zvolte typ dynamiky úhozu. 
Pomocí otočného ovladače, tlačítek [+/YES] a [-/NO] nebo 
podržením tlačítka [SHIFT] a stiskem tlačítka [TOUCH] můžete 
zvolit požadovaný typ dynamiky úhozu: OFF, 001 (měkký), 002 
(normální), 003 (tvrdý). Současným stiskem tlačítek [+/YES] a [-
/NO] obnovíte výchozí nastavení (002). 

 
 
 

Transpozice 

 
Funkce Transpozice umožňuje posun ladění celého nástroje až o jednu oktávu nahoru nebo dolů v půltónových 
krocích. 
 
1. Zatímco držíte stisknuté tlačítko [SHIFT], stiskněte klávesu tlačítko 

[TRANSPOSE+] nebo [TRANSPOSE-] pro vstup do nastavení. Displej 
zobrazí hodnotu aktuální transpozice. Výchozí nastavení je 0. 

2. Pomocí otočného ovladače nebo tlačítek [+/YES] a [-/NO] zvolte 
hodnotu transpozice. Maximální hodnoty nastavení jsou ±12 
půltónů. 

3. Současným stiskem tlačítek [+/YES] a [-/NO] obnovíte výchozí 
nastavení (000). 

 
Poznámka 
Pokud chcete hrát skladbu v G, můžete nastavit transpozici na -005 nebo 007 a můžete jí hrát v C. Nastavení transpozice je 
aplikováno na všechny party a klaviaturu. 

 
 
 

Režim Piano 

 
Režim Piano slouží pro okamžité nastavení celého nástroje na klavír. 
 
1. Zatímco držíte stisknuté tlačítko [SHIFT], stiskněte klávesu tlačítko 

[PIANO] pro spuštění režimu Piano. 
2. V režimu Piano je nastaven rejstřík Piano a ovládání doprovodu je 

stejné jako v normálním režimu. Doprovod hraje pouze rytmický 
part. 

 
Poznámka 
V režimu Piano můžete nastavit funkce mixu a ovládat menu funkcí. 
V režimu Piano je funkce A.B.C. automaticky vypnutá.  
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Metronom 
Metronom umožňuje se řídit nastaveným tempem. 

 
1. Zatímco držíte stisknuté tlačítko [SHIFT], stiskněte klávesu 

[METRO] pro spuštění nebo zastavení metronomu. 
2. Nastavení taktu metronomu viz kapitola Nastavení taktu. 

 
Poznámka 
Pokud během spuštěného doprovodu zapnete metronom, začne fungovat od 
dalšího taktu. 
Pokud je spuštěný metronom a spustíte doprovod, tempo metronomu se 
upraví podle tempa doprovodu. 
Zvuk metronomu není nahráván. 

 

Režim Twinova 

 
Režim Twinova rozdělní klaviaturu na dvě části se stejným laděním a stejným rejstříkem, můžete si tak užít hru dvou 
hráčů současně. 
 
1. Stiskněte klávesu tlačítko [TWINOVA] pro spuštění režimu 

Twinova. Displej zobrazí indikátor TWINOVA. V tomto režimu 
nejsou dostupné rejstříky DUAL a LOWER. Výchozí bod rozdělení 
klaviatury je nastaven na E3 (32). 

2. V režimu Twinova jsou oba rejstříky nastaveny na rejstřík pravé 
ruky před spuštěním režimu. Vyberte jej pomocí otočného 
ovladače nebo tlačítek [+/YES] a [-/NO] nebo tlačítek přímé volby 
rejstříku. 

3. Stiskem tlačítka [OCTAVE] displej dočasně zobrazí hodnotu oktávy. 
Nyní ji můžete pomocí tlačítek [+/YES] a [-/NO] upravit. Rozsah 
nastavení je -1 až +1. Současným stiskem tlačítek [+/YES] a [-/NO] 
obnovíte výchozí nastavení (000). 

 
Poznámka 
V režimu Demo nelze tlačítko [TWINOVA] použít. 
Bod dělení klaviatury lze nastavit, viz Nastavení bodu dělení. 
Tlačítko [OCTAVE] je aktivní pouze v režimu TWINOVA. Některé rejstříky 
mohou být ve vyšších nebo nižších oktávách vypnuté. 

 

Stupnice 

 
Tento režim umožňuje vyzkoušen různé typy ladění vhodné pro různé 
typy hudebních žánrů. 
 
1. Stiskněte klávesu tlačítko [SCALE] pro spuštění režimu Scale. 

Displej zobrazí indikátor SCALE. 
2. Výběr typu stupnice a základního tónu. 

Po zapnutí režimu Scale stiskněte a podržte tlačítko [SCALE] pro 
otevření menu. Výchozí nastavení je 001 Pytha C. Když bliká 
indikátor stupnice, pomocí tlačítek [+/YES] a [-/NO] zvolte typ 
stupnice. Pomocí kláves C7-B7 zvolte základní tón nové stupnice. 
Displej zobrazí nové zadání. 
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K dispozici je šest typů stupnic: 
 

Číslo LCD název 

1 Pytha 

2 Major 

3 Minor 

4 Mean Tone 

5 Werck 

6 Kimberg 

 
Poznámka 
Pokud v nastavení typu stupnice neprovedete žádnou akci během 5 vteřin, nastavení bude ukončeno. 
Stav stupnice bude ukončen automaticky v režimu skladby. 

 
 

Automatický doprovod  
Automatický doprovod nabízí kompletní doprovod pro vaši hru. Abyste jej využili, musíte pouze hrát akordy v levé 
části klaviatury ve zvoleném doprovodném stylu. Tento nástroj je vybaven 200 doprovody v mnoha různých žánrech.  
 
 

Hra doprovodného rytmu 
1. Stiskněte tlačítko [STYLE] nebo některé tlačítko přímé volby 

doprovodu pro spuštění režimu doprovodu. Displej zobrazí název 
a číslo aktuálního doprovodu. 

2. Pomocí otočného ovladače nebo tlačítek [+/YES] a [-/NO] můžete 
zvolit požadovaný doprovod. 

3. Stiskněte tlačítko [START/STOP] pro spuštění rytmické stopy 
doprovodu. Případně můžete stisknout tlačítko [SYNC] a spustit 
doprovod zahráním klávesy v doprovodné části klaviatury. 

 

 

Hra plného doprovodu (všechny stopy) 
1. V režimu doprovodu stiskněte tlačítko [CHORD MODE] pro 

spuštění režimu automatických akordů (A.B.C.). Klaviatura je 
rozdělena do dvou částí. Lev á část je označována jako 
doprovodná a slouží pro detekci akordů. Displej zobrazí indikátor 
„A.B.C.“. Nyní po stisknutí klávesy v doprovodné části spustíte 
plný doprovod. 
Dalším stiskem tlačítka [CHORD MODE] zapnete režim FULL 
RANGE. Displej zobrazí indikátor „FULL RANGE“ a akordy budou 
rozpoznávány v celé šířce klaviatury. 

2. Stiskněte tlačítko [SYNC] a poté zahrajte akord pro spuštění všech 
stop doprovodu. Pokud zahrajete jiný akord, doprovod se také 
změní. Můžete také spustit doprovodný rytmus tlačítkem 
[START/STOP] a poté zahrát akord a spustit tak všechny stopy 
doprovodu. 

 

Poznámka 
V nástroji můžete uložit až 10 uživatelských doprovodů. Abyste mohli používat vaše doprovody, budete muset použít software 
firmy MEDELI pro jejich konverzi, poté jej pomocí USB uložte do nástroje.  

Výchozí část automatického doprovodu 
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Sekce doprovodu 
 
K dispozici je několik různých typů sekcí doprovodu. Jsou to 
Intro, Main [A, B], Fill In [A, B] a Ending. Jejich změnou během 
hry můžete dodat dynamické prvky vaší hře. 
 
 
 
 
Sekce Intro (Úvod) 
Je to začáteční sekce skladby. Každý doprovod má dva různé typy úvodu. Po dohrání úvodu doprovod automaticky 
pokračuje hlavní sekcí. 
 
Sekce Main (Hlavní) 
Toto je nejdůležitější část skladby. Hraje doprovodné paterny a opakuje se, dokud nestisknete tlačítko jiné sekce. 
 
Sekce Fill In (Přechod) 
Tato sekce automaticky zahraje přechod a po jejím ukončení automaticky pokračuje přehrávání hlavní sekce. 
 
Sekce Ending (Závěr) 
Používá se pro ukončení skladby. Po přehrání této sekce je doprovod zastaven. Délka závěru se liší podle typu 
zvoleného doprovodu. 
 
Poznámka 
Pokud během přehrávání doprovodu podržíte tlačítko FILL IN [A,B], bude znít přechod, dokud tlačítko neuvolníte. 
Pokud stisknete tlačítko FILL IN [A,B] během zastaveného doprovodu, změníte jeho hlavní sekci. 
 
 

Hra různých sekcí doprovodu 
 

1. Stiskněte tlačítko [STYLE] pro spuštění režimu doprovodů. 

2. Pomocí otočného ovladače nebo tlačítek [+/YES] a [-/NO] 

můžete zvolit požadovaný doprovod. 

3. Stiskněte tlačítko [CHORD MODE] a zapněte režim A.B.C.  

4. Stiskněte tlačítko [SYNC] a zapněte synchronizovaný start. 

5. Stiskněte tlačítko [FILL A]  

6. Stiskněte tlačítka [INTRO/ENDING] – na displeji bude svítit 

„A“. Doprovod je připraven ke spuštění. 

7. Jakmile zahrajete v doprovodné části klaviatury akord, 

doprovod automaticky začne. Po přehrání úvodu bude 

pokračovat přehráváním hlavní sekce A. 

8. Stiskněte tlačítko [FILL B]. Bude zahrán přechod B a poté 

bude automaticky pokračovat hlavní sekce B. 

9. Dalším stisknutím tlačítka [INTRO/ENDING] začne 

přehrávání zakončení. Po přehrání sekce ENDING je 

doprovod ukončen. 
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Hlasitost doprovodu 
Touto funkcí můžete změnit hlasitost všech stop doprovodu. 
 
1. Stiskem tlačítka [ACCOMP] displej zobrazí hlasitost doprovodu (0 

až 127). Nyní můžete pomocí otočného ovladače nebo tlačítek 
[+/YES] a [-/NO] upravit hlasitost doprovodu. 

2. Současným stiskem tlačítek [+/YES] a [-/NO] okamžitě ztlumíte 
hlasitost doprovodu na 0. Displej zobrazí „OFF Accomp“. Dalším 
stiskem tlačítek [+/YES] a [-/NO] obnovíte výchozí hlasitost 
doprovodu. 

 
 

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

Durový kvintakord Základní tón, velká tercie a čistá kvinta. 

Mollový kvintakord Základní tón, malá tercie a čistá kvinta. 

Zvětšený kvintakord Základní tón, velká tercie a zvětšená kvinta. 

Zmenšený kvintakord Základní tón, malá tercie a zmenšená kvinta. 

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

Základ 
Tercie 

Kvinta 

Durový kvintakord Mollový kvintakord 

Zvětšený kvintakord Zmenšený kvintakord 

Základní pozice   První inverze   Druhá inverze 

Pro zahrání durového 
akordu stiskněte základní 
notu. 

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

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

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

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

Prstoklad – MULTI FINGER (více prsty) 
Tato metoda umožňuje zahrávat akordy v doprovodné části 
klaviatury běžným způsobem a rozeznává pouze níže uvedené 
akordy. 
 
 
* Tóny uvedené v závorkách jsou volitelné, akord je rozpozná i bez 
jejich zahrání. 

 
 
 
 
 

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

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

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

 

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

doprovodu. 
2. Stiskněte jedno z tlačítek [M1] – [M4]. Různá panelová nastavení 

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

 
Seznam parametrů pro O.T.S. 
Zapnutí nebo vypnutí Partu (VOICE R1, R2, L) 
Změna rejstříku (VOICE R1, R2, L) 
Hlasitost rejstříku (VOICE R1, R2, L) 
Úroveň reverbu rejstříku (VOICE R1, R2, L) 
Úroveň chorusu rejstříku (VOICE R1, R2, L) 
 
Poznámka 
V režimu O.T.S. je automaticky zapnutý režim A.B.C. 
V režimu O.T.S. nelze tato nastavení ukládat. 
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Funkce Harmony  
Funkce Harmony přidává harmonii k hlavnímu rejstříku.  
 

Přepínač Harmony 
1. Stiskněte tlačítko [HARMONY]. Displej zobrazí „OFF“, což značí, že 

efekt harmonie je nyní vypnutý. 
2. Dalším stiskem tlačítka [HARMONY] zobrazíte na displeji „Duet“, 

což značí, že efekt harmonie je zapnutý a typ je Duet. 
3. Vyberte požadovaný typ efektu – viz nastavení Harmony v Menu 

funkcí. 
 
 

Hra s efektem Harmony 
Zapněte A.B.C. Nejdříve zahrajte akord a poté tóny v pravé části klaviatury. K těmto tónům bude přidán efekt 
harmonie. 
 
Poznámka 
Typy harmonií 1+5, Octave, Echo, Tremolo a Trill reagují, pokud je A.B.C. zapnutý nebo ne. Ostatní typy harmonií reagují pouze, 
když je A.B.C. zapnutý. 

 
 

Performance asistent  
V režimu Performance Asistent jsou k dispozici dva rejstříky, které můžete použít, Guitar (Kytara) a Piano (Klavír).  
 

Co je Performance asistent 
Jedná se o jednoduše použitelnou funkci, která vám pomůže hrát na klávesy, i když nejste klavírista. A když jste 
klavírista, umožní vám předvést všechny vaše dovednosti. Nabídne mnoho frází. Použijte jen několik kláves a budete 
hrát svoji vlastní hudbu. 
 

Spuštění Performance asistenta 
1. Zatímco držíte stisknuté tlačítko [SHIFT], stiskněte tlačítko 

[PERFORM] a spusťte režim Performance asistenta. Výchozí režim 
je Guitar (Kytara) a displej zobrazí název kytarového rejstříku. 

2. Pomocí otočného ovladače nebo tlačítek [+/YES] a [-/NO] můžete 
zvolit požadovaný rejstřík. 

3. V poli takt na displeji je zobrazeno „4-4“. To je výchozí takt. 
Změnit jej můžete v Menu funkcí. Volit můžete mezi nastaveními 
2/4, 3/4, 4/4 a 6/8. 

4. Pomocí tlačítek [TEMPO+/-] můžete změnit tempo. 
 

Režim Guitar (Kytara) 
Mapa klaviatury 
Režim Guitar umožňuje hrát rejstřík kytary na klaviatuře tak, jako 
byste hráli na skutečnou kytaru. Můžete tak využít dovednosti jako 
jsou brnkání (5), rozložené akordy (5), echoism (5) a použít i dva 
závěry. 
 
Část Chord 
A0 až B3. Zde se hrají akordy.  
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Sub Area 1 
C4 až B4 (pouze bílé klávesy) nabízejí pět typů rozložených akordů. 
Sub Area 2 
C5 až A5 (pouze bílé klávesy) funguje jako šest kytarových strun. Zde můžete hrát sóla. 
Část Rhythm 
C6 až G6 (pouze bílé klávesy). Zde jsou k dispozici 
doprovody a brnkání. Použijte A6 nebo B6 pro hru závěru. 
Position Change (Změna ladění) 
Stiskněte C7, kytarový rejstřík se posune výše. 
 
Poznámka 
Vyšší tóny než C7 nelze v tomto režimu použít. 

 

Hra v režimu Guitar (Kytara) 
Hra akordu v části Chord 
Na displeji bude zobrazen typ akordu a zazní základní kytarový tón. 
Hra rozloženého akordu v Sub Area 1 
Při zobrazení typu akordu stiskněte bílou klávesu v části Sub Area 1 – zazní akordická fráze. Vyzkoušejte změnit bílou 
klávesu a uslyšíte různé typy frází. Pokud změníte levou rukou akord, uslyšíte změnu fráze rozloženého akordu. 
Hra sóla v Sub Area 2 
Při zobrazení typu akordu stiskněte bílou klávesu v části Sub Area 2 – zazní kytarové sólo jako na skutečnou kytaru. 
Vyzkoušejte změnit levou rukou akord, a hrajte svoje sólo. 
Brnkání v části Rhythm 
Při zobrazení typu akordu stiskněte bílou klávesu v části Rhythm – zazní magické brnkání. Vyzkoušejte změnit levou 
rukou akord, a brnkejte pravou. 
Závěr hry na kytaru 
Stiskněte klávesu A6 nebo B6 pro ukončení hry na kytaru. Po jeho doznění je fráze automaticky zastavena. 
Hrajte echoism.  
Všechny černé klávesy v části Sub Area 1, Sub Area 2 a Rhythm jsou klávesy echoism. Existuje 5 druhů funkce 
echoism; C#, D#, F#, G#, A#. 
Změňte pozici. 
Stiskněte klávesu C7, displej zobrazí indikátor PERFORM.H, což znamená, že poloha kytary byla změněná do horní 
polohy.  
 

Režim Piano (Klavír) 
Mapa klaviatury 
Režim Piano umožňuje využít mnoha poměrně nesnadných 
technik hry, podobně jako na akustickém nástroji. Můžete tak 
využít dovednosti jako jsou rozložené akordy (5), rytmy (5) a 
použít i tři závěry. 
Mapa klaviatury je podobná jako u režimu Guitar.  
Stiskem A6 až C7 (bílé klávesy) spustíte závěr skladby. Všechny černé klávesy nad C4 nejsou použitelné.  
 

Hra v režimu Piano 
1. V režimu Performance asistent pomocí otočného ovladače 

nebo tlačítek [+/YES] a [-/NO] zvolte režim Piano. 
2. V části Chord zahrajte akord. Fráze můžete hrát v částech 

Sub Area a Rhythm. 
3. Stiskem kláves A, B6 nebo C7 spustíte závěr skladby. Po jeho doznění jsou fráze automaticky ukončeny. 
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Ukončení Performance asistenta 
Po ukončení fráze stiskněte tlačítka [VOICE], [STYLE], [SONG], [DEMO], [SHIFT]+[PERFORM] pro ukončení režimu 
Performance asistenta. 
 

DSP efekty  
 
Díky vestavěnému digitálních efektů, můžete přidat atmosféru a hloubku vaší hudbě mnoha různými způsoby, jako je 
přidávání reverbu, která nabízí zvuk, jako byste hráli v koncertním sále nebo přidávání harmonických tónů pro plný, 
bohatý zvuk.  
 
1. DSP efekt je zapnutý a ikona na displeji svítí, při zapnutí nástroje. 

Úroveň efektů chorus a reverb lze nastavit v Menu funkcí.  
 

2. Podržte stisknuté tlačítko [SHIFT], a poté stiskněte tlačítko [DSP] pro 
zapnutí nebo vypnutí efektu DSP.  

 
Poznámka 
Mohlo by dojít k přerušení nebo šumu při zapnutí / vypnutí DSP během 
přehrávání skladby. To je normální. 
 

Mix  
 
Pomocí funkce Mix můžete ovládat hlasitost jednotlivých stop. 
 
1. Podržte stisknuté tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [RHYTHM], 

pro nastavení hlasitosti rytmické stopy. Displej zobrazí „Rhythm“ a 
aktuální úroveň hlasitosti. 

2. Pomocí otočného ovladače nebo tlačítek [+/YES] a [-/NO] nastavte 
požadovanou hlasitost. Současným stiskem obou tlačítek [+/YES] a 
[-/NO] okamžitě hlasitost ztlumíte nebo obnovíte. 

3. Obdobně můžete nastavit hlasitost ostatních doprovodných stop: 
basová, akordická, Lower a Upper. 

 

Poznámka 
V režimu nastavení rejstříku R1 tlačítko [UPPER] nastavuje hlasitost hlavního 
rejstříku. V režimu nastavení rejstříku R2 tlačítko [UPPER] nastavuje hlasitost 
rejstříku R2. 

 

Funkce sustainového pedálu  
 
Sustainovému pedálu můžete přiřadit tyto různé funkce. Detaily o 
nastavení najdete v Menu funkcí. 
 
1. Funkce Sustain (Pedal Sust) 

Pokud je nastavena hodnota „Pedal Sust“, pak sešlápnutím 
pedálu prodloužíte znění tónů zahraných na klaviaturu. 

2. Funkce Start/Stop (Pedal S/T) 
Pokud je nastavena hodnota „Pedal S/T“, pak má pedál stejnou 
funkci jako tlačítko [START/STOP]. 

  

Možnosti a parametry jsou následující: 
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3. Funkce výběru paměti (Pedal Mem)  

Pokud je nastavena hodnota „Pedal Mem“, pak sešlápnutí 
načte další paměťový parametr z M1. Celkový počet pamětí je 
32. 

 
 

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

Číslo Displej Rozsah Výchozí hodnota 

1 xxx TUNE -50 až +50 000 

2 xxx KeySplit 1 až 88 034 

3 xxx BeatType 0, 2 až 9 004 

4 xxx MetroVol 0 až 127 080 

5 00x PEDAL xxxx Sust, St/T, Mem Sust 

6 xxx ReverbVol 0 až 127 Závisí na rejstříku 

7 xxx ChorusVol 0 až 127 Závisí na rejstříku 

8 xxx xxxx Duet, StandardTrio, Full Chord, Rock Duet, Country 
Duet, Country Trio, Block, 4 Close 1, 4 Close 2, 4 
Open, 1+5, Octave, Strum, Echo, Tremolo, Trill 

Duet 

9 xxx Harmony Speed 1 až 4 1 

10 xxx Midi In 1 až 16, ALL ALL 

11 xxx Midi Out 1 až 16 001 

12 xxx PowerOff OFF, 30, 60 030 

13 xxx Perform 4-4, 3-4, 2-4, 6-8 4-4 

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

 

TUNE (Ladění) 
 
Pomocí této funkce můžete posunout ladění celého nástroje v centových krocích. 
 
1. Podržte stisknuté tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [< FUNCTION 

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

2. Současným stiskem obou tlačítek [+/YES] a [-/NO] obnovíte 
výchozí nastavení 000. Nastavení je použito jak na rejstříky, tak na 
doprovod. 
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KEYSPLIT (Bod dělení klaviatury) 
 
Pomocí této funkce můžete nastavit bod, který rozděluje klaviaturu na dvě části. 
 
1. Podržte stisknuté tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [< FUNCTION 

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

2. Současným stiskem obou tlačítek [+/YES] a [-/NO] obnovíte 
výchozí nastavení F#3 (34). 

 
Poznámka 
Při použití funkce Twinova je rozsah nastavení C3 až C6 (28 až 64). Současným stiskem obou tlačítek [+/YES] a [-/NO] obnovíte 
výchozí nastavení E3 (32). 

 
 

BEAT TYPE (Takt metronomu) 
 
Pomocí této funkce můžete nastavit takt metronomu. 
 
1. Podržte stisknuté tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [< FUNCTION 

>], pro výběr položky BEAT TYPE. Displej zobrazí „xxx BeatType“. 
Pomocí otočného ovladače nebo tlačítek [+/YES] a [-/NO] nastavte 
požadovanou hodnotu. 

2. Současným stiskem obou tlačítek [+/YES] a [-/NO] obnovíte 
výchozí nastavení 004. 

 
 

METRO VOLUME (Hlasitost metronomu) 
 
Pomocí této funkce můžete nastavit hlasitost metronomu. 
 
1. Podržte stisknuté tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [< FUNCTION 

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

2. Současným stiskem obou tlačítek [+/YES] a [-/NO] obnovíte 
výchozí nastavení 090. 

 
 

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

>], pro výběr položky PEDAL TYPE. Displej zobrazí „00x Pedal 
xxxx“. Pomocí otočného ovladače nebo tlačítek [+/YES] a [-/NO] 
nastavte požadovanou hodnotu. 

2. Současným stiskem obou tlačítek [+/YES] a [-/NO] obnovíte 
výchozí nastavení Sust. 
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REVERB VOLUME (Hlasitost reverbu) 
 
Pomocí této funkce můžete nastavit hlasitost efektu reverb. 
 

1. Podržte stisknuté tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [< 
FUNCTION >], pro výběr položky REVERBVOL. Displej zobrazí 
„xxx ReverbVol“. Pomocí otočného ovladače nebo tlačítek 
[+/YES] a [-/NO] nastavte požadovanou hodnotu. 

2. Současným stiskem obou tlačítek [+/YES] a [-/NO] obnovíte 
výchozí nastavení, které je rozdílné pro každý rejstřík. 

 
Poznámka 
Výchozí hlasitost reverbu se pro jednotlivé rejstříky liší. 

 
 

CHORUS VOLUME (Hlasitost chorusu) 
 
Pomocí této funkce můžete nastavit hlasitost efektu chorus. 
 
1. Podržte stisknuté tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [< FUNCTION 

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

2. Současným stiskem obou tlačítek [+/YES] a [-/NO] obnovíte 
výchozí nastavení, které je rozdílné pro každý rejstřík. 

 
Poznámka 
Výchozí hlasitost chorusu se pro jednotlivé rejstříky liší. 

 
 

HARMONY TYPE (Typ harmonie) 
 
Pomocí této funkce můžete nastavit použitý typ efektu harmonie. 
 
1. Podržte stisknuté tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [< FUNCTION 

>], pro výběr položky HARMONY TYPE. Displej zobrazí „xxx xxxx“. 
Pomocí otočného ovladače nebo tlačítek [+/YES] a [-/NO] nastavte 
požadovaný typ harmonie. 
 
K dispozici jsou tyto typy: Duet, StandardTrio, Full Chord, Rock 
Duet, Country Duet, Country Trio, Block, 4 Close 1, 4 Close 2, 4 
Open, 1+5, Octave, Strum, Echo, Tremolo, Trill 
 

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

3. Pokud je zvolen typ echo, tremolo nebo trill, lze také nastavit 
rychlost těchto efektů. Viz další kapitola. 

4. Pokud je zvolen typ strum, echo, tremolo nebo trill, změna tempa 
zapříčiní změnu rychlosti harmonie. 
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HARMONY SPEED (Rychlost harmonie) 
 
Pomocí této funkce můžete nastavit rychlost efektu harmonie pro typy 
echo, tremolo nebo trill. 
 
1. Podržte stisknuté tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [< FUNCTION 

>], pro výběr položky HARMONY SPEED. Displej zobrazí „xxx 
HarmonySpeed“. Pomocí otočného ovladače nebo tlačítek [+/YES] 
a [-/NO] nastavte požadovanou hodnotu. 

2. Současným stiskem obou tlačítek [+/YES] a [-/NO] obnovíte 
výchozí nastavení 001. 

 
 

MIDI IN (MIDI vstup) 
 
Pomocí této funkce můžete nastavit vstupní MIDI kanál pro přenos 
MIDI zpráv. 
 
1. Podržte stisknuté tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [< FUNCTION 

>], pro výběr položky MIDI IN. Displej zobrazí „xxx Midi In“. 
Pomocí otočného ovladače nebo tlačítek [+/YES] a [-/NO] nastavte 
požadovanou hodnotu. 

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

 
 

MIDI OUT (MIDI výstup) 
 
Pomocí této funkce můžete nastavit výstupní MIDI kanál pro přenos 
MIDI zpráv. 
 
1. Podržte stisknuté tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [< FUNCTION 

>], pro výběr položky MIDI OUT. Displej zobrazí „xxx Midi Out“. 
Pomocí otočného ovladače nebo tlačítek [+/YES] a [-/NO] nastavte 
požadovanou hodnotu. 

2. Současným stiskem obou tlačítek [+/YES] a [-/NO] obnovíte 
výchozí nastavení 001. 

 
 

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

>], pro výběr položky POWER OFF. Displej zobrazí „xxx PowerOff“. 
Pomocí otočného ovladače nebo tlačítek [+/YES] a [-/NO] nastavte 
požadovanou hodnotu. 

2. Současným stiskem obou tlačítek [+/YES] a [-/NO] obnovíte 
výchozí nastavení 030 (30 minut). 
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PERFORMANCE BEAT TYPE (Takt Performance asistent) 
 
Pomocí této funkce můžete nastavit takt pro Performance asistenta. 
 
1. Podržte stisknuté tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [< FUNCTION 

>], pro výběr položky PERFORM BEAT. Displej zobrazí „xxx Perform 
Beat“. Pomocí otočného ovladače nebo tlačítek [+/YES] a [-/NO] 
nastavte požadovanou hodnotu. 

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

 

Obnovení továrních nastavení  
 
Podržte současně tlačítka [+/YES] a [-/NO] a zapněte nástroj. Nastavení nástroje bude 
obnoveno na tovární hodnoty. Budou vymazána všechna uživatelská data: doprovody, 
skladby a registrační paměti. Displej nástroje zobrazí „Loading“. Po dokončení obnovení 
nastavení se nástroj normálně spustí. Během provádění obnovy dat nástroj nevypínejte, 
mohlo by dojít k jeho poškození. 
 

Registrační paměť  
 
Nástroj je vybaven množstvím ovladačů a funkcí. Funkce 
Registrační paměti usnadňuje a zefektivňuje jeho použití při 
vystupování. Umožňuje uložit nastavení prakticky všech 
panelových ovladačů a nastavení a jejich budoucí okamžité 
vyvolání stiskem jednoho tlačítka. 
 

Uložení panelových nastavení 
 
1. Stiskněte tlačítko [BANK]. Displej zobrazí „Mem Bank“ a číslo 

aktuální paměťové banky. K dispozici je 8 paměťových bank a 
každá má 4 paměti (M1-M4). 

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

3. Podržte stisknuté tlačítko [STORE] a stiskněte jedno z tlačítek 
[M1]-[M4], pro uložení panelových nastavení. Mějte na paměti, že 
nové uložení přepíše původně uložená data. 

 
Poznámka 
Současným stiskem tlačítek [STORE] a [M1] obnovíte výchozí nastavení 
paměťových bank. 

 

Vyvolání panelových nastavení 
 
Stiskněte jedno z tlačítek [M1]-[M4] pro vyvolání uložených nastavení. 
V tomto případu jsou vyvolána nastavení uložená v paměti [M2] Banky 
1.  
 
Poznámka 
Pokud je aktivní režim O.T.S., nelze vyvolávat uložená nastavení.  
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Zmrazení nastavení doprovodu 
 
Když je zapnuta tato funkce, jsou parametry týkající se doprovodu 
(číslo, sekce, hlasitost, tempo, transpozice, stav akordu, mix, bod 
dělení) „zmrazeny“ a nezmění se ani po vyvolání registrační paměti. 
 
1. Stiskněte tlačítko [FREEZE]. Displej zobrazí „FREEZE“. Nyní 

nebudou parametry týkající se doprovodu při vyvolání registrační 
paměti změněny. 

2. Dalším stiskem tlačítka [FREEZE] funkci vypnete. 
 
 

Album skladeb  
 
Funkce Album skladeb je vybavena parametry 120 skladeb, které zahrnují typ skladby, tempo a rejstřík. Můžete 
přehrávat skladbu uloženou v albu pomocí jejích parametrů. Viz Seznam alba skladeb v originálním manuálu. 
 
1. Zatímco držíte tlačítko [SHIFT], stiskněte tlačítko [ALBUM] pro 

zapnutí nebo vypnutí funkce. 
2. Když je funkce zapnutá, displej zobrazí název skladby a číslo v albu. 
3. Pomocí otočného ovladače nebo tlačítek [+/YES] a [-/NO] zvolte 

požadovanou skladbu pro přehrávání. Nástroj automaticky upraví 
parametry doprovodu, tak aby se hodily k dané skladbě. 

4. Stiskem tlačítek přímé volby rejstříku nebo doprovodu funkci 
ukončíte. 

 
 
 

Nahrávání skladby  
 
Díky jednoduše použitelné funkci nahrávání můžete zaznamenat vaši hru na nástroj do uživatelské skladby. Můžete 
nahrát až 10 uživatelských skladeb se šesti stopami (1 doprovodná, 5 melodických). 
Doprovodná stopa slouží pro zaznamenání doprovodu a stává se tak doprovodem této uživatelské skladby. 
Melodické stopy slouží pro zaznamenání melodických linek. 
Současně můžete nahrát jednu melodickou stopu a doprovodnou stopu. Současně nelze nahrávat více melodických 
stop. Nahrané skladby zůstanou uloženy i po vypnutí nástroje. 
 

Spuštění nahrávání 
 
1. Zatímco držíte tlačítko [SHIFT], stiskněte tlačítko [RECORD] pro 

zapnutí režimu výběru uživatelské skladby. Displej zobrazí 
„RecSong1“ a číslo. Pomocí otočného ovladače nebo tlačítek 
[+/YES] a [-/NO] zvolte uživatelskou skladbu pro nahrávání. 

2. Zatímco držíte tlačítko [SHIFT], stiskněte znovu tlačítko [RECORD] 
pro zapnutí režimu přípravy nahrávání. Displej zobrazí ikonu 
„REC“, a blikající doby taktu. Nástroj automaticky zvolí volnou 
stopu pro nahrávání. Blikající indikátor zobrazuje číslo stopy. 

3. Nyní můžete upravit parametry, jako jsou rejstřík, doprovod a 
tempo. Pokud nahráváte novou skladbu, je automaticky pro 
nahrávání zvolena stopy „Melody 1“.  
Zatímco držíte tlačítko [SHIFT], stiskněte tlačítko [ACCOMP] nebo 
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[MELODY1] až [MELODY5], pokud chcete změnit nahrávanou 
stopu. 
Doprovodnou stopu (ACCOMP) a jednu melodickou stopu 
(MELODY) lze nahrávat současně. Nelze nahrávat současně dvě 
melodické stopy. 

4. Stiskem tlačítka [START/STOP] nebo zahráním na klávesu spustíte 
nahrávání skladby. Pokud je nahrávána doprovodná stopa a je 
zapnutý režim A.B.C., zahrajte akord v levé části klaviatury nebo 
stiskněte tlačítko [START/STOP] pro spuštění nahrávání. 

 
Poznámka 
Doprovod lze nahrát pouze do doprovodné stopy (ACCOMP). 

 
Indikátor nahrávání má tři stavy: 

Bliká: Stopa je zvolena pro nahrávání. Pokud již obsahuje data, budou smazána. 
Svítí: Stopa obsahuje data. Během nahrávání budou data zaznamenávána do jiné stopy a tato data budou 
přehrávána. 
Nesvítí: Stopa neobsahuje žádná data nebo obsahuje data, která nelze přehrávat během nahrávání. 

 

Při nahrávání do již existující skladby, nástroj automaticky zvolí prázdnou stopu hned po již nahrané stopě. Například, 
pokud je již nahraná stopa Melody1, je pro nahrávání zvolena stopa Melody2. 
Pokud chcete znovu nahrát určitou stopu, stiskněte její tlačítko a spusťte nahrávání. Původní data budou nahrazena 
novými. 
 

Ukončení nahrávání 
 
K ukončení nahrávání může dojít těmito třemi způsoby. 
 
1. Během nahrávání, zatímco držíte tlačítko [SHIFT], stiskněte 

tlačítko [RECORD] pro ukončení nahrávání. 
2. Pokud během nahrávání dojde k zaplnění paměti, je nahrávání 

automaticky ukončeno a displej zobrazí „Rec_Full“. 
3. Pokud nahráváte doprovodnou stopu, je nahrávání automaticky 

ukončeno po dosažení konce rytmické fráze. 
 

Přehrávání nahrávky 
 
Pro přehrávání skladby můžete zvolit jeden z těchto tří způsobů. 
 

1. Během nahrávání, zatímco držíte tlačítko [SHIFT], stiskněte 
tlačítko [RECORD] pro ukončení nahrávání a spuštění režimu 
přehrávání skladby. Aktuálně nahrávaná skladba je přehrávána ve 
smyčce. 

2. Stiskněte tlačítko [SONG] pro spuštění režimu skladby a budou 
přehrávány všechny skladby ve smyčce. Pomocí otočného 
ovladače nebo tlačítek [+/YES] a [-/NO] zvolte požadovanou 
skladbu pro přehrávání. K dispozici je až 70 skladeb včetně 10 
uživatelských (61 až 70). Pokud zvolená uživatelská skladba 
neobsahuje data, displej zobrazí „NoFile“ a přehrávání se zastaví. 

3. Stiskem tlačítka [START/STOP] zastavte přehrávání skladby a 
Pomocí otočného ovladače nebo tlačítek [+/YES] a [-/NO] zvolte 
požadovanou skladbu pro přehrávání. Zvolená skladba bude 
přehrávána ve smyčce.  
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Vymazání uživatelské skladby 
 
K vymazání uživatelské skladby může dojít těmito třemi způsoby. 
 
1. Stiskněte současně tlačítka [RECORD], [SONG] a vypínač nástroje. 

Budou vymazány všechny uživatelské skladby. 
2. V režimu přípravy nahrávání, zatímco držíte tlačítko [SHIFT], 

stiskněte tlačítko [RECORD] po dobu dvou vteřin. Displej zobrazí 
„Delete?“. Zatímco držíte tlačítko [SHIFT], stiskněte tlačítko 
[ACCOMP] nebo [MELODY1] až [MELODY5] a zvolte stopu, kterou 
chcete vymazat. Stopa, kterou zvolíte je zvýrazněna. Ostatní stopy 
zůstanou zachována. Pokud označíte všechny stopy, bude 
smazána celá uživatelská skladba. 

3. Stiskem tlačítka [+/YES] potvrďte vymazání zvolených stop. 
Stiskem tlačítka [-/NO] operaci zrušíte a vrátíte se do režimu 
přípravy nahrávání. 

 

Skladby  
 
K dispozici je až 70 skladeb včetně 10 uživatelských (61 až 70). 
 

Poslech skladby 
 
1. Stiskněte tlačítko [SONG] pro zapnutí režimu skladby. Displej 

zobrazí „SONG“ a přehraje všechny skladby ve smyčce. 
2. Pomocí otočného ovladače nebo tlačítek [+/YES] a [-/NO] zvolte 

požadovanou skladbu pro přehrávání. 
3. Přehrávání skladby spustíte tlačítkem [/]. Skladba bude 

přehrávána ve smyčce. 
 

Ovládání skladby 
 
1. Úvodní takt. 

Před začátkem přehrávání skladby je úvodní takt. Odpočítávání 
začíná od záporných hodnot. Přehrávání začne od taktu 1. 

2. Přetáčení dopředu, dozadu a pozastavení. 
Během přehrávání skladby: 
Stiskněte tlačítko [] pro přetočení skladby dopředu. 
Stiskněte tlačítko [] pro přetočení skladby dozadu. 
Stiskněte tlačítko [II] pro pozastavení přehrávání skladby. 

3. Opakování skladby. 
Během přehrávání skladby stiskem tlačítka [ ] zapnete a vypnete 
přehrávání skladby ve smyčce. 

 

Cvičení skladby 
 
V režimu přehrávání skladby stiskněte tlačítko [MELODY OFF] pro vypnutí 
melodie skladby. Displej zobrazí indikátor „R“ a vypne přehrávání melodie 
pravé ruky. Stiskněte tlačítko [START/STOP] a začněte přehrávat pouze 
doprovod levé ruky skladby.  
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MIDI  
 

Díky MIDI můžete rozšířit své hudební možnosti. Zde se dozvíte, co MIDI je, co může udělat a jak jej můžete využít na 
svém nástroji. 
 

Co je to MIDI? 
 

MIDI je zkratka pro Musical Instrument Digital Interface. MIDI je 
celosvětovým standardem umožňujícím různým elektronickým 
hudebním nástrojům a jiným zařízením, jako například počítačům, 
komunikovat navzájem. MIDI přenáší hudební události, které určují 
notaci, ladění a rychlost, ovládací signály pro parametry jako jsou 
hlasitost, vibrato, stereo pozici nebo změny nastavení jako jsou změna 
použitého rejstříku. 
Nástroj může vysílat informace o přehrávání v reálném čase a ovládat externí MIDI zařízení. Může také MIDI zprávy 
přijímat a podle toho vytvářet odpovídající zvuky. 
Nástroj je vybaven konektorem USB umístěným na zadním panelu umožňujícím připojení k počítači a přenášení MIDI 
dat.  
 

Nahrávání/načítání dat do/z počítače 
 
1. Propojte nástroj s počítačem pomocí standardního USB kabelu 

typu A-B. 
2. Nejdříve zapněte nástroj a poté počítač. Pokud displej nástroje 

zobrazuje „PCLink..“ je propojení nástroje s počítačem úspěšné. 
3. Do nástroje můžete načíst až 10 skladeb jako uživatelské skladby 

nebo můžete do počítače uložit uživatelské skladby z nástroje. 
4. Do nástroje můžete načíst uživatelské doprovody nebo můžete do 

počítače zálohovat uživatelské doprovody. 
 

 

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

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

 Nejsou celková nastavení hlasitosti rejstříků R1/R2/L nastavena příliš nízko? Ujistěte se, že jsou nastavení 
správná. 

Při použití mobilního telefonu reproduktory šumí. 

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

Automatický doprovod nehraje, aniž když je aktivní synchro start a byla stisknuta klávesa. 

 Nezkoušíte spustit doprovod stiskem klávesy v pravé části klaviatury. Ujistěte se, že hrajete v levé části 
klaviatury. 

Některé tóny znějí se špatným laděním. 

 Ujistěte se, že je nastavení ladění na hodnotě 0. Současným stiskem tlačítek [+/YES] a [-/NO] a zapnutím 
nástroje jej resetujete a obnovíte tovární nastavení. 

Nefunguje funkce Harmony. 

 Pokud je jako hlavní rejstřík R1 zvolen bicí zvuk, nelze zapnout efekt Harmony. 
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VLASTNOSTI 
Klaviatura 88 kláves s kladívkovou mechanikou 
Polyfonie 128 hlasá  
Rejstříky (zvuky) 500 rejstříků 
Skladby   70 skladeb včetně 10 uživatelských 

Doprovody 210 doprovodů včetně 10 uživatelských 
Demo skladby 5 demo skladeb 
Displej  Multifunkční LCD 
Tempo  30-280 bpm

 
Tlačítka ovládání Vypínač, Hlasitost, Jas, Start/Stop, tlačítka přímé volby doprovodů (tlačítka Mixu), Tempo +/-(Funkce 

+/-), Shift, Melody Off, Voice (Perform), Style (Demo), Song (Album), Yes/+, No/-, tlačítka přímé volby 
rejstříků (Piano), Metronome, Dual, Lower, Touch, Dsp, Transpose +/-), Scale, Twinova, Octave, Bank, 
Store, M1-M4, O.T.S., Accomp +/-, Otočný ovladač, Freeze, Harmony. 

Ovladače doprovodu Start/Stop, Sync Start (Pause), Intro/Ending (Repeat A/B), Fill A (REW), Fill B (FF), Chord Mode 
Nahrávání Nahrávání melodických stop (1-5) a doprovodné stopy 
Konektory DC-In 12V, AUX IN, AUX OUT, Sluchátkový výstup (2x standardní ¼“ stereo jack), USB, Pedálnice, 

Reproduktorový 
Panelové paměti 32 
Reproduktory  15W +15W, 4 Ω 

Rozměry 1388 (Š) x 308 (H) x 788 (V) mm 
Váha  37kg 

* Všechny specifikace jsou předmětem možné změny bez předchozího upozornění 
 

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

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

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

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

úrovni hlasitosti, která může poškodit sluch. Nepoužívejte jej po delší dobu na vysoké úrovni hlasitosti, nebo pokud vám 
to je nepříjemné. 

6. Používejte tento výrobek v prostorách s dobrou ventilací. 
7. Používejte tento výrobek v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, přímotopy či jiná zařízení 

vytvářející teplo. 
8. Výrobek by měl být připojen k napájení pouze pomocí určeného adaptéru. 
9. Pokud výrobek nepoužíváte po delší dobu, odpojte jej od napájení. Při jeho odpojování, netahejte za napájecí kabel ale 

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

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

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

zakopnout či jej shodit na zem. 
 

Význam grafických symbolů 
 
Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost 
neisolovaného nebezpečně vysokého napětí uvnitř kabinetu přístroje, které je dostatečně 
vysoké, aby mohlo způsobit elektrický šok. 
Symbol vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité instrukce 
týkající se ovládání a údržby přístroje v doprovodných tiskovinách. 


