
N
P

-32/N
P

-12
O

w
n

er’s M
an

u
al

P
o

ls
k

i

S
lo

ve
n

šč
in

a

Р
ус
ск
и
й

Б
ъ
л
га
р
ск
и

D
an

sk

R
o

m
ân

ă

S
v

en
sk

a

L
at

vi
s

ki

Č
es

k
y

L
ie

tu
v

ių
 k

.

S
lo

ve
n
či

n
a

ee
s

ti
 k

e
el

M
ag

ya
r

H
rv

a
ts

ki
T

ü
rk

çe

E
n

g
lis

h
F

ra
n

ça
is

E
s

p
añ

o
l

D
eu

ts
ch

P
o

rt
u

g
u

ês
It

al
ia

n
o

N
ed

er
la

n
d

s

Manual Development Department
© 2015 Yamaha Corporation

Published 10/2015 AL##*.*-**A0
Printed in China

ZR87720

Yamaha Global Site
http://www.yamaha.com/

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

NP-32 NP-12
 Owner’s Manual

 Mode d'emploi

 Manual de instrucciones

 Bedienungsanleitung

 Manual do Proprietário

 Manuale di istruzioni

 Gebruikershandleiding

 Podręcznik użytkownika

 Руководство пользователя

 Brugervejledning

 Bruksanvisning

 Uživatelská příručka

 Používateľská príručka

 Használati útmutató

 Navodila za uporabo

 Ръководство на потребителя

 Manualul proprietarului

 Lietotāja rokasgrāmata

 Vartotojo vadovas

 Kasutusjuhend

 Korisnički priručnik

 Kullanıcı el kitabı

EN

FR

ES

DE

PT

IT

NL

PL

RU

DA

SV

CS

SK

HU

SL

BG

RO

LV

LT

ET

HR

TR





NP-32/NP-12  Owner’s Manual 3

OBSERVERA!
Apparaten kopplas inte ur växelströmskällan (nätet) så länge som den 
ar ansluten till vägguttaget, även om själva apparaten har stängts av.

ADVARSEL: Netspændingen til dette apparat er IKKE afbrudt, 
sålænge netledningen sidder i en stikkontakt, som er tændt — også 
selvom der er slukket på apparatets afbryder.

VAROITUS: Laitteen toisiopiiriin kytketty käyttökytkin ei irroita koko 
laitetta verkosta.

(standby)

Entsorgung leerer Batterien (nur innerhalb Deutschlands)
Leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz. Verbrauchte Batterien 
oder Akkumulatoren dürfen nicht in den Hausmüll. Sie können bei einer 
Sammelstelle für Altbatterien bzw. Sondermüll abgegeben werden. 
Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune.

(battery)
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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

(bottom_cs_01)

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 a směrnic 2002/96/EU a 2006/66/EU 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 daný směrnicí o chemických látkách.

(weee_battery_eu_cs_01)
4 NP-32/NP-12  Uživatelská příručka
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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.

Adaptér napájení

NP-32/NP-12

• Neumisťujte napájecí kabel ke zdrojům tepla, jako jsou ohřívače nebo radiátory. Také kabel příliš 
neohýbejte ani jinak nepoškozujte. 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 23). Při použití nesprávného adaptéru by mohlo dojít 
k poškození nástroje nebo k jeho přehřátí.

• Pravidelně kontrolujte elektrickou zástrčku a odstraňte případné 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 v blízkosti vody ani v mokrém či vlhkém prostředí. 
Nepokládejte na něj žádné nádoby (jako například vázy, láhve či sklenice) obsahující tekutiny, 
které by do nástroje mohly vniknout otvory. 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.

 UPOZORNĚNÍ  VAROVÁNÍ
• Adaptér napájení je určen jen pro elektronické nástroje Yamaha. Nepoužívejte ho k jiným účelům.
• Adaptér je dovoleno používat jen v místnosti. Nepoužívejte ho ve vlhkém prostředí.

• Při volbě místa pro nástroj dbejte na to, aby používaná elektrická zásuvka byla snadno přístupná. 
V případě jakýchkoli potíží nebo nesprávného fungování nástroj ihned vypněte přepínačem napájení 
a odpojte adaptér napájení ze zásuvky. Pokud je adaptér napájení zapojený do elektrické zásuvky, 
stále jím proudí malé množství elektřiny, a to i tehdy, když je nástroj vypnutý. Pokud nebudete nástroj 
delší dobu používat, nezapomeňte napájecí kabel vypojit z elektrické zásuvky.

 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):

Zdroj napájení a adaptér napájení

Neotevírat

Voda

Oheň
NP-32/NP-12  Uživatelská příručka 5DMI-5 1/3



00np32_cs_om.book  Page 6  Tuesday, August 25, 2015  10:46 PM
• Postupujte v souladu s níže uvedenými bezpečnostními zásadami. Jinak by mohlo dojít k výbuchu, 
požáru, přehřátí nebo úniku kapaliny z baterie.
- 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 12).
- 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 pokud nástroj nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte.
- Při použití baterií Ni-MH postupujte dle pokynů dodaných s bateriemi. K nabíjení používejte pouze 

určené nabíjecí zařízení.

• Uchovávejte baterie 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 použití nástroje se přeruší zvuk.

• Nepřipojujte nástroj ke zdroji napájení prostřednictvím prodlužovací šňůry s více zásuvkami. Mohlo 
by dojít ke snížení kvality zvuku nebo i přehřátí zásuvky.

• Při odpojování elektrické zástrčky od nástroje nebo elektrické zásuvky vždy tahejte za zástrčku, nikdy 
za kabel. Pokud byste tahali za kabel, mohl by se poškodit.

• Pokud nebudete nástroj delší dobu používat nebo při bouřce, zástrčku napájecího kabelu odpojte ze 
zásuvky zdroje napájení.

• Nepokládejte nástroj do nestabilní pozice, jinak by mohl spadnout a poškodit se.
• Před přemístěním nástroje nejprve odpojte všechny kabely, abyste předešli poškození kabelů 

a poraněním 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 upevňování ke stojanu 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.

• Nevsunujte prsty do otvorů nástroje. 
• Nezasunujte ani nevhazujte do otvorů na panelu a klaviatuře papírové, kovové či jiné předměty. 

Mohlo by dojít k poranění, poškození nástroje nebo jiného majetku, nebo funkčnímu selhání.
• O nástroj se neopírejte a nepokládejte na něj těžké předměty a při použití tlačítek, přepínačů 

a konektorů nepoužívejte nadměrnou sílu.
• 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.

Baterie

Pokud nástroj funguje nestandardně

 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):

Zdroj napájení a adaptér napájení

Umístění

Připojení

Pokyny k manipulaci
6 NP-32/NP-12  Uživatelská příručka DMI-5 2/3
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Pokud nástroj nepoužíváte, vypněte jej pomocí vypínače. 
I když je přepínač [ ] (Pohotovostní/zapnout) v pohotovostním stavu (indikátor napájení nesvítí), nástroj 
je stále pod minimálním proudem.
Pokud nebudete nástroj používat po delší dobu, nezapomeňte vypojit napájecí kabel z elektrické zásuvky.
Vybité baterie likvidujte podle místních předpisů.

OZNÁMENÍ
Abyste zabránili případné poruše nástroje nebo jeho poškození a také poškození dat nebo jiného majetku, 
řiďte se následujícími upozorněními.

 Manipulace
• Nepoužívejte nástroj v blízkosti televizoru, rádia, stereofonního systému, mobilního telefonu ani jiného 

elektronického zařízení. Mohlo by dojít k rušení zvuku nástroje, televizoru či rádia. Jestliže tento 
nástroj používáte v kombinaci s aplikací v zařízení iPad, iPhone nebo iPod touch, doporučujeme 
v tomto zařízení zapnout režim „Letadlo“. Vyhnete se tak rušení způsobenému komunikačním 
signálem zařízení.

• Nevystavujte nástroj působení prachu ani nadměrných vibrací a extrémně nízkých či vysokých teplot 
(například na přímém slunečním světle, v blízkosti topného tělesa nebo přes den v automobilu). Jinak 
by mohlo dojít k deformaci panelu, poškození vnitřních součástí nebo narušení funkcí nástroje. 
(Ověřený rozsah provozní teploty: 5–40 °C)

• Nepokládejte na nástroj vinylové, plastové ani gumové předměty, jelikož by mohlo dojít k vyblednutí 
panelu nebo klaviatury.

 Údržba
K čištění nástroje používejte měkkou suchou látku. Nepoužívejte ředidla, rozpouštědla, alkohol, čisticí 
prostředky ani utěrky napuštěné chemikáliemi.

 Ukládání dat
• Některá data nástroje (strana 19) zůstávají uložena, i když vypnete napájení. V případě poruchy, 

chybného použití apod. však může dojít ke ztrátě dat.
• Při vypínání nástroje dbejte na to, abyste adaptér napájení odpojili, až když na nástroji zhasnou 

všechny indikátory. Pokud adaptér napájení odpojíte před zhasnutím indikátorů, může dojít ke ztrátě 
dat.

Informace
 Autorská práva
• Kopírování komerčně dostupných hudebních dat, mimo jiné dat MIDI nebo zvukových dat, je pro jiné 

než osobní použití zakázáno.
• Tento výrobek obsahuje a je dodáván s obsahem, na který společnost Yamaha vlastní autorská práva 

nebo na který vlastní licenci pro použití výrobků podléhajících autorským právům jiných vlastníků. 
Autorská práva a jiné platné zákony ZAKAZUJÍ šíření médií, na kterých je tento obsah uložený nebo 
nahraný a který je v podstatě stejný nebo velmi podobný obsahu uloženému v nástroji.
- Zmiňovaný obsah zahrnuje počítačové programy, data stylu doprovodu, data MIDI, data WAVE, data 

nahraných rejstříků, notové zápisy, data notových zápisů atd.
- Šíření médií, na kterých je nahraná vaše hra nebo hudební produkce, kde se tento obsah využívá, 

je dovoleno. V takových případech není nutný souhlas společnosti Yamaha.

 Informace o funkcích a datech dodávaných s nástrojem
Některé přednastavené skladby byly upraveny, co se týče jejich délky nebo aranžmá, takže se nemusí 
shodovat s původní verzí.

 O této příručce
• Ilustrace uvedené v této příručce mají pouze informativní charakter a mohou se od vašeho nástroje 

lišit.
• iPhone, iPad a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a jiných 

zemích.
• Názvy společností a produktů v této příručce představují 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. 
NP-32/NP-12  Uživatelská příručka 7DMI-5 3/3



8 NP-32/NP-12  Uživatelská příručka

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek značky Yamaha.
Chcete-li maximálně využít výkonnostní potenciál a funkce nástroje, přečtěte si prosím důkladně tuto příručku a uložte ji na bezpečné místo pro pozdější 
použití. 
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Úvod
 Příručky
Online příručky (PDF)
Kromě této příručky jsou dále k dispozici následující online příručky:

• iPhone/iPad Connection Manual (Příručka pro připojení k zařízení 
iPhone/iPad)
Vysvětluje, jak nástroj připojit k inteligentním zařízením, jako je iPhone 
nebo iPad.

• Computer-related Operations (Činnosti související s počítačem)
Obsahuje pokyny k funkcím souvisejícím s počítačem.

• MIDI Reference (Referenční příručka MIDI)
Obsahuje informace o MIDI, jako je formát dat MIDI, tabulka 
implementace MIDI atd.

Pokud si chcete tyto příručky stáhnout, přejděte na webovou stránku 
Yamaha Downloads, vyberte zemi, do pole Model Name (Název 
modelu) zadejte název modelu a klikněte na [Search] (Hledat).

Obrázky
• Obrázky se mohou lišit od skutečného předmětu.
• Znázorněná klaviatura odpovídá modelům NP-32 a NP-12.

Symboly

 Příslušenství
• Uživatelská příručka (tato kniha)
• Adaptér napájení

V některých zemích nemusí být k dispozici. Je nutné ověřit u místního 
prodejce produktů Yamaha.

• Online Member Product Registration (Online registrace produktu 
Yamaha)
Při vyplňování registračního formuláře uživatele budete potřebovat 
údaj PRODUCT ID z tohoto listu.

• Notový stojánek

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

OZNÁMENÍ Tento symbol označuje zásady bezpečného používání, které 
mají zabránit případné poruše nebo poškození nástroje.

Tento symbol označuje pokyny a doplňující informace, které 
se týkají optimálního použití.

[ ] Tento symbol označuje tlačítka a konektory.

Zasuňte do otvoru
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Panelové ovladače a konektory
 Horní panel

1 [MASTER VOLUME]
Slouží k ovládání hlasitosti.
Otočením ovladače na [MAX] hlasitost zvýšíte, otočením na [MIN] ji 
snížíte.

2 [ ] (Přepínač pohotovostního režimu / zapnuto)
Slouží k zapnutí a vypnutí nástroje.
Stisknutím tlačítka nástroj zapnete a současně se rozsvítí indikátor 
[PIANO 1]. Když tlačítko asi sekundu podržíte, nástroj se vypne. Než 
nástroj vypnete, stáhněte hlasitost na minimum.

3 [DEMO] ... strana 13
4 [METRONOME] ... strana 16
5 Tlačítka rejstříků ... strana 13
6 [t]TEMPO[s], [<]BEAT[>] ... strana 16
7 [REC] ... strana 18
8 [PLAY] ... strana 18

*Obrázek znázorňuje model NP-32.

VAROVÁNÍ I když je přepínač [ ] (pohotovostní režim / zapnout) v poloze 
pohotovostního režimu, do nástroje stále proudí elektřina, byť 
jen v minimálním množství. Pokud nebudete nástroj delší dobu 
používat, nezapomeňte vytáhnout napájecí kabel z elektrické 
zásuvky ve zdi a/nebo vyjmout z nástroje baterie.
10 NP-32/NP-12  Uživatelská příručka
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 Zadní panel

9 [SUSTAIN]
Slouží k připojení samostatně prodávaného pedálového spínače 
nebo pedálu. Když sešlápnete připojený pedálový spínač nebo 
pedál, tóny budou mít delší dozvuk.

0 [USB TO HOST]
Slouží k připojení počítače nebo inteligentního zařízení, jako je 
iPhone nebo iPad. Podrobnosti naleznete v online příručce 
Computer-related Operations (Operace prováděné s počítačem) 
nebo v příručce iPhone/iPad Connection Manual (Příručka pro 
připojení k zařízení iPhone/iPad).

A [PHONES/OUTPUT]
Slouží k připojení standardních stereofonních sluchátek. Tento 
konektor rovněž funguje jako externí výstup. Po zapojení zástrčky do 
tohoto konektoru se reproduktory nástroje automaticky vypnou.

B Konektor DC IN ... strana 12

*Obrázek znázorňuje model NP-32.

•Před připojením nebo odpojením pedálového spínače či pedálu nástroj 
vypněte.

•Nezapínejte napájení v okamžiku, kdy máte sešlápnutý pedálový spínač 
nebo pedál. Jinak může dojít k obrácení efektu těchto zařízení.

OZNÁMENÍ Používejte kabel USB typu AB o maximální délce 3 metry. Kabely 
USB 3.0 nelze používat.

VAROVÁNÍ Před připojením zařízení vypněte nástroj i externí zařízení. 
Předejdete tím poškození reproduktorů. Při zapínání/vypínání 
těchto zařízení dbejte na to, abyste zařízení zapínali/vypínali 
v následujícím pořadí. Předejdete tím úrazu elektrickým 
proudem nebo poškození zařízení.
Zapnutí napájení: (1) nástroj  (2) externí zařízení
Vypnutí napájení: (1) externí zařízení  (2) nástroj

Aplikace na chytrém zařízení – Digital Piano Controller (Ovladač 
digitálního piana)
Pomocí speciálně vyvinuté aplikace Digital Piano Controller (Ovladač 
digitálního piana), kterou si spustíte na svém iPhonu, iPadu nebo 
iPodu touch, můžete nástroj dálkově ovládat, což je pohodlnější a 
flexibilnější. Další informace o aplikaci Digital Piano Controller a o 
jiných aplikacích naleznete na této webové stránce společnosti 
Yamaha:
http://yamaha.com/kbdapps/
NP-32/NP-12  Uživatelská příručka 11
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Nastavení
K napájení nástroje můžete použít volitelný adaptér napájení nebo baterii. Pokud je to možné, používejte vždy adaptér napájení, který je 
z hlediska provozu ekologičtější.

 Použití adaptéru napájení
Adaptér napájení připojte ke konektoru DC IN a k elektrické zásuvce 
v pořadí 1 2 znázorněném na následujícím obrázku. Při odpojování 
vypněte napájení a odpojte adaptér napájení v pořadí 2 1.

Adaptér napájení s odpojitelnou zástrčkou

 Použití baterií
(Nástroj vyžaduje šest běžně prodávaných 1,5V baterií velikosti AA.)
Použitelné baterie: alkalické (LR6), nabíjecí baterie Ni-MH, manganové 
(R6).
• Doporučuje se používat alkalické baterie nebo baterie Ni-MH, protože 

nástroj může mít velkou spotřebu.
• Při instalaci baterií dbejte na to, aby byl nástroj vypnutý.

1 Položte nástroj na měkkou látku klaviaturou dolů a 
otevřete prostor pro baterie, který se nachází na 
spodním panelu.

2 Vložte baterie tak, aby orientace pólů odpovídala 
označení na boku prostoru pro baterie.

3 Vraťte zpět kryt prostoru.

UPOZORNĚNÍ Používejte pouze určený adaptér (strana 23). Použitím jiných 
adaptérů můžete trvale poškodit adaptér i nástroj. Společnost 
Yamaha neodpovídá za škody způsobené nesprávným 
použitím, a to ani tehdy, když je nástroj v záruce.

VAROVÁNÍ Při volbě místa pro nástroj dbejte na to, aby používaná 
elektrická zásuvka byla snadno přístupná. V případě jakýchkoli 
potíží nebo nesprávného fungování nástroj ihned vypněte a 
odpojte zástrčku ze zásuvky.

UPOZORNĚNÍ •Zástrčka musí být připojena k síťovému adaptéru. Pokud ji 
použijete bez adaptéru, může dojít k úrazu elektrickým 
proudem nebo k požáru.

•Jestliže dojde k náhodnému odpojení, vraťte ji zpět, aniž byste 
se dotýkali kovových částí, a zatlačte ji do adaptéru, až 
uslyšíte zaklapnutí. Dbejte také na to, aby mezi síťovým 
adaptérem a zástrčkou nebyl prach. Vyhnete se tím úrazu 
elektrickým proudem, zkratu nebo poškození.

Adaptér 
napájení

1 konektor DC IN

2 elektrická 
zásuvka

Zástrčka

Zasuňte zástrčku uvedeným směrem.

* Tvar zástrčky je závislý na oblasti, kde byl nástroj zakoupen.

OZNÁMENÍ Pokud je baterie příliš slabá, nástroj nemusí správně fungovat. Pokud 
se to stane, vyměňte všechny baterie za nové nebo za nabité.

•Nástroj nenabíjí baterie. K nabíjení používejte jen určenou nabíječku.
•Pokud je připojen adaptér napájení, ale jsou nainstalované i baterie, 

použije se k napájení nástroje automaticky adaptér napájení.
•Pokud připojíte nebo odpojíte adaptér napájení, když jsou v nástroji 

nainstalované baterie, může se nástroj vypnout.
12 NP-32/NP-12  Uživatelská příručka
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NP-32/NP-12  Uživatelská příručka 13

Seznámení se zvuky nástroje

Seznam rejstříků

Původní ukázkové skladby jsou původní skladby společnosti Yamaha (©2015 Yamaha Corporation). Ostatní ukázkové skladby jsou krátké přearanžované verze původních 
skladeb.

 Volba rejstříků Nástroj má deset různých zvuků, k jejichž výběru slouží tlačítka rejstříků (strana 10).

K přepnutí mezi vyznačenými horními a dolními rejstříky použijte tlačítka pod názvy rejstříků. Jakmile je 
rejstřík vybrán, rozsvítí se příslušný indikátor.

 Poslech ukázkových skladeb rejstříků Nástroj obsahuje zvláštní ukázkové skladby rejstříků, které slouží jako názorný 
příklad každého rejstříku.

Pokud si chcete poslechnout ukázkovou skladbu, přidržte tlačítko [DEMO] a stiskněte jedno z tlačítek 
rejstříků. Postupně se přehrají skladby dostupné pro každý rejstřík. Během přehrávání můžete změnit 
ukázkovou skladbu rejstříku stisknutím tlačítka jiného rejstříku. Přehrávání zastavíte dalším stisknutím 
tlačítka [DEMO].

Název panelu Název rejstříku Popis Ukázková skladba rejstříků
PIANO 1 Piano 1 Nahrané samply z koncertního klavíru. Původní
PIANO 2 Piano 2 Hřejivý a měkký zvuk klavíru. Původní
E.PIANO 1 E.Piano 1 Elektronické piano, jehož zvuk je vytvářen syntézou FM. Původní
E.PIANO 2 E.Piano 2 Jedná se o zvuk elektrického klavíru dosažený údery kladívek do kovových „zubů“. Původní
ORGAN 1 Organ 1 Typický zvuk varhan (8' + 4' + 2'). Původní
ORGAN 2 Organ 2 Zvuk tvořený úplnou spojkou varhan. Původní
STRINGS Strings Velký smyčcový orchestr s širokým zvukem. Původní
VIBES Vibraphone Jedná se o zvuk vibrafonu, na který je hráno poměrně měkkými paličkami. Původní
HARPSI. 1 Harpsichord 1 Ideální nástroj pro barokní hudbu. Gavotte (J.S.Bach)
HARPSI. 2 Harpsichord 2 Za účelem dosažení jasnějšího dynamického tónu je k základnímu tónu přimíchán tentýž rejstřík 

posunutý o oktávu výše.
Invention No. 1 (J.S.Bach)

•Stisknutím samotného tlačítka [DEMO] spustíte sekvenci ukázkových skladeb od rejstříku [PIANO 1].
•Přidržte tlačítko [METRONOME] a použijte tlačítka [t] nebo [s] ke zrychlení nebo zpomalení tempa. Pokud 

chcete obnovit výchozí tempo, stiskněte současně tlačítka [t]/[s]. Konkrétní tempo také můžete zadat na 
klaviatuře. Viz „Zadání určitého tempa“ na straně 17.
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 Nastavení oktávy pro rejstřík 1 a 2 (oktávový posun)
Přidržte tlačítko [METRONOME] a stiskněte jednu z kláves přiřazených oktávovému posunu (viz obrázek  níže).
Rozsah nastavení (rejstřík 1 / rejstřík 2): -1 – +1 (výchozí nastavení: 0)

 Nastavení vyvážení hlasitosti mezi rejstříkem 1 a 2
Přidržte tlačítko [METRONOME] a stiskněte jednu z kláves přiřazených vyvážení hlasitosti (viz obrázek  níže).
Rozsah nastavení: -6 – +6 (výchozí nastavení (A#3); optimální vyvážení hlasitosti pro aktuálně spojené rejstříky)

 Kombinování rejstříků (duální režim) Můžete spojit dva rejstříky a hrát je společně.

Vyberte dva rejstříky a stiskněte současně tlačítka obou rejstříků. Pokud chcete duální 
režim ukončit, stiskněte některé tlačítko rejstříku.
V duálním režimu se rejstřík s nižším skupinovým číslem označuje jako rejstřík 1 a rejstřík 
s vyšším skupinovým číslem jako rejstřík 2 (viz obrázek). Dva rejstříky ze stejné skupiny 
nelze spojit.

-6 +6
Hlasitost rejstříku 1 Minimum Maximum
Hlasitost rejstříku 2 Maximum Minimum

•Indikátory vedle [PIANO 1]/[PIANO 2] signalizují stav rejstříku 1.
•V duálním režimu bude přednostně použit typ dozvuku přiřazený rejstříku 1.

 Oktávový posun
Rejstřík 2

K obnovení výchozího nastavení stiskněte klávesu se 
značkou .

 Oktávový 
posun rejstříku 1

 Vyvážení hlasitosti mezi rejstříkem 1 a 2

•Stisknutím klávesy A3 zvýšíte hlasitost rejstříku 2, stisknutím 
klávesy B3 ji snížíte.

Zesílit
1

Zeslabit
1

14 NP-32/NP-12  Uživatelská příručka
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 Poslech ukázkových klavírních skladeb Nástroj nabízí deset různých ukázkových klavírních skladeb.

V následujícím seznamu ukázkových klavírních skladeb vyberte oblíbenou 
skladbu, přidržte tlačítko [DEMO] a stiskněte odpovídající klávesu. Přehraje 
se vybraná ukázková klavírní skladba a potom postupně zbývající skladby. 
Přehrávání zastavíte dalším stisknutím tlačítka [DEMO].

NP-32 Seznam ukázkových klavírních skladeb NP-12 Seznam ukázkových klavírních skladeb
Číslo Skladba Skladatel Číslo Skladba Skladatel

1 Menuett G dur BWV.Anh.114 J.S.Bach 1 Invention No. 1 J.S.Bach

2 Turkish March W.A.Mozart 2 Prelude (Wohltemperierte Klavier I No.1) J.S.Bach

3 Für Elise L.v.Beethoven 3 Le Coucou L-C.Daquin

4 Valse op.64-1 “Petit chien” F.F.Chopin 4 Turkish March W.A.Mozart

5 Träumerei R.Schumann 5 Little Serenade J.Haydn

6 Dolly’s Dreaming and Awakening T.Oesten 6 Ecossaise L.v.Beethoven

7 Arabesque J.F.Burgmüller 7 Moments Musicaux op.94-3 F.P.Schubert

8 Humoresque A.Dvořák 8 Valse op.69-1 “L’adieu” F.F.Chopin

9 The Entertainer S.Joplin 9 Fröhlicher Landmann R.Schumann

10 La Fille aux Cheveux de Lin C.A.Debussy 10 La chevaleresque J.F.Burgmüller

(Čísla 1 až 10 jsou vytištěna nad klávesami na hlavním panelu.)

Přidržte tlačítko [METRONOME] a použijte tlačítka [t] nebo [s] ke zrychlení 
nebo zpomalení tempa. Pokud chcete obnovit výchozí nastavení, stiskněte 
současně tlačítka [t]/[s]. Konkrétní tempo také můžete zadat na klaviatuře. 
Viz „Zadání určitého tempa“ na straně 17.
NP-32/NP-12  Uživatelská příručka 15



00np32_cs_om.book  Page 16  Tuesday, August 25, 2015  10:46 PM
Použití metronomu

 Zapnutí metronomu

Metronom zapnete stisknutím tlačítka [METRONOME]. Dalším stisknutím ho vypnete.

 Nastavení tempa

Když je metronom zapnutý, přidržte tlačítko [METRONOME] a stiskněte tlačítko [t] 
nebo [s]. Výchozí nastavení obnovíte současným stisknutím tlačítek [t]/[s]. 
Konkrétní tempo také můžete zadat na klaviatuře. Viz obrázky ,  na straně 17.
Rozsah nastavení: 32–280 (výchozí nastavení: 120)

 Nastavení počtu dob v taktu

Když je metronom zapnutý, přidržte tlačítko [METRONOME] a stiskněte tlačítko [<] 
nebo [>]. Výchozí nastavení obnovíte současným stisknutím tlačítek [<]/[>]. Počet 
dob v taktu také můžete nastavit na klaviatuře. Viz obrázek  na straně 17.
Rozsah nastavení: 0 (bez dob – výchozí nastavení), 2/3/4/5/6 dob
16 NP-32/NP-12  Uživatelská příručka



Použití metronomu

00np32_cs_om.book  Page 17  Tuesday, August 25, 2015  10:46 PM
 Nastavení metronomu na klávesnici
Přidržte tlačítko [METRONOME]. Stisknutím odpovídajících kláves, které jsou znázorněny na následujícím obrázku, zadáte konkrétní tempo, nastavíte 
hlasitost metronomu (viz obrázek  níže) a ostatní parametry metronomu.

 Zadání určitého tempa
Číslice 0–9 jsou přiřazeny klávesám C1–A1 
(číslice jsou na horním panelu nástroje).

Příklad nastavení tempa „70“:
Přidržte tlačítko [METRONOME] a postupně 
stiskněte klávesy G1 (7) a C1 (0).

 Zvýšení nebo snížení 
tempa v krocích po jedné 
nebo deseti jednotkách.

 Nastavení počtu dob v taktu

 Nastavení hlasitosti metronomu
Rozsah nastavení: 1–20 (výchozí nastavení: 10)

Zesílit
1

Zeslabit
1

K obnovení výchozího nastavení stiskněte klávesu se 
značkou .
NP-32/NP-12  Uživatelská příručka 17
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Nahrávání vlastní hry
Do nástroje můžete nahrát jednu skladbu. Všechny potřebné parametry nastavte předem, protože jakmile začne nahrávání, nebude možné 
nastavení změnit.

 Odstranění nahrané skladby

OZNÁMENÍ Jestliže existuje nahraná skladba, svítí indikátor [PLAY]. Pokud svítí indikátor [PLAY] a vy začnete nahrávat jinou skladbu, nahraná skladba se odstraní.

1 2 3 4

Stiskněte tlačítko 
[REC].

Začněte hrát.
• Při nahrávání indikátor [REC] svítí a indikátor [PLAY] 

bliká.
• Nahrávání také zahájíte stisknutím tlačítka [PLAY].

Stiskněte tlačítko [REC]. Stiskněte tlačítko 
[PLAY].
Chcete-li přehrávání 
zastavit, stiskněte 
znovu tlačítko [PLAY].

•Nahrávací kapacita nástroje je až 60 kB (přibližně 7 000 not). Jakmile nahrávaná data překročí kapacitu, nahrávání se automaticky zastaví, ale hra až do tohoto 
okamžiku se uloží.

•Při nahrávání lze použít metronom, avšak jeho zvuk se nenahraje.

1 2 3

Stiskněte tlačítko 
[REC].

Stiskněte 
tlačítko [PLAY].

Stiskněte tlačítko [REC].

Pohotovostní režim 
nahrávání

Bliká

Zahájení nahrávání Ukončení nahrávání

Zhasne Rozsvítí se

Probíhá přehrávání

Bliká

Bliká Bliká

Odstranění nahrané skladby

Zhasne
18 NP-32/NP-12  Uživatelská příručka
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Zálohování dat a obnovení nastavení
 Zálohování dat
Následující nastavení zůstanou uložena i po vypnutí nástroje:
• Data nahrané skladby (straně 18)
• Automatické vypnutí
• Ladění
• Citlivost úhozu
• Potvrzovací zvuky při ovládání
• Hlasitost a počet dob metronomu (stránky 16, 17)

 Inicializace nastavení

Pokud chcete u zálohovaných dat inicializovat tovární nastavení, přidržte klávesu 
s nejvyšším tónem a zapněte nástroj.

(straně 21)

Čtyřikrát zabliká

Pokud nástroj správně nefunguje, zkuste ho vypnout a potom inicializovat nastavení.
NP-32/NP-12  Uživatelská příručka 19
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Přizpůsobení nastavení
Pokud chcete nastavit funkce uvedené v následujících tabulkách, přidržte příslušná tlačítka (nebo tlačítko) a stiskněte odpovídající klávesy. Při 
změně nastavení se ozve potvrzovací zvuk strana 21, který signalizuje, že se změna provedla.

Položka Popis Klávesy Nastavení
Oktávový 
posun

Výšku tónu můžete posouvat směrem nahoru nebo dolů v oktávových krocích.
Rozsah nastavení: -1 – +1

Podrobnosti o oktávovém posunu v duálním režimu najdete v části 
„Oktávový posun“ na straně 14.

D3 -1

D#3 0 (výchozí nastavení)

E3 +1

Hloubka 
dozvuku

Hloubka dozvuku je nastavitelná.
Rozsah nastavení: 0–10

C4 Dolů o 1

C#4 Optimální nastavení hloubky aktuálního rejstříku (výchozí nastavení)

D4 Nahoru o 1

Transpozice Transpoziční funkce posune ladění celé klaviatury nahoru nebo dolů 
v půltónových krocích.
Když například nastavíte transpozici na +5 a stisknete klávesu C, ozve se tón 
F (C dur  F dur).
Rozsah nastavení: -6 – +6

F#4–B4 Transponuje výšku tónu směrem dolů

C5 0 (výchozí nastavení)

C#5–F#5 Transponuje výšku tónu směrem nahoru

Typ dozvuku Typ dozvuku můžete vybrat.
Odpovídající typ dozvuku se automaticky nastaví při výběru rejstříku.

G5 Místnost: Napodobuje dozvuk, který se ozývá v místnosti.

G#5 Sál 1: Napodobuje přirozený dozvuk malého koncertního sálu.

A5 Sál 2: Napodobuje přirozený dozvuk velkého koncertního sálu.

A#5 Pódium: Napodobuje dozvuk na koncertním pódiu.

B5 Vypnuto: Nepoužije se žádný efekt.

Oktávový posun
Hloubka dozvuku

Typ dozvuku

Transpozice

Dolů o 1 Nahoru o 1

K obnovení výchozího nastavení stiskněte klávesu se 
značkou .
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Přizpůsobení nastavení
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Položka Popis Klávesy Nastavení
Ladění Výšku tónu celého nástroje lze jemně doladit.

Rozsah nastavení: 414,8 Hz – 466,8 Hz
E4 Dolů o 0,2 Hz

F4 Nahoru o 0,2 Hz

F#4 440,0 Hz (výchozí nastavení)

G4 442,0 Hz

Citlivost 
úhozu

Umožňuje nastavit stupeň citlivosti úhozu (tzn. jak bude zvuk reagovat na 
sílu hry).

Citlivost úhozu nelze použít u rejstříku Organ 1 a 2 (Varhany 1 a 2) a 
Harpsichord 1 a 2 (Cembalo 1 a 2).

A4 Pevná: Hlasitost se nemění, ať hrajete na klaviaturu slabě nebo silně.

A#4 Měkká: Hlasitost se v závislosti na tom, jak silně hrajete, mění jen mírně.

B4 Střední: Toto je standardní citlivost úhozu klavíru (výchozí nastavení).

C5 Tvrdá: K dosažení hlasitého zvuku musíte hrát silně.

Potvrzovací 
zvuky při 
ovládání

Když zapnete nebo vypnete funkci nebo změníte nastavení, nástroj vydá zvuk, 
kterým změnu potvrdí.
• Vzestupný zvuk při zapnutí
• Sestupný zvuk při vypnutí
• Klepnutí u ostatních nastavení

G5 Stisknutím klávesy G5 zapnete nebo vypnete potvrzovací zvuky při ovládání 
(výchozí stav: zapnuto).

Automatické 
vypnutí

Tato funkce automaticky vypne nástroj, pokud nedojde ke stisknutí tlačítek 
nebo kláves po dobu zhruba 30 minut.

Pokud chcete automatické vypnutí zakázat, přidržte na vypnutém 
nástroji nejnižší klávesu a stiskněte tlačítko napájení.

G#5 Zapnuto (výchozí nastavení)

A5 Vypnuto

* Informace o kanálu pro přenos/příjem dat MIDI, místním ovládání, příkazu Program Change a řídicí změně naleznete v online příručce MIDI Reference 
(Referenční příručka MIDI).

Ladění

Citlivost úhozu

Zapnutí nebo vypnutí
automatického vypínání

nástroje

Místní ovládání*:
Zapnuto/vypnuto

Řídicí změna*:
Zapnuto/vypnuto

Příkaz Program Change*:
Zapnuto/vypnuto

Zapnutí/vypnutí
potvrzovacích zvuků

při ovládání

Kanál pro přenos dat MIDI* Kanál pro příjem dat MIDI*

Vypnuto

K obnovení výchozího nastavení stiskněte klávesu se 
značkou .
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Řešení problémů
Problém Příčina Řešení
Při zapínání nebo vypínání nástroje zazní 
krátký praskavý zvuk.

To je normální. Znamená to, že je nástroj napájen. —

Nástroj nelze zapnout. Zástrčky nejsou správně zapojeny. Adaptér napájení důkladně zapojte do konektoru DC IN nástroje a do 
elektrické zásuvky (strana 12).

Baterie jsou téměř nebo zcela vybité. Použijte nové baterie, nabité baterie Ni-MH nebo dodaný adaptér 
napájení (strana 12).

Nástroj se náhle nečekaně vypne. To je normální v případě, že je zapnutá funkce 
automatického vypnutí (strana 21).

—

Nástroj je zapnutý, ale napájení se náhle 
nečekaně vypne.

K náhlému nečekanému vypnutí napájení dochází, 
pokud použijete jiný adaptér napájení, než jaký 
odpovídá specifikaci.

—

V reproduktorech nebo sluchátkách nástroje 
je slyšet rušení.

Důvodem rušivého zvuku může být použití mobilního 
telefonu v blízkosti nástroje.

Vypněte mobilní telefon nebo jej používejte dál od nástroje.

Baterie jsou téměř nebo zcela vybité. Použijte nové baterie, nabité baterie Ni-MH nebo dodaný adaptér 
napájení (strana 12).

Celková hlasitost je příliš nízká nebo nejsou 
slyšet žádné zvuky.

Je nastavena příliš nízká hlasitost. Zvyšte hlasitost (strana 10).
Zkontrolujte, zda nejsou ke konektoru [PHONES/
OUTPUT] připojena sluchátka nebo převodní adaptér.

Odpojte sluchátka nebo převodní adaptér (strana 11).

Místní ovládání je vypnuto. Zapněte místní ovládání (viz online příručka MIDI Reference 
(Referenční příručka MIDI)).

Baterie jsou téměř nebo zcela vybité. Použijte nové baterie, nabité baterie Ni-MH nebo dodaný adaptér 
napájení (strana 12).

Zvuk je zkreslený. Používáte manganové baterie. Ztište hlasitost nebo použijte nové baterie, nabité baterie Ni-MH nebo 
dodaný adaptér napájení (strana 12).

Výška nebo barva tónu klavírních rejstříků 
v určitých rozsazích není správná.

Nejedná se o závadu, je to způsobeno samplovacími 
algoritmy.

—

Pedál doznívání nefunguje. Příčinou může být jeho nesprávné připojení. Ověřte, zda je zástrčka kabelu pedálu pevně připojena ke konektoru 
[SUSTAIN] (strana 11).

Zdá se, že pedálový spínač nebo pedál má 
opačný účinek.

Změnila se polarita pedálového spínače nebo pedálu, 
protože byl pedálový spínač sešlápnut při zapínání 
nástroje.

Vypněte nástroj a potom jej znovu zapněte, čímž obnovíte nastavení této 
funkce (strana 11).

Při použití nástroje společně s aplikací 
v zařízení iPhone/iPad/iPod touch se 
z reproduktorů nástroje nebo ze sluchátek 
ozývá rušivý zvuk.

— Pokud nástroj používáte společně s aplikací v zařízení iPhone/iPad/iPod 
touch, doporučujeme, abyste na zařízení zapnuli režim v letadle.
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Technické údaje

* Tato příručka obsahuje technické údaje platné k datu tisku. Společnost Yamaha své produkty neustále vylepšuje, takže tato příručka nemusí obsahovat technické údaje platné pro vámi zakoupený produkt. 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.

Položka NP-32 (digitální piano) NP-12 (digitální piano)

Rozměry a hmotnost
Rozměry Š × H × V 1 244 mm × 259 mm × 105 mm 1 036 mm × 259 mm × 105 mm 
Hmotnost 5,7 kg 4,5 kg 

Klaviatura
Počet kláves 76 (E0–G6) 61 (C1–C6)
Typ Kompaktní typ (polovyvážená mechanika Graded Soft Touch) Kompaktní typ
Citlivost úhozu tvrdá/střední/jemná/pevná tvrdá/střední/jemná/pevná

Rejstříky
Generování tónu Technologie tónového generátoru Stereofonní sampling AWM Stereofonní sampling AWM
Polyfonie Počet vícehlasů (max.) 64 64
Předvolba Počet rejstříků 10 10

Efekty
Typy Dozvuk 4 typy 4 typy
Funkce Duální Ano Ano

Nahrávání/přehrávání 
(pouze data MIDI, audio 
formát není podporován)

Předvolba Počet přednastavených skladeb 10 ukázkových skladeb rejstříků, 10 vestavěných skladeb pro klavír 10 ukázkových skladeb rejstříků, 10 vestavěných skladeb pro klavír

Nahrávání
Počet skladeb 1 1
Kapacita dat Přibližně 7 000 not Přibližně 7 000 not

Funkce Celkové ovládání

Metronom Ano Ano
Tempo 32–280 32–280
Transpozice –6 – 0 – +6 –6 – 0 – +6
Ladění 414,8 Hz – 440,0 Hz – 466,8 Hz 414,8 Hz – 440,0 Hz – 466,8 Hz

Vstupy/výstupy Vstupy/výstupy

SUSTAIN [SUSTAIN] × 1 (kompatibilní s polovičním tlumením) [SUSTAIN] × 1 (kompatibilní s polovičním tlumením)
USB TO HOST [USB TO HOST] × 1 [USB TO HOST] × 1
Sluchátka [PHONES/OUTPUT] × 1 [PHONES/OUTPUT] × 1
Vstup napájení 12 V 12 V

Zesilovače a reproduktory
Zesilovače 6 W + 6 W 2,5 W + 2,5 W
Reproduktory (12 cm × 6 cm) × 2 (12 cm × 6 cm) × 2

Zdroj napájení
Zdroj napájení

Adaptér PA-150 nebo jiný rovnocenný adaptér doporučený společností Yamaha
Uživatelé v USA a v Evropě: PA-130 nebo jiný rovnocenný adaptér 
doporučený společností Yamaha
Uživatelé v jiných zemích: PA-3C, PA-130 nebo jiný rovnocenný adaptér

Baterie Šest alkalických (LR6), manganových (R6) nebo nabíjecích Ni-MH baterií 
velikosti AA

Šest alkalických (LR6), manganových (R6) nebo nabíjecích Ni-MH baterií 
velikosti AA

Spotřeba 18 W (při použití adaptéru napájení PA-150) 8 W (při použití adaptéru napájení PA-130)
Automatické vypínání Ano Ano

Dodané příslušenství

• Uživatelská příručka
• Adaptér napájení (PA-150 nebo jiný rovnocenný adaptér doporučený 

společností Yamaha)
* V některých oblastech nemusí být k dispozici. Je nutné ověřit 

u místního prodejce produktů Yamaha.
• Online registrace produktu Yamaha
• Notový stojánek

• Uživatelská příručka
• Adaptér napájení (PA-130 nebo jiný rovnocenný adaptér doporučený 

společností Yamaha)
* V některých oblastech nemusí být k dispozici. Je nutné ověřit 

u místního prodejce produktů Yamaha.
• Online registrace produktu Yamaha
• Notový stojánek

Samostatně prodávané příslušenství
(V některých zemích nemusí být k dispozici.)

• Adaptér napájení: PA-150 nebo jiný rovnocenný adaptér doporučený 
společností Yamaha

• Stojan klávesového nástroje: L-2C
• Sluchátka: HPH-150/HPH-100/HPH-50
• Pedál: FC3A
• Pedálový spínač: FC4A/FC5

• Adaptér napájení: 
Uživatelé v USA a v Evropě: PA-130 nebo jiný rovnocenný adaptér 
doporučený společností Yamaha
Uživatelé v jiných zemích: PA-3C, PA-130 nebo jiný rovnocenný adaptér

• Stojan klávesového nástroje: L-2C
• Sluchátka: HPH-150/HPH-100/HPH-50
• Pedál: FC3A
• Pedálový spínač: FC4A/FC5
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For details of products, please contact your nearest Yamaha representative or the authorized distributor listed below.

DMI11 HEAD OFFICE: Yamaha Corporation  10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu, Japan 430-8650

CANADA
Yamaha Canada Music Ltd.
135 Milner Avenue, Toronto, Ontario M1S 3R1, 
Canada
Tel: +1-416-298-1311

U.S.A.
Yamaha Corporation of America 
6600 Orangethorpe Avenue, Buena Park, CA 90620, 
U.S.A.
Tel: +1-714-522-9011

MEXICO
Yamaha de México, S.A. de C.V.
Av. Insurgentes Sur 1647 Piso 9, Col. San José 
Insurgentes, Delegación Benito Juárez, México, 
D.F., C.P. 03900
Tel: +52-55-5804-0600  

BRAZIL
Yamaha Musical do Brasil Ltda.
Rua Fidêncio Ramos, 302 � Cj 52 e 54 � Torre B � 
Vila Olímpia � CEP 04551-010 � São Paulo/SP, 
Brazil
Tel: +55-11-3704-1377

ARGENTINA
Yamaha Music Latin America, S.A.,
Sucursal Argentina
Olga Cossettini 1553, Piso 4 Norte,
Madero Este-C1107CEK, 
Buenos Aires, Argentina
Tel: +54-11-4119-7000

VENEZUELA
Yamaha Musical de Venezuela, C.A.
AV. Manzanares, C.C. Manzanares Plaza,
Piso 4, Oficina 0401, Baruta, Caracas, Venezuela
Tel: +58-212-943-1877

PANAMA AND OTHER LATIN 
AMERICAN COUNTRIES/
CARIBBEAN COUNTRIES 

Yamaha Music Latin America, S.A.
Edif. Torre Banco General, F7, Urb. Marbella,
Calle 47 y Aquilino de la Guardia, Panama, 
P.O.Box 0823-05863, Panama, Rep.de Panama
Tel: +507-269-5311

THE UNITED KINGDOM/IRELAND
Yamaha Music Europe GmbH (UK)
Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes, 
MK7 8BL, U.K.
Tel: +44-1908-366700

GERMANY
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-303-0

NORTH AMERICA

CENTRAL & SOUTH AMERICA

EUROPE

SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN
Yamaha Music Europe GmbH, Rellingen, 
Branch Switzerland in Zürich
Seefeldstrasse 94, 8008 Zürich, Switzerland
Tel: +41-44-3878080

AUSTRIA
Yamaha Music Europe GmbH, Branch Austria
Schleiergasse 20, 1100 Wien, Austria
Tel: +43-1-60203900

CZECH REPUBLIC/HUNGARY/
ROMANIA/SLOVAKIA/SLOVENIA

Yamaha Music Europe GmbH, Branch Austria
Schleiergasse 20, 1100 Wien, Austria 
Tel: +43-1-60203900

POLAND/LITHUANIA/LATVIA/
ESTONIA

Yamaha Music Europe GmbH 
Sp.z o.o. Oddzial w Polsce
ul. Wrotkowa 14, 02-553 Warsaw, Poland
Tel: +48-22-880-08-88

BULGARIA
Dinacord Bulgaria LTD.
Bul.Iskarsko Schose 7 Targowski Zentar Ewropa
1528 Sofia, Bulgaria
Tel: +359-2-978-20-25

MALTA
Olimpus Music Ltd.
Valletta Road, Mosta MST9010, Malta
Tel: +356-2133-2093

NETHERLANDS/BELGIUM/
LUXEMBOURG

Yamaha Music Europe, Branch Benelux
Clarissenhof 5b, 4133 AB Vianen, The Netherlands 
Tel: +31-347-358040 

FRANCE
Yamaha Music Europe 
7 rue Ambroise Croizat, Zone d'activités de Pariest, 
77183 Croissy-Beaubourg, France
Tel: +33-1-6461-4000

ITALY
Yamaha Music Europe GmbH, Branch Italy
Viale Italia 88, 20020, Lainate (Milano), Italy 
Tel: +39-02-93577-1

SPAIN/PORTUGAL
Yamaha Music Europe GmbH Ibérica, Sucursal 
en España
Ctra. de la Coruna km. 17,200, 28231 
Las Rozas de Madrid, Spain
Tel: +34-91-639-88-88

GREECE
Philippos Nakas S.A. The Music House
19th klm. Leof. Lavriou 190 02 Peania � Attiki, 
Greece
Tel: +30-210-6686260

SWEDEN
Yamaha Music Europe GmbH Germany filial
Scandinavia
JA Wettergrensgata 1, 421 30 Västra Frölunda, 
Sweden
Tel: +46-31-89-34-00

DENMARK
Yamaha Music Denmark, 
Fillial of Yamaha Music Europe GmbH, Tyskland
Generatorvej 8C, ST. TH., 2860 Søborg, Denmark
Tel: +45-44-92-49-00

FINLAND
F-Musiikki Oy
Kluuvikatu 6, P.O. Box 260,
SF-00101 Helsinki, Finland
Tel: +358-9-618511

NORWAY
Yamaha Music Europe GmbH Germany -
Norwegian Branch
Grini Næringspark 1, 1361 Østerås, Norway 
Tel: +47-6716-7800

ICELAND
Skifan HF
Skeifan 17 P.O. Box 8120, IS-128 Reykjavik, 
Iceland
Tel: 525 5000

RUSSIA
Yamaha Music (Russia) LLC.
Room 37, entrance 7, bld. 7, Kievskaya street, 
Moscow, 121059, Russia
Tel: +7-495-626-5005

TURKEY/CYPRUS
Yamaha Music Europe GmbH
Merkezi Almanya Türkiye stanbul ubesi
Maslak Meydan Sodak No:5 Spring Giz Plaza 
Ba �ms�z Böl. No:3, 34398 i li, stanbul, Turkey
Tel: +90-212-999-8010

OTHER EUROPEAN COUNTRIES
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-303-0

SOUTH AFRICA
Yamaha Music Gulf FZE  South Africa Office
19 Eastern Service Road, Eastgate Ext.6, Sandton, 
Johannesburg, Republic of South Africa
Tel: +27-11-656-4468

OTHER COUNTRIES
Yamaha Music Gulf FZE
JAFZA-16, Office 512, P.O.Box 17328, 
Jebel Ali FZE, Dubai, UAE
Tel: +971-4-801-1500

AFRICA/MIDDLE EAST

THE PEOPLE�S REPUBLIC OF CHINA
Yamaha Music & Electronics (China) Co., Ltd.
2F, Yunhedasha, 1818 Xinzha-lu, Jingan-qu, 
Shanghai, China
Tel: +86-400-051-7700

HONG KONG
Tom Lee Music Co., Ltd.
11/F., Silvercord Tower 1, 30 Canton Road,
Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
Tel: +852-2737-7688

ASIA

INDIA
Yamaha Music India Private Limited
Spazedge Building, Ground Floor, Tower A,  
Sector-47, Gurgaon- Sohna Road, Gurgaon-122002,  
Haryana, India
Tel: +91-124-485-3300

INDONESIA
PT. Yamaha Musik Indonesia (Distributor) 
Yamaha Music Center Bldg. Jalan Jend. Gatot 
Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia
Tel: +62-21-520-2577

KOREA
Yamaha Music Korea Ltd.
8F, Dongsung Bldg. 21, Teheran-ro 87-gil, 
Gangnam-gu, Seoul, 135-880, Korea
Tel: +82-2-3467-3300

MALAYSIA
Yamaha Music (Malaysia) Sdn. Bhd.
No.8, Jalan Perbandaran, Kelana Jaya, 47301 
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Tel: +60-3-78030900

SINGAPORE
Yamaha Music (Asia) Private Limited
Block 202 Hougang Street 21, #02-00,
Singapore 530202, Singapore
Tel: +65-6740-9200

TAIWAN
Yamaha Music & Electronics Taiwan Co., Ltd.
2F., No.1, Yuandong Rd. Banqiao Dist.
New Taipei City 22063, Taiwan
Tel: +886-2-7741-8888

THAILAND
Siam Music Yamaha Co., Ltd.
3, 4, 15, 16th Fl., Siam Motors Building, 
891/1 Rama 1 Road, Wangmai, 
Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel: +66-2215-2622

VIETNAM
Yamaha Music Vietnam Company Limited
15th Floor, Nam A Bank Tower, 201-203 Cach 
Mang Thang Tam St., Ward 4, Dist.3,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84-8-3818-1122

OTHER ASIAN COUNTRIES 
http://asia.yamaha.com

AUSTRALIA
Yamaha Music Australia Pty. Ltd.
Level 1, 99 Queensbridge Street, Southbank, 
Vic. 3006, Australia
Tel: +61-3-9693-5111

NEW ZEALAND
Music Works LTD
P.O.BOX 6246 Wellesley, Auckland 4680,
New Zealand
Tel: +64-9-634-0099

COUNTRIES AND TRUST 
TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN

http://asia.yamaha.com

OCEANIA
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