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Înainte de a folosi instrumentul, asiguraţi-vă că citiţi secţiunea „PRECAUŢII” de la 
paginile 5-6.
Pentru informaţii legate de asamblarea instrumentului, consultaţi instrucţiunile de la 
finalul acestui manual.
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Informaţii pentru utilizatori cu privire la colectarea şi eliminarea echipamentelor vechi

Acest simbol de pe produse, ambalaje şi/sau documentele însoţitoare înseamnă că produsele electrice şi electronice 
uzate nu trebuie amestecate cu deşeurile menajere obişnuite.
Pentru tratarea, recuperarea şi reciclarea corespunzătoare a produselor vechi, vă rugăm să le duceţi la punctele de 
colectare adecvate, în conformitate cu legislaţia naţională.
Prin eliminarea corectă a acestor produse veţi ajuta la economisirea de resurse valoroase şi la prevenirea oricăror 
efecte cu potenţial negativ asupra sănătăţii omului şi a mediului care ar rezulta, altfel, din manipularea inadecvată  
a deşeurilor.
Pentru mai multe informaţii privind colectarea şi reciclarea produselor vechi, vă rugăm să contactaţi autorităţile 
municipale locale, serviciul de eliminare a deşeurilor sau punctul de vânzare de unde aţi cumpărat articolele. 
Pentru utilizatorii persoane juridice din Uniunea Europeană:
Dacă doriţi să renunţaţi la echipamente electrice şi electronice, vă rugăm să contactaţi distribuitorul sau furnizorul 
dumneavoastră pentru informaţii suplimentare.
Informaţii privind eliminarea în alte ţări din afara Uniunii Europene:
Acest simbol este valabil doar în Uniunea Europeană. Dacă doriţi să renunţaţi la aceste articole, vă rugăm să 
contactaţi autorităţile locale sau distribuitorul şi să solicitaţi informaţii privind metoda corectă de eliminare.
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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)
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PRECAUŢII
CITIŢI CU ATENŢIE ÎNAINTE DE A CONTINUA

Păstraţi acest manual într-un loc sigur şi la îndemână pentru a-l putea consulta în viitor.

 AVERTISMENT
• Acest adaptor CA este conceput pentru a fi utilizat numai cu instrumentele 

electronice Yamaha. Nu îl utilizaţi în niciun alt scop.

• Numai pentru uz în spaţii închise. A nu se utiliza în medii cu umiditate ridicată.

 ATENŢIE
• Atunci când aranjaţi produsul, asiguraţi-vă că priza CA poate fi accesată cu 

uşurinţă. Dacă apar probleme sau defecţiuni, întrerupeţi imediat alimentarea de 
la întrerupător a instrumentului şi deconectaţi adaptorul CA de la priză. Atunci 
când adaptorul CA este conectat la priza CA, reţineţi faptul că electricitatea 
circulă în continuare la un nivel minim, chiar dacă întrerupătorul de alimentare 
este oprit. Când nu utilizaţi instrumentul un timp îndelungat, asiguraţi-vă că 
scoateţi cablul de alimentare din priza CA de perete.

 AVERTISMENT
Respectaţi întotdeauna măsurile fundamentale de precauţie enumerate mai jos pentru a evita posibilitatea unor vătămări 
grave sau chiar a decesului din cauza electrocutării, scurtcircuitului, deteriorărilor, incendiului sau a altor pericole. 
Aceste măsuri de precauţie includ, fără limitare, următoarele:

• Nu puneţi cablul de alimentare lângă surse de căldură, precum reşouri sau 
radiatoare. De asemenea, nu îndoiţi excesiv cablul, nici nu îl deterioraţi în alt 
mod şi nu plasaţi obiecte grele pe el.

• Utilizaţi doar tensiunea specificată ca fiind corectă pentru instrument. 
Tensiunea necesară este imprimată pe plăcuţa de pe instrument.

• Utilizaţi doar adaptorul specificat (pagina 34). Utilizarea unui adaptor 
necorespunzător poate duce la avarierea instrumentului sau la supraîncălzire.

• Verificaţi periodic fişa electrică şi îndepărtaţi murdăria sau praful acumulat pe 
aceasta.

• Acest instrument nu conţine piese ce pot fi reparate de utilizator. Nu deschideţi 
instrumentul şi nu încercaţi să dezasamblaţi sau să modificaţi piesele interne în 
niciun fel. În cazul în care instrumentul pare că este defect, întrerupeţi imediat 
utilizarea şi apelaţi la personal de depanare calificat al Yamaha pentru a-l 
inspecta.

• Nu expuneţi instrumentul la ploaie, nu îl utilizaţi în apropierea apei sau în medii 
umede sau ude şi nu plasaţi pe el recipiente (cum ar fi vaze, sticle sau pahare) 
care conţin lichide ce se pot vărsa în oricare dintre orificii. Dacă în instrument 
pătrunde vreun lichid precum apa, întrerupeţi imediat alimentarea şi scoateţi 
cablul de alimentare din priza CA. Apoi solicitaţi ca instrumentul să fie inspectat 
de personal de depanare calificat al Yamaha.

• Nu introduceţi şi nu scoateţi niciodată o fişă electrică cu mâinile ude.

• Nu puneţi niciodată obiecte aprinse, precum lumânări, pe unitate. Un obiect 
aprins poate cădea şi cauza un incendiu.

• Când apare una dintre următoarele probleme, opriţi imediat alimentarea de la 
întrerupător şi deconectaţi fişa electrică de la priză. Apoi solicitaţi ca dispozitivul 
să fie inspectat de personal de depanare al Yamaha.

- Cablul de alimentare sau fişa se uzează sau se deteriorează.

- Emană mirosuri neobişnuite sau fum.

- Unele obiecte au fost scăpate în instrument.

- Sunetul se pierde brusc în timpul utilizării instrumentului.

Pentru adaptorul CA

Pentru YDP-S34

Alimentare cu energie electrică/Adaptor CA

A nu se deschide

Avertisment cu privire la apă

Avertisment cu privire la incendiu

Dacă observaţi o anomalie
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 ATENŢIE
Respectaţi întotdeauna măsurile fundamentale de precauţie enumerate mai jos pentru a evita posibilitatea vătămării 
corporale, a dumneavoastră sau a altora, sau avarierea instrumentului sau a altor bunuri. Aceste măsuri de precauţie 
includ, fără limitare, următoarele:

• Nu conectaţi instrumentul la o priză electrică utilizând un conector multiplu. 
Acest lucru ar putea duce la o calitate mai slabă a sunetului sau la 
supraîncălzirea prizei.

• Atunci când scoateţi fişa electrică din instrument sau din priză, ţineţi 
întotdeauna de ştecăr şi nu de cablu. Dacă trageţi de cablul îl puteţi deteriora.

• Scoateţi fişa electrică din priză atunci când instrumentul nu este utilizat 
perioade mai lungi de timp sau în timpul furtunilor cu descărcări electrice.

• Citiţi cu atenţie documentaţia ataşată în care se explică procesul de asamblare. 
Dacă instrumentul nu este asamblat în ordinea corectă poate duce la avarierea 
instrumentului sau chiar la vătămări.

• Pentru stabilitate, asiguraţi-vă că ataşaţi consolele împotriva căderii la 
instrument. Nerespectarea acestei indicaţii poate duce la deteriorarea 
instrumentului sau chiar la rănirea persoanelor.

• Nu plasaţi instrumentul într-o poziţie instabilă unde ar putea să se răstoarne 
accidental.

• Utilizaţi întotdeauna cel puţin două persoane pentru transportul sau mutarea 
instrumentului. Încercarea de a ridica instrumentul de unul singur vă poate 
dăuna spatelui, poate avea ca rezultat alte vătămări sau deteriorarea 
instrumentului în sine.

• Înainte de a muta instrumentul, îndepărtaţi toate cablurile conectate pentru  
a preveni deteriorarea cablurilor şi vătămarea persoanelor care s-ar putea 
împiedica de ele.

• Atunci când aranjaţi produsul, asiguraţi-vă că priza CA utilizată poate fi 
accesată cu uşurinţă. Dacă apar probleme sau defecţiuni, opriţi imediat 
alimentarea de la întrerupător şi deconectaţi fişa electrică de la priză. Chiar şi 
atunci când întrerupătorul de alimentare este oprit, curentul electric curge către 
produs la nivelul minim. Când nu utilizaţi produsul un timp mai îndelungat, 
asiguraţi-vă că scoateţi cablul de alimentare din priza CA de perete.

• Înainte de a conecta instrumentul la alte componente electronice, opriţi 
alimentarea cu curent a tuturor componentelor. Înainte de a porni alimentarea 
cu curent a tuturor componentelor, reglaţi toate nivelurile de volum la minimum.

• Asiguraţi-vă că setaţi volumul tuturor componentelor la nivelul minim şi creşteţi 
treptat controalele de volum în timp ce cântaţi la instrument pentru a seta 
nivelul de ascultare dorit.

• Nu introduceţi un deget sau mâna în vreun spaţiu liber din capacul claviaturii 
sau din instrument. De asemenea, aveţi grijă să nu vă prindeţi degetele cu 
capacul claviaturii.

• Nu aplicaţi o forţă excesivă atunci când închideţi capacul claviaturii. Mecanismul 
SOFT-CLOSE™ asigură închiderea lentă a capacului claviaturii. Aplicarea unei 
forţe excesive asupra capacului claviaturii în momentul închiderii acestuia poate 
duce la deteriorarea mecanismului SOFT-CLOSE™ şi la posibila rănire a mâinilor 
şi degetelor prinse sub capacul rabatabil închis.

• Nu introduceţi şi nu lăsaţi să cadă obiecte din hârtie, metal sau de altă natură în 
spaţiile libere din capacul claviaturii, panou sau claviatură. Acest lucru ar putea 
cauza vătămarea dumneavoastră fizică sau a altora, deteriorarea instrumentului 
sau a altor obiecte sau o funcționare defectuoasă.

• Nu vă sprijiniţi pe instrument, nu plasaţi obiecte grele pe acesta şi nu utilizaţi 
forţă excesivă pentru a manipula butoanele, comutatoarele sau conectorii.

• Nu utilizaţi instrumentul/dispozitivul sau căştile pe perioade îndelungate la un 
nivel al volumului ridicat sau neconfortabil, deoarece acest lucru poate cauza 
pierderea permanentă a auzului. Dacă experimentaţi în vreun fel pierderea 
auzului sau dacă vă ţiuie urechile, consultaţi un medic.

Întrerupeţi întotdeauna alimentarea cu curent când instrumentul nu este utilizat.
Chiar şi atunci când întrerupătorul [ ] (Standby/Pornit) este în starea de standby (lampa de alimentare este stinsă), curentul electric curge către instrument la nivelul minim.
Când nu utilizaţi instrumentul un timp mai îndelungat, asiguraţi-vă că scoateţi cablul de alimentare din priza CA de perete.

Alimentare cu energie electrică/Adaptor CA

Asamblare

Amplasare

Conexiuni

Atenţionare cu privire la manipulare

Yamaha nu poate fi trasă la răspundere pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau de modificările aduse instrumentului şi nici pentru datele pierdute sau distruse.

Numărul modelului, numărul de serie, necesarul de putere etc. pot fi găsite pe sau 
lângă plăcuţa de nume care se află pe partea de dedesubt a unităţii. Ar trebui să 
notaţi acest număr de serie în spaţiul prevăzut mai jos și să păstraţi acest manual 
ca o înregistrare permanentă a achiziţiei pentru a ajuta la identificare în caz de furt.

Nr. model 

Nr. de serie

(bottom_ro_01) Plăcuţa cu numele se află pe partea de dedesubt  
a unităţii.
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NOTIFICARE
Pentru a evita posibilitatea defectării/deteriorării produsului, a 
deteriorării datelor sau a altor bunuri, respectaţi notificările de 
mai jos.

 Manipulare
• Nu utilizaţi instrumentul în apropierea unui televizor, radio, 

echipament stereo, telefon mobil sau altor dispozitive 
electrice. În caz contrar, instrumentul, televizorul sau 
radioul pot genera bruiaj. Când utilizaţi instrumentul 
împreună cu o aplicaţie de pe dispozitivul dvs. inteligent, 
cum ar fi un dispozitiv iPad, iPhone sau iPod touch, vă 
recomandăm să comutaţi acel dispozitiv la „Modul avion” 
pentru a evita interferenţele cauzate de comunicaţii. 

• Nu expuneţi instrumentul la praf, vibraţii în exces, frig sau 
căldură extremă (precum în lumina directă a soarelui, în 
apropierea unui dispozitiv de încălzire sau într-o maşină pe 
durata zilei), pentru a preveni posibilitatea degradării 
panoului, a avarierii componentelor interne sau a unei 
funcţionări instabile. (Intervalul verificat pentru 
temperatura de funcţionare: 5° – 40°C sau 41° – 104°F.)

• Nu plasaţi obiecte din vinilin, plastic sau cauciuc pe 
instrument, deoarece acest lucru poate duce la decolorarea 
panoului sau a claviaturii.

 Întreţinere
• Când curăţaţi instrumentul, utilizaţi o cârpă moale, uscată 

sau uşor umedă. Nu utilizaţi diluanţi, solvenţi, alcool, lichide 
de curăţat sau cârpe de şters impregnate cu soluţii chimice.

• În timpul schimbărilor extreme de temperatură sau 
umiditate, este posibil să apară condens şi apa să se strângă 
pe suprafaţa instrumentului. Dacă apa nu este îndepărtată 
este posibil ca părţile din lemn să o absoarbă şi să se deterioreze. 
Asiguraţi-vă că ştergeţi apa imediat cu o cârpă moale.

 Salvarea datelor
• Unele date ale acestui instrument (pagina 29) sunt reţinute 

atunci când este oprită alimentarea. Cu toate acestea, datele 
salvate se pot pierde din cauza unor erori, a unor greşeli de 
utilizare etc. Salvaţi datele importante pe un dispozitiv 
extern, cum ar fi un computer (pagina 29). 

Informaţii

 Despre drepturile de autor
• Copierea de date muzicale disponibile în comerţ, inclusiv, 

dar fără limitare la date MIDI şi/sau date audio este strict 
interzisă cu excepţia cazului în care sunt copiate pentru uz 
personal.

• Acest produs încorporează şi înglobează conţinut asupra 
căruia Yamaha deţine drepturi de autor sau cu privire la care 
Yamaha deţine licenţe de utilizare a drepturilor de autor ale 
unor terţe părţi. Din cauza legilor drepturilor de autor şi a 
altor legi relevante, NU aveţi dreptul să distribuiţi suportul 
pe care se salvează sau se înregistrează acest conţinut şi 
rămâne, practic, identic sau foarte similar cu cel din produs.
* Conţinutul descris mai sus include un program de 

computer, date cu stilul de acompaniament, datele MIDI, 
datele WAVE, datele cu înregistrarea vocii, o partitură, 
datele partiturii etc. 

* Aveţi permisiunea de a distribui suporturi pe care sunt 
înregistrate interpretări sau producţii muzicale care 
utilizează acest conţinut, iar permisiunea Yamaha 
Corporation nu este necesară în astfel de cazuri. 

 Despre funcţiile/datele incluse în instrument
• Unele dintre cântecele presetate au fost editate pentru 

lungime sau montaj, şi nu pot fi identice cu originalele.

 Despre acest manual
• Ilustraţiile, aşa cum sunt prezentate în acest manual, au 

exclusiv scop instructiv şi este posibil să fie diferite de cele  
ce apar pe monitorul instrumentului.

• Literele de la sfârşitul numelui modelului (de exemplu, „B” 
sau „WH”) reprezintă coduri legate de modul de finisare  
a instrumentului. De exemplu, „B” indică „nuc negru”, iar 
„WH” indică „alb”. Deoarece aceste litere indică doar modul 
de finisare, ele sunt omise în manual.

• Windows este o marcă comercială înregistrată a Microsoft® 
Corporation în Statele Unite şi în alte ţări.

• iPhone, iPad şi iPod touch sunt mărci comerciale aparţinând 
Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări.

• Numele companiilor şi numele produselor din acest manual 
constituie mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate 
ale companiilor respective.

 Ajustare
• Spre deosebire de un pian acustic, acest instrument nu 

necesită ajustarea de către un expert (deşi înălţimea poate fi 
ajustată de utilizator pentru a corespunde altor instrumente). 
Acest lucru se datorează faptului că înălţimea instrumentelor 
digitale este menţinută întotdeauna perfectă.
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Vă mulţumim pentru alegerea acestui pian digital Yamaha. 
Acest instrument furnizează un sunet de o calitate excepţională 

şi oferă control asupra expresivităţii pentru plăcerea dvs. de a interpreta. 
Pentru a beneficia la maxim de performanţele şi caracteristicile instrumentului, 

citiţi toate manualele şi păstraţi-le la îndemână pentru consultări ulterioare.

Despre manuale
Acest instrument are următoarele manuale.

 Manuale incluse
Manualul proprietarului (această broşură)
Explică modul de utilizare a instrumentului.

Quick Operation Guide (Ghid rapid de 
funcţionare) (foaie separată)
Prezintă sub formă schematică funcţiile atribuite 
butoanelor şi claviaturii pentru a o însuşire rapidă.

 Manuale online (PDF)
iPhone/iPad Connection Manual 
(Manual de conectare iPhone/iPad)
Explică modul de conectare a instrumentului la un 
dispozitiv inteligent, cum ar fi un iPhone sau un iPad.

Computer-related Operations 
(Operaţii pe computer)
Include instrucţiuni pentru conectarea acestui 
instrument la un computer şi operaţii asociate  
cu transferul datelor de cântec.

MIDI Reference (Referinţe MIDI)
Conţine formatul de date MIDI şi diagrama de 
implementare MIDI, împreună cu descrierea 
funcţiilor MIDI cum ar fi setările pentru canal 
MIDI şi control local.

MIDI Basics (Elemente de bază despre 
formatul MIDI) (numai în limbile 
engleză, franceză şi germană)
Include explicaţii de bază despre formatul MIDI.

Pentru a obţine aceste materiale, accesaţi site-ul de 
descărcări Yamaha Downloads, apoi introduceţi 
numele modelului pentru căutarea fişierelor dorite.

Accesorii incluse
• Manualul proprietarului (această broşură)
• Quick Operation Guide (Ghid rapid de funcţionare) 

(foaie separată)
• „50 Classical Music Masterpieces” (carte muzicală)
• Online Member Product Registration 

(Înregistrare online a produsului ca membru)
• Garanţie*
• Adaptor CA*

* Este posibil să nu fie inclus, în funcţie de zona în care 
vă aflaţi. Verificaţi la distribuitorul Yamaha.

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

Aplicaţie pentru dispozitive inteligente – 
Smart Pianist
Cu aplicaţia special creată Smart Pianist 
rulând pe dispozitivul dvs. inteligent, puteţi 
controla de la distanţă pianul digital pentru 
comoditate şi flexibilitate ridicate. Prin 
prezentarea pe ecran a diverşilor parametri, 
această aplicaţie vă permite să faceţi setări 
într-un mod mai vizual şi mai intuitiv. Pentru 
detalii suplimentare despre aplicaţia Smart 
Pianist, consultaţi următorul site Web Yamaha.
https://www.yamaha.com/kbdapps/

Pentru instrucţiuni legate de conectarea 
instrumentului la un dispozitiv inteligent, 
expertul de conectare din aplicaţia Smart 
Pianist vă va îndruma în funcţie de condiţiile 
de utilizare şi de mediu. Pentru a lansa 
expertul de conectare, atingeţi „ ” (Meniu) 
în partea din stânga sus a ecranului pentru  
a deschide ecranul Menu, după care atingeţi 
„Instrument” → „Start Connection Wizard” 
(Lansare expert de conectare).
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Controalele şi terminalele de pe panouri 

1 [P] Întrerupător (standby/pornire) ....pagina 12
Pentru pornirea alimentării sau punerea în standby.

2 Butonul [MASTER VOLUME] .............pagina 12
Pentru reglarea volumului întregului sunet.

3 Butonul [DEMO/SONG] ..............paginile 19, 24
Pentru redarea cântecelor demo şi a cântecelor presetate. 

4 Butonul [PIANO/VOICE] ...... paginile 18, 20, 22
Pentru selectarea unei singure voci, a două voci 
pentru suprapunere sau a unui tip de reverberaţie.

5 Butonul [METRONOME].....................pagina 17
Pentru pornirea sau oprirea metronomului.

6 Butoanele [+R], [–L] ......... paginile 17, 18, 24, 25
• În general, acestea sunt destinate selectării vocii 

următoare sau precedente. 
• În timpul redării unui cântec, acestea sunt destinate 

selectării cântecului următor sau precedent şi 
(menţinând apăsat butonul [PLAY]) activarea/
dezactivarea individuală a părţilor pentru mâna 
dreaptă şi pentru mâna stângă. 

• În timpul redării metronomului, acestea sunt 
destinate creşterii sau scăderii tempoului.

7 Butonul [REC].......................................pagina 26
Pentru înregistrarea cântecelor interpretate de dvs. la 
claviatură.

8 Butonul [PLAY] ....................................pagina 26
Pentru redarea interpretării înregistrate.

9 [FUNCTION] ...............................paginile 13, 21
Prin apăsarea continuă şi simultană a butoanelor 
[DEMO/SONG] şi [PIANO/VOICE] şi apăsarea unei 
anumite clape, puteţi modifica diverse setări, inclusiv 
Oprire automată, parametrii de Transpunere etc.

) Mufele [PHONES].................................pagina 13
Pentru conectarea unui set de căşti stereo standard. 

! Terminal [USB TO HOST] ...................pagina 28
Pentru conectarea la un computer sau la un dispozitiv 
inteligent, cum ar fi iPhone sau iPad. 

@ Mufa DC IN...........................................pagina 12
Pentru conectarea adaptorului CA.

# Mufa [TO PEDAL] ................................pagina 32
Pentru conectarea cablului de pedală. 

$ Pedale ....................................................pagina 15
Pentru controlul funcţiilor Expresie şi Susţinere, la fel 
ca la un pian acustic.
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Funcţionare de bază

Configurarea 

ATENŢIE
Ţineţi capacul claviaturii cu ambele mâini atunci când îl 
deschideţi sau îl închideţi. Nu îi daţi drumul până când acesta 
nu este complet deschis sau închis. Aveţi grijă să evitaţi 
prinderea degetelor (ale dvs. sau ale celorlalţi, în special  
ale copiilor) între capacul claviaturii şi unitatea principală.

Deschiderea capacului claviaturii

1. Apucaţi marginea părţii superioare a 
capacului claviaturii cu ambele mâini, 
apoi deschideţi încet capacul claviaturii.

2. Pliaţi partea frontală a capacului claviaturii.

3. Depliaţi suportul pentru partituri.

Închiderea capacului claviaturii

1. Pliaţi suportul pentru partituri.
2. Depliaţi partea frontală a capacului 

claviaturii.
3. Ţineţi capacul claviaturii cu ambele 

mâini şi închideţi-l încet.
Capacul claviaturii este prevăzut cu mecanismul 
special SOFT-CLOSE™ care asigură închiderea lentă 
a capacului rabatabil.

 

ATENŢIE
Nu aplicaţi o forţă excesivă atunci când închideţi capacul 
claviaturii.
Aplicarea unei forţe excesive asupra capacului claviaturii în 
momentul închiderii acestuia poate duce la deteriorarea 
mecanismului SOFT-CLOSE™ şi la posibila rănire a mâinilor 
şi degetelor prinse sub capacul rabatabil închis.

Capac claviatură şi suport pentru 
partituri

ATENŢIE
Aveţi grijă să evitaţi prinderea degetelor la deschiderea 
sau închiderea capacului.

ATENŢIE
Aveţi grijă să evitaţi prinderea degetelor la deschiderea 
sau închiderea capacului.

NOTIFICARE
Înainte de a închide capacul claviaturii, asiguraţi-vă  
că pliaţi suportul pentru partituri şi că depliaţi partea 
frontală a capacului claviaturii.
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Configurarea

1

1. Conectaţi fişele adaptorului CA în 
ordinea prezentată în ilustraţie.

AVERTISMENT
Utilizaţi doar adaptorul specificat (pagina 34). Utilizarea altor 
adaptoare poate duce la defecţiuni ireparabile ale adaptorului 
şi ale instrumentului.

ATENŢIE
Scoateţi fişa CA din priza CA atunci când instrumentul nu 
este utilizat perioade mai lungi de timp sau în timpul furtunilor 
cu descărcări electrice.

NOTĂ
Urmaţi această procedură în ordine inversă pentru a deconecta 
adaptorul CA.

Pentru adaptorul electric cu fişă retractabilă
Nu scoateţi fişa din adaptorul electric. Dacă fişa 
este scoasă în mod accidental, glisaţi-o la loc fără  
a atinge părţile metalice, apoi împingeţi fişa complet 
până când se aude un clic. 

AVERTISMENT
• Asiguraţi-vă că menţineţi fişa ataşată la adaptorul CA. 

Utilizarea fişei neataşate poate provoca şocuri electrice 
sau incendii.

• Nu atingeţi niciodată secţiunea metalică atunci când ataşaţi 
fişa. Pentru a evita riscul de electrocutare, scurtcircuit sau 
deteriorare, fiţi atent să nu existe praf între adaptorul CA şi fişă.

2. Apăsaţi întrerupătorul [P] (Standby/
Pornit) pentru a porni alimentarea.

Indicatorul de alimentare
Dacă închideţi capacul claviaturii fără a comuta 
alimentarea în aşteptare, indicatorul de alimentare 
rămâne aprins, indicând faptul că alimentarea este 
încă pornită.
Când sunteţi pregătit să opriţi alimentarea, apăsaţi 
din nou timp de o secundă pe întrerupătorul [P] 
(Standby/Pornit). Indicatorul de alimentare se stinge.

ATENŢIE
Chiar şi atunci când întrerupătorul [P] (Standby/Pornit) este 
în starea de aşteptare, curentul electric curge către instrument 
la un nivel minim. Când nu utilizaţi instrumentul o perioadă  
de timp mai îndelungată, asiguraţi-vă că scoateţi cablul de 
alimentare din priza CA de perete.

NOTIFICARE
Apăsaţi întrerupătorul [P] (Standby/Pornit) atunci când 
porniţi alimentarea. Orice alte operaţii, cum ar fi apăsarea 
clapelor, butoanelor sau pedalelor, pot cauza defectarea 
instrumentului.

Când începeţi să interpretaţi, utilizaţi butonul 
[MASTER VOLUME] pentru a regla volumul 
pentru toate sunetele de la claviatură.

ATENŢIE
Nu utilizaţi acest instrument la un nivel de volum ridicat 
pentru o perioadă lungă de timp pentru a evita deteriorarea 
auzului.

Pornirea alimentării

1

2

Priză CA

Adaptor 
CA

Mufă DC IN (pagina 10) 

Mufă CC

Forma fişei şi a prizei diferă în funcţie de regiune.

Fişă

Glisaţi fişa aşa 
cum se arată

Forma fişei şi a prizei diferă în funcţie de regiune.

Setarea volumului

Indicatorul de 
alimentare

[P] Întrerupător 
(Standby/Pornit)

Nivelul scade Nivelul creşte
2 YDP-S34 Manualul proprietarului



Configurarea
Pentru a preveni un consum de energie inutil, acest 
instrument prezintă o funcţia de oprire automată, 
care opreşte automat alimentarea dacă instrumentul 
nu este în funcţiune timp de aproximativ 30 de minute. 
Setare implicită: Activată 

Dezactivarea funcţiei Oprire automată 
(metoda simplă)
Opriţi funcţionarea instrumentului.
Ţinând apăsată clapa A-1 (cea mai joasă clapă), 
apăsaţi pe întrerupătorul [P] (Standby/Pornit) 
pentru a porni instrumentul. Indicatorul [REC] 
clipeşte de trei ori, indicând faptul că funcţia 
Oprire automată a fost dezactivată. 

Comutarea funcţiei Oprire automată 
(activare/dezactivare)
Ţinând apăsat simultan pe [DEMO/SONG] şi pe 
[PIANO/VOICE], apăsaţi pe clapa A#0 pentru a 
activa funcţia Oprire automată sau pe clapa A0 
pentru a o dezactiva. 

Având în vedere că acest 
instrument este dotat cu 
două mufe [PHONES], 
puteţi conecta două seturi 
de căşti stereo standard. 
Dacă utilizaţi un singur 
set de căşti, introduceţi  
o fişă în oricare din mufe, 
fapt ce va dezactiva 
automat difuzoarele, în 
conformitate cu setarea 
implicită. 

ATENŢIE
Nu utilizaţi căştile la volum ridicat pe perioade îndelungate de 
timp; acest lucru poate provoca pierderea auzului.

Pornirea/oprirea difuzorului
Puteţi stabili dacă sunetul acestui instrument este 
sau nu redat întotdeauna prin difuzorul încorporat. 
Ţinând apăsate simultan butoanele [DEMO/SONG] 
şi [PIANO/VOICE], apăsaţi clapa D6 sau E6. 

Reproducerea unui simţ natural al 
distanţei (Optimizare stereofonică)
Funcţia Optimizare stereofonică vă oferă sentimentul 
că interpretaţi la un pian acustic real, chiar dacă 
ascultaţi la căşti. În mod normal, sunetul provenit 
din căşti se aude foarte aproape de urechi. Cu toate 
acestea, efectul Optimizare stereofonică recreează o 
distanţă naturală sau sentimentul unui spaţiu fizic 
între urechile dvs. şi instrument, ca şi cum aţi 
interpreta la un pian acustic.
Setare implicită: On (Activare)

Ţinând apăsat pe [PIANO/VOICE], apăsaţi pe 
clapa F#3 pentru a activa funcţia sau pe clapa F3 
pentru a dezactiva funcţia.

Funcţia Oprire automată

Utilizarea căştilor

Cea mai joasă notă

A#0 (Activare)

Cea mai joasă notă A0 (Dezactivare)

P
H
O
N
E
S

Suprafaţa de jos

Mufă pentru căşti  
stereo standard

Off (Oprit) 
(Clapa D6)

Difuzorul nu redă sunetul.

On (Activare)
(Clapa D#6)

Difuzorul va fi utilizat întotdeauna pentru 
redarea sunetului, chiar dacă este conectat 
sau nu un set de căşti.

Normal 
(Clapa E6)

Difuzorul va reda sunetul numai dacă nu sunt 
conectate căştile. (Aceasta este setarea 
implicită.)

D#6 (Pornit)

Cea mai 
înaltă notă

D6 (Oprit)
E6 (Normal)

F3 (Oprit)C3

F#3 (Pornit)
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1

Interpretarea la pian

Această funcţie ajustează şi controlează automat calitatea sunetului în funcţie de 
volumul general al instrumentului. Chiar dacă volumul este redus, aceasta vă 
permite să auziţi clar atât sunetele joase, cât şi sunetele înalte.

Pentru a activa funcţia IAC:
Ţinând apăsate simultan butoanele [DEMO/SONG] şi [PIANO/VOICE], apăsaţi 
clapa C#2.

Pentru a dezactiva funcţia IAC:
Ţinând apăsate simultan butoanele [DEMO/SONG] şi [PIANO/VOICE], apăsaţi 
clapa C2.

Pentru a regla adâncimea IAC:
În timp ce ţineţi apăsat simultan pe butoanele [DEMO/SONG] şi [PIANO/VOICE], 
apăsaţi pe clapa D2 pentru a reduce valoarea sau pe clapa E2 pentru a o creşte.

Cu cât valoarea este mai mare, cu atât sunetele joase şi cele înalte se aud mai clar 
la niveluri scăzute ale volumului.

Control acustic inteligent

Setare implicită: 
On (Activare)

C#2Cea mai joasă notă

C2Cea mai joasă notă

Cea mai joasă notă D2 (Adâncime -1) E2 (Adâncime +1)

D#2 (Implicit)

Interval de setare:
-3 – +3

Setare implicită: 
0 (D#2)
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Interpretarea la pian
Pedala amortizor (Dreapta)
Apăsarea acestei pedale va susţine notele mai mult 
timp. Eliberarea acestei pedale, opreşte (amortizează) 
imediată toate note prelungite. Această pedală 
dispune şi de o funcţie „pedală la jumătate”, care 
creează efecte de susţinere parţială, în funcţie de 
cât de mult apăsaţi pedala. 

Pedala sostenuto (Centru)
Apăsarea acestei pedale în timp ce se menţin notele 
apăsate va susţine notele respective (ca în cazul 
apăsării prealabile a pedalei amortizor), însă toate 
notele interpretate în continuare nu vor fi susţinute. 
Acest lucru face posibilă prelungirea unui acord sau a 
unei note joase individuale, de exemplu, celelalte 
note fiind interpretate „staccato”.

Pedala soft (Stânga)
Apăsarea acestei pedale va reduce volumul şi va modifica uşor timbrul notelor. 
Notele interpretate înainte de apăsarea acestei pedale nu vor fi afectate. 

Efectul Rezonanţă amortizor simulează sunetul de susţinere al pedalei amortizor de pe un pian de concert, ca 
şi când ar fi apăsată pedala amortizor şi s-ar cânta la claviatură. Acest efect este aplicat pentru vocile de pian 
(pagina 18).

Pentru a activa rezonanţa de amortizor: 
Ţinând apăsat butonul [PIANO/VOICE], apăsaţi pe clapa C#3. 

Pentru a dezactiva rezonanţa de amortizor: 
Ţinând apăsat butonul [PIANO/VOICE], apăsaţi clapa C3.

Utilizarea pedalelor

Dacă apăsaţi pedala amortizor în acest 
moment, această notă şi notele pe care 
le interpretaţi înainte de eliberarea 
pedalei sunt susţinute mai mult timp.

Când apăsaţi pedala sostenuto în 
timp ce păstraţi nota, aceasta va fi 
prelungită atâta timp cât apăsaţi 
pedala.

NOTĂ
Dacă pedala amortizor nu 
funcţionează, verificaţi dacă 
este corect conectat cablul de 
pedală la unitatea principală 
(pagina 32).

Funcţia Pedală la jumătate
Această funcţie vă permite să 
variaţi durata de susţinere în 
funcţie de cât de mult se apasă 
pedala. Cu cât apăsaţi pedala 
mai mult cu atât sunetul este 
mai prelungit. De exemplu, dacă 
apăsaţi pedala amortizor şi 
toate notele pe care le cântaţi 
sună cam sumbru şi tare, cu 
prea multă susţinere, puteţi 
degaja pedala până la jumătate 
sau mai sus pentru a reduce 
susţinerea (sunetul sumbru).

NOTĂ
În timp ce pedala sostenuto este 
menţinută apăsată, vocile de orgă 
şi coarde sună continuu, fără să 
scadă în intensitate, după ce 
notele au fost eliberate.

NOTĂ
Când selectaţi vocea Orgă jazz 
(pagina 18), apăsarea pedalei 
stângi comută între rotirea rapidă/
lentă a difuzorului rotativ. Când 
selectaţi vocea Vibraphone 
(pagina 18), apăsarea pedalei 
stângi permite activarea şi 
dezactivarea funcţia Vibrato.

Utilizarea funcţiei rezonanţă amortizor

Setare implicită: 
On (Activare)

Cea mai joasă notă C3 (Oprit)

C#3 (Pornit)
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Interpretarea la pian

1

Atunci când o configuraţie este modificată cu ajutorul unei combinaţii dintre un buton şi o clapă, se aude un 
sunet de funcţionare („On” (Activare) „Off ” (Dezactivare), clic, introducere valoare tempo). Acest sunet de 
confirmare poate fi activat (ON) sau dezactivat (OFF), după cum doriţi.

Activarea sunetelor de confirmare a funcţionării
Ţinând apăsate simultan butoanele [DEMO/SONG] şi [PIANO/VOICE], apăsaţi 
pe clapa A#-1.

Dezactivarea sunetelor de confirmare a funcţionării
Ţinând apăsate simultan butoanele [DEMO/SONG] şi [PIANO/VOICE], apăsaţi 
clapa A-1.

Puteţi specifica sensibilitatea la atingere (cum reacţionează sunetele la modul în 
care interpretaţi la clape).
Ţinând apăsat butonul [PIANO/VOICE], apăsaţi pe una dintre clapele C6 – D#6.

Setarea sunetelor de confirmare a funcţionării

Setare implicită:
On (Activare)

Cea mai joasă notă A-1 (Oprit)

A#-1 (Pornit)

Modificarea sensibilităţii la atingere

NOTĂ
Această setare este dezactivată 
pentru unele voci, cum ar fi 
sunetul de orgă.

Setare implicită:
C#6 (Mediu)

Clapă
Sensibilitate 
la atingere

Descriere

C6 Soft
Nivelul volumului nu se modifică mult când interpretaţi uşor sau 
puternic la claviatură.

C#6 Medium Acesta este răspunsul la atingere standard al unui pian.

D6 Hard

Nivelul volumului se schimbă foarte mult de la pianissimo la 
fortissimo pentru a facilita exprimarea dinamică şi dramatică. 
Trebuie sa loviţi clapele puternic pentru a produce un sunet 
puternic.

D#6 Fixed
Nivelul volumului nu se modifică de loc, indiferent dacă 
interpretaţi uşor sau puternic la claviatură.

C6 Cea mai înaltă notă (C7)D6

C#6 D#6
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Interpretarea la pian
Caracteristica metronom este avantajoasă pentru exersarea cu un tempo exact.

1. Apăsaţi pe butonul [METRONOME] pentru a porni 
metronomul.

2. Apăsaţi pe butonul [METRONOME] pentru a opri 
metronomul.

 

Confirmare vocală a valorii Tempo actuale (în limba engleză)
Ţinând apăsat butonul [METRONOME], apăsaţi clapa A-1 (cea mai joasă notă).

Selectarea bătăii (metrului muzical)
Ţinând apăsat pe butonul [METRONOME], apăsaţi pe una dintre clapele C3 – F3.

Ajustarea tempoului
Tempoul metronomului poate fi setat între 5 şi 280 de bătăi pe minut. 

• Pentru a mări sau micşora valoarea cu 1: 
Ţinând apăsat pe butonul [METRONOME], apăsaţi pe [+R] pentru a mări sau [–L] 
pentru a micşora.
În timpul redării metronomului, apăsaţi pe [+R] pentru a mări sau [–L] pentru a 
micşora. 

• Pentru a mări sau micşora valoarea cu 10: 
În timp ce ţineţi apăsat butonul [METRONOME], apăsaţi pe clapa D2 pentru a 
mări sau pe clapa C2 pentru a micşora.

• Pentru a specifica o valoare numerică: 
În timp ce ţineţi apăsat [METRONOME], apăsaţi în ordine succesivă pe clapele  
C1–A1 relevante. Specificarea a trei cifre sau eliberarea butonului [METRONOME] 
după specificarea uneia sau a două cifre permite introducerea valorii.

• Reiniţializarea valorii la setarea implicită (120) 
În timp ce ţineţi apăsat [METRONOME], apăsaţi simultan pe [+R] şi [–L] sau apăsaţi 
pe clapa C#2. În timpul redării metronomului, apăsaţi simultan pe [+R] şi pe [–L].

Reglarea volumului
În timp ce ţineţi apăsat butonul [METRONOME], apăsaţi pe clapa G0 pentru  
a mări volumul sau pe clapa F0 pentru a-l micşora. Pentru a reseta la setarea 
implicită, apăsaţi pe clapa F#0 în timp ce ţineţi apăsat pe butonul [METRONOME].

Utilizarea metronomului

2 24 47

1 3 305 6 5 6

9

8 0

C#3 D#3

D3 E3 F3F0 A1G0Cea mai joasă notă A-1 C1 C2 D2 C3

C#2 (Setare implicită)F#0 (Setare implicită)

Ajustarea 
volumului

Selectarea bătăii 
(metrului muzical)

Ajustarea 
tempoului

Confirmarea 
tempoului actual

Clapă Bătaie 
(metru muzical)

C3 0 (fără accent)

C#3 2

D3 3

D#3 4

E3 5

F3 6

Interval de setare:
1 – 10

Setare implicită: 
7 (F#0)

NOTĂ
O valoare numerică este citită 
cu voce tare atunci când este 
apăsată o clapă relevantă.
Dacă valoarea introdusă nu  
se încadrează în intervalul de 
setare, va fi ignorată.
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1

Utilizări avansate

Redarea sunetelor (vocilor) de instrumente muzicale diverse

Pentru a selecta „CFX Grand”:
Apăsaţi doar [PIANO/VOICE].

Pentru a selecta altă voce:
După apăsarea butonului [PIANO/VOICE], apăsaţi pe [+R] sau [–L] pentru  
a selecta vocea următoare sau precedentă.

Pentru a selecta o anumită voce:
În timp ce ţineţi apăsat [PIANO/VOICE], apăsaţi pe una din clapele C1 – A1. Pentru 
detalii despre ce voce este atribuită fiecărei clape, consultaţi lista de mai jos.
 

Listă de voci 

Selectarea unei voci

NOTĂ
Pentru a auzi caracteristicile 
vocilor, redaţi cântecele demo 
(pagina 19).

Clapă Nume voce Descriere voce

C1 CFX Grand
Sunetul de pian de concert de top cu tehnologie CFX de la Yamaha, 
cu un interval dinamic larg, pentru un control maxim al expresivităţii. 
Adecvat pentru interpretare în orice gen sau stil muzical.

C#1 Mellow Grand
Sunet de pian de concert cu o tonalitate uşoară şi caldă. Adecvat 
pentru interpretarea baladelor.

D1 Pop Grand
Sunet de pian viu. Adecvat pentru o interpretare clară şi pentru 
evidenţierea dintre alte instrumente într-un ansamblu.

D#1 Stage E.Piano 
Sunetul unui pian electronic cu tuburi metalice lovite cu ciocănele. 
Ton suav atunci când se interpretează uşor şi ton agresiv atunci 
când se interpretează puternic.

E1 DX E.Piano
Sunet de pian electronic creat prin sinteză FM. Voce adecvată 
pentru stilul pop standard.

F1 Harpsichord
Instrumentul specific pentru muzica baroc. Având în vedere că la 
clavecin corzile sunt ciupite, nu există nicio reacţie la atingere. Totuşi, 
se produce un sunet suplimentar caracteristic la eliberarea clapelor.

F#1 Vibraphone
Interpretare de vibrafon cu ciocănele relativ moi. Tonul devine cu 
atât mai metalic cu cât interpretaţi mai intens.

G1 Pipe Organ 
Acesta este un sunet tipic de orgă (8 picioare + 4 picioare + 2 
picioare). Bună pentru muzica religioasă din perioada barocă.

G#1 Jazz Organ
Sunetul unei orgi electrice cu roată de tonuri. Se foloseşte frecvent 
în muzica jazz şi cea rock. Viteza de rotaţie a efectului de difuzor 
rotativ poate fi modificată cu ajutorul pedalei din stânga.

A1 Strings
Ansamblu de corzi în gamă largă, cu eşantionare stereo şi reverberaţie 
realistă. Încercaţi să combinaţi această voce cu cea de pian în 
modul Dual.

C#1 D#1 F#1 G#1

C1 D1 E1 F1 G1 A1Cea mai joasă notă
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Redarea sunetelor (vocilor) de instrumente muzicale diverse
Pentru toate vocile instrumentului sunt furnizate cântece demo individuale speciale.

1. Apăsaţi pe [DEMO/SONG] pentru a începe redarea.
Începe cântecul demo pentru vocea curentă. În timpul redării, lampa [PLAY] se 
aprinde intermitent în tempoul curent.
Redarea cântecelor demo va continua începând de la cântecul selectat. După 
ultimul cântec demo, succesiunea revine la primul cântec demo şi se repetă până 
când o opriţi.

Pentru a schimba cântecul demo în timpul redării:
Apăsaţi pe [+R] sau [–L] pentru a trece la cântecul demo următor sau precedent. 
Pentru a trece la un anumit cântec demo, apăsaţi şi menţineţi apăsat [DEMO/SONG], 
apoi apăsaţi una din clapele C1 – A1.

2. Apăsaţi pe [DEMO/SONG] sau [PLAY] pentru a opri redarea.
Lampa [PLAY] se stinge.

Listă de cântece demo 

Cântecele demo, în afară de cântecele originale, sunt scurte extrase rearanjate din compoziţiile 
originale. Cântecele demo originale sunt compoziţii originale Yamaha (© Yamaha Corporation).

Ascultarea cântecelor demo

NOTĂ
Dacă doriţi să modificaţi 
tempoul de redare, consultaţi 
pagina 17.

Clapă Nume voce Titlu Compozitor

C1 CFX Grand
El pelele - Escena goyesca,  
Goyescas - Los majos enamorados II No.7

E. Granados

C#1 Mellow Grand
Von fremden Ländern und Menschen, 
Kinderszenen op. 15-1

R. Schumann

D1 Pop Grand Original —

D#1 Stage E.Piano Original —

E1 DX E.Piano Original —

F1 Harpsichord
Concerto a cembalo obbligato, 2 violini, viola e 
continuo No.7, BWV 1058

J. S. Bach

F#1 Vibraphone Original —

G1 Pipe Organ Herr Christ, der ein'ge Gottes-Sohn, BWV 601 J. S. Bach

G#1 Jazz Organ Original —

A1 Strings Original —

Cea mai joasă notă C1 A1
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Redarea sunetelor (vocilor) de instrumente muzicale diverse

2

Acest instrument dispune de mai multe tipuri de reverberaţie, care adaugă adâncime şi expresie suplimentare 
sunetului pentru a crea o ambianţă acustică realistă. Tipul de reverberaţie şi adâncimea reverberaţiei 
corespunzătoare sunt setate automat la selectarea fiecărei voci şi fiecărui cântec. Din acest motiv, nu este 
nevoie să se selecteze tipul de reverberaţie; îl puteţi modifica dacă doriţi.

Pentru a selecta un tip de reverberaţie:
În timp ce ţineţi apăsat [PIANO/VOICE], apăsaţi pe una din clapele C2 – E2.

Lista tipurilor de reverberaţie 

Pentru a regla adâncimea reverberaţiei:
Ţinând apăsat pe butonul [PIANO/VOICE], apăsaţi pe clapa G2 pentru a reduce 
valoarea cu 1 sau pe clapa A2 pentru a creşte valoarea cu 1.

În timp ce ţineţi apăsat pe [PIANO/VOICE], apăsaţi pe clapa G#2 pentru a reseta 
opţiunea Adâncime reverberaţie la setarea implicită, care este cea mai potrivită 
valoare pentru vocea curentă.

Adăugarea de variaţii sunetului (Reverberaţie)

Clapă
Tip 

reverberaţie
Descriere

C2 Recital Hall
Simulează sunetul cu reverberaţie clară pe care l-aţi auzi într-o 
sală de concerte de dimensiuni medii pentru recitaluri de pian. 

C#2 Concert Hall
Simulează sunetul cu reverberaţie minunată pe care l-aţi auzi într-
o sală de concerte de dimensiuni mari pentru orchestră. 

D2 Chamber
Adecvat pentru redarea muzicii de cameră, simulează sunetul cu 
o reverberaţie intimă pe care l-aţi auzi într-o cameră spaţioasă, 
cum ar fi cele pentru recitaluri de muzică clasică.

D#2 Club
Simulează sunetul cu reverberaţie vie pe care l-aţi auzi într-un 
local de muzică live sau într-un club de jazz.

E2 Off Nu se aplică niciun efect.

Cea mai joasă notă A2 (Adâncime +1)

G#2 (Implicit)

G2 (Adâncime -1)

C#2 D#2

C2 D2 E2

Selectarea unui tip 
de reverberaţie

Reglarea adâncimii 
reverberaţiei

Intervalul de adâncime 
pentru reverberaţie:
0 (niciun efect) – 20 (adâncime 
maximă)

Reverberaţie în modul Dual 
(pagina 22)
Se atribuie în mod automat un 
tip de reverberaţie optimă 
pentru combinaţia de voci.
0 YDP-S34 Manualul proprietarului



Redarea sunetelor (vocilor) de instrumente muzicale diverse
Puteţi schimba înălţimea întregii claviaturi în sus sau în jos, în trepte de câte un semiton, pentru a facilita 
interpretarea în chei muzicale dificile sau pentru a potrivi cu uşurinţă înălţimea claviaturii la intervalul unui 
interpret vocal sau al altor instrumente. De exemplu, dacă se selectează „+5”, interpretarea clapei C produce 
înălţimea F, permiţându-vă să interpretaţi un cântec în nota F major ca şi când ar fi în nota C major.

Pentru a transpune înălţimea în jos:
Ţinând apăsate simultan butoanele [DEMO/SONG] şi [PIANO/VOICE], apăsaţi 
o clapă din intervalul F#2 (-6) şi B2 (-1).

Pentru a transpune înălţimea în sus:
Ţinând apăsate simultan butoanele [DEMO/SONG] şi [PIANO/VOICE], apăsaţi 
o clapă din intervalul C#3 (+1) şi F#3 (+6).

Pentru a restaura înălţimea normală:
Ţinând apăsat [DEMO/SONG] şi [PIANO/VOICE], apăsaţi pe clapa C3.

Puteţi ajusta fin înălţimea întregului instrument în trepte de aproximativ 0,2 Hz. Acest lucru vă permite să 
acordaţi cu precizie înălţimea claviaturii cu cea a altor instrumente sau cu muzica de pe CD.

Pentru ajustare în sus (în paşi de 
aproximativ 0,2 Hz):
Ţineţi apăsate simultan [DEMO/SONG]  
şi [PIANO/VOICE] şi apăsaţi pe [+R].

Pentru ajustare în jos (în paşi de 
aproximativ 0,2 Hz):
Ţineţi apăsate simultan [DEMO/SONG]  
şi [PIANO/VOICE] şi apăsaţi pe [–L].

Pentru a seta înălţimea la 
442,0 Hz:
Ţineţi apăsate simultan [DEMO/SONG] 
şi [PIANO/VOICE] şi apăsaţi pe clapa 
C#1.

Pentru a restaura înălţimea implicită 
(440,0 Hz):
Ţinând apăsat simultan pe butoanele [DEMO/
SONG] şi [PIANO/VOICE], apăsaţi simultan 
pe [+R] şi [–L]. Ca alternativă, puteţi să apăsaţi 
pe clapa C1 în timp ce ţineţi apăsat simultan pe 
butoanele [DEMO/SONG] şi [PIANO/VOICE].

Transpunerea înălţimii în semitonuri

NOTĂ
Setarea de transpunere 
afectează nu numai înălţimea 
claviaturii, dar şi înălţimea redării 
cântecului (pagina 24).

-5 -3 -1 0 +2 +4 +5

-6 -4 -2 +1 +3 +6

F#2

Cea mai joasă notă

F#3

Transpunere în jos Transpunere în sus
C3 (Înălţime normală)

Reglarea fină a înălţimii

Hz (Hertz)
Această unitate de măsură se 
referă la frecvenţa unui sunet şi 
reprezintă numărul de vibraţii pe 
secundă al unei unde de sunet.

Interval de setare:
414,8 – 466,8 Hz

Setare implicită:
A3 = 440,0 Hz

C#1

Cea mai joasă notă
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Redarea sunetelor (vocilor) de instrumente muzicale diverse

2

Puteţi suprapune două voci şi le puteţi reda simultan pentru a crea un sunet mai bogat.

1. Activaţi modul Dual.
În timp ce ţineţi apăsat [PIANO/VOICE], ţineţi apăsate simultan două clape dintre 
C1 şi A1 pentru a selecta cele două voci dorite. Pentru informaţii despre vocile 
atribuite clapelor, consultaţi „Listă de voci” (pagina 18).

 

Vocea atribuită celei mai joase clape va fi desemnată ca fiind Vocea 1, iar vocea 
atribuită clapei superioare va fi desemnată ca fiind Vocea 2. Nu puteţi atribui în 
acelaşi timp aceeaşi voce pentru Voce 1 şi Voce 2 în modul Dual.

Pentru a schimba octava pentru fiecare voce:
Ţinând apăsat pe butonul [PIANO/VOICE], apăsaţi pe una dintre clapele F5 – G5 
sau A5 – B5, după cum se arată în ilustraţia de mai jos. De exemplu, dacă apăsaţi de 
două ori pe clapa B5 în timp ce ţineţi apăsat pe butonul [PIANO/VOICE], Vocea 1 
va fi mutată în sus cu două octave. Pentru a restaura setarea implicită, ţineţi apăsat 
pe butonul [PIANO/VOICE] şi apăsaţi în acelaşi timp pe clapa A#5 pentru Vocea 1 
sau pe clapa F#5 pentru Vocea 2.

Pentru a ajusta balansul dintre două voci:
În timp ce ţineţi apăsat pe butonul [PIANO/VOICE], apăsaţi pe clapa C5 pentru  
a reduce valoarea sau pe clapa D5 pentru a o mări. Atunci când valoarea este setat 
ă la „0”, nivelurile volumului celor două voci sunt reiniţializate la valorile implicite 
respective. Setările sub „0” cresc volumul Vocii 2, iar setările peste „0” cresc volumul 
Vocii 1 în raport cu cealaltă voce.

2. Pentru a ieşi din modul Dual, apăsaţi pe [PIANO/VOICE].

Suprapunerea a două voci (modul Dual)

C1 A1

Cea mai joasă notă Activarea modului Dual

NOTĂ
Modurile Dual şi Duo (pagina 23) 
nu pot fi apelate în acelaşi timp.

Interval de setare:
-2 – 0 – +2

Interval de setare:
-6 – 0 – +6

-1

0

+1-1

0

+1 -1

0

+1

C5 Cea mai înaltă notă

C#5 F5 B5

Schimbarea octavei

Ajustarea balansului

Voce 2 Voce 1
D5
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Redarea sunetelor (vocilor) de instrumente muzicale diverse
Această funcţie permite interpretarea în duet la acelaşi instrument: un interpret în partea stângă şi celălalt în 
partea dreaptă, în acelaşi interval de octave.

1. Ţinând apăsat [PIANO/VOICE], apăsaţi simultan pe [+R] 
şi [–L] pentru a activa modul Duo.
Claviatura se împarte în două secţiuni, punctul de împărţire fiind clapa E3.

2. O persoană poate interpreta în secţiunea din stânga  
a claviaturii, iar cealaltă – în secţiunea din dreapta.
Pentru a schimba octava pentru fiecare secţiune:
Procedaţi la fel ca în modul Dual (pagina 22).
În modul Duo, secţiunea stângă este atribuită Vocii 2, iar secţiunea dreaptă este 
atribuită Vocii 1.

Pentru a ajusta balansul volumului între cele două secţiuni ale claviaturii: 
Procedaţi la fel ca în modul Dual (pagina 22).
Setările sub „0” cresc volumul Vocii stângi (Vocea 2), iar setările peste „0” cresc 
volumul Vocii drepte în raport cu cealaltă voce.

Funcţionarea pedalelor în modul Duo
Pedala amortizor: Aplică funcţia Susţinere pentru secţiunea din dreapta.
Pedala sostenuto: Aplică funcţia Susţinere pentru ambele secţiuni.
Pedala soft: Aplică funcţia Susţinere pentru secţiunea din stânga.

3. Pentru a ieşi din modul Duo, ţineţi apăsat simultan 
[PIANO/VOICE] şi apăsaţi [+R] şi [–L].

Interpretarea în duet

NOTĂ
• Nu pot fi atribuite voci diferite 

pentru Voce dreapta şi Voce 
stânga.

• Nu puteţi asocia punctul de 
împărţire cu altă clapă decât E3.

• În modul Duo, opţiunile 
Reverberaţie, Rezonanţă 
amortizor şi Optimizare 
stereofonică nu funcţionează.

Punct de împărţire E3Echivalent cu C3 (do din mijloc) Echivalent cu C3 (do din mijloc)

Secţiunea stângă (Vocea 2) Secţiunea dreaptă (Vocea 1)

Interval de setare:
-2 – 0 – +2

Interval de setare:
-6 – 0 – +6

NOTĂ
Sunetele interpretate cu 
secţiunea stângă sunt redate  
la difuzorul stâng, iar sunetele 
interpretate cu secţiunea dreaptă 
sunt redate la difuzorul drept.

NOTĂ
În cazul în care claviatura este în 
modul Dual, activarea modului 
Duo va avea drept consecinţă 
ieşirea din modul Dual, iar  
Vocea 1 este utilizată pe întreaga 
claviatură.
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2

Redarea şi exersarea unui cântec

Pe lângă cântecele demo, sunt furnizate cântece presetate pentru a le asculta cu plăcere.

1. Găsiţi numărul cântecului din „50 Classical Music 
Masterpieces” pe care doriţi să îl redaţi.

2. Ţinând apăsat butonul [DEMO/SONG], apăsaţi o clapă din 
intervalul C2 – C#6 pentru a porni redarea.
Numărul fiecărui cântec presetat pentru pian este atribuit clapelor C2 – C#6.

În timpul redării, lămpile [+R] şi [–L] se aprind, iar lampa [PLAY] se aprinde 
intermitent în tempoul curent. Redarea cântecelor presetate continuă în secvenţă, 
începând cu cântecul selectat. După ultimul cântec presetat, succesiunea revine la 
primul cântec presetat şi se repetă până când o opriţi.

Pentru a schimba cântecul presetat în timpul redării:
Apăsaţi pe [+R] sau [–L] pentru a trece la cântecul presetat următor sau precedent 
sau selectaţi direct cântecul dorit ţinând apăsate butoanele [DEMO/SONG] şi 
apăsând pe clapa corespunzătoare.

Pentru a schimba tempoul în timpul redării:
Ţinând apăsat pe butonul [METRONOME], apăsaţi pe [+R] sau pe [–L] pentru a 
creşte sau a reduce cu 1 valoarea pentru Tempo. Celelalte instrucţiuni sunt identice 
cu cele pentru tempoul metronomului (pagina 17).

Pentru a efectua redarea de la începutul cântecului
în timpul redării, apăsaţi pe [+R] şi [–L] simultan pentru a sări la poziţia de redare 
de la începutul cântecului, apoi continuaţi redarea la ultimul tempo specificat.

3. Apăsaţi pe [DEMO/SONG] sau [PLAY] pentru a opri redarea.
Lămpile [PLAY], [+R] şi [–L] se sting.

Puteţi să transferaţi până la 10 cântece dintr-un computer în acest instrument şi 
apoi le puteţi reda. Pentru detalii despre transferarea cântecelor dintr-un computer şi 
redarea lor pe acest instrument, consultaţi secţiunea „Computer-related Operations” 
(Operaţii pe computer) de pe site-ul web (pagina 9).

Tipuri de fişiere care pot fi transferate de pe şi pe un computer
Fişiere cu extensia .mid (format SMF 0 sau 1)

Ascultarea celor 50 de cântece presetate

Cea mai înaltă notă (C7)

Cântecul 1 Cântecul 10 Cântecul 20 Cântecul 30 Cântecul 40

C3 C4 C5C2

Cântecul 50 (C#6) NOTĂ
Puteţi cânta la claviatură în timp  
ce redaţi un cântec presetat. De 
asemenea, puteţi schimba Vocea 
interpretată la claviatură.

Cântec:
În acest manual, datele interpretării 
poartă denumirea de „cântec”. 
Aceste interpretări includ 50 de 
cântece presetate şi cântece demo.

NOTĂ
Cântecele presetate, cântecele  
demo şi alte cântece (maximum 10) 
transferate de pe un computer  
pot fi redate consecutiv în fiecare 
categorie.

NOTĂ
Puteţi importa cântece suplimentare 
încărcând fişiere SMF de pe un 
computer. Pentru detalii, consultaţi 
documentul „Computer-related 
Operations” (Operaţii pe computer) 
de pe site-ul web (pagina 9).

Ascultarea cântecelor încărcate dintr-un computer

NOTĂ
Anumite fişiere MIDI în formatul SMF  
0 sau 1 este posibil să conţină date 
care nu sunt acceptate de pianul dvs. 
digital. Într-un asemenea caz, fişierele 
este posibil să nu fie redate aşa cum 
s-a intenţionat iniţial. Dacă vă aflaţi  
în această situaţie, configurarea 
canalelor de redare a cântecelor la 
„1&2” ar putea avea ca efect o redare 
mai bună a cântecului. Pentru detalii, 
consultaţi secţiunea „MIDI Reference” 
(Referinţe MIDI) de pe site-ul web 
(pagina 9).
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Redarea şi exersarea unui cântec
Toate cântecele cu excepţia celor demo (pagina 19) vă permit să activaţi sau să dezactivaţi individual părţile 
pentru mâna stângă şi pentru mâna dreaptă. De exemplu, dezactivând [+R], puteţi exersa partea pentru 
mâna dreaptă în timp ce este redată partea pentru mâna stângă şi invers. 

1. Începeţi redarea unui cântec presetat (pagina 24) sau unui 
cântec de utilizator (pagina 26). 

2. Ţinând apăsat [PLAY], apăsaţi pe [+R] sau [–L] pentru a 
activa/dezactiva partea respectivă.
Apăsând acelaşi buton în mod repetat în timp ce ţineţi apăsat [PLAY], activează şi 
dezactivează redarea. Lampa butonului se aprinde pentru a indica faptul că partea 
corespunzătoare este activă.

 

3. Exersaţi partea dezactivată. 
Pentru a modifica tempoul: 
Dacă doriţi, puteţi modifica tempoul în scopul exersării. Pentru detalii, consultaţi 
pagina 17. 

4. Apăsaţi pe [PLAY] pentru a opri redarea. 

Această caracteristică de redare rapidă vă permite să specificaţi dacă un cântec 
trebuie să fie redat imediat de la prima notă sau trebuie să fie redată o eventuală 
pauză existentă înainte de prima notă.

Pentru a activa Redarea rapidă:
Ţineţi apăsat pe butonul [DEMO/SONG] şi apăsaţi pe clapa A#-1 pentru a activa 
redarea imediată de la prima notă sau prima apăsare a pedalei.

Pentru a dezactiva Redarea rapidă:
Ţineţi apăsat pe butonul [DEMO/SONG] şi apăsaţi cea mai joasă notă (A-1) 
pentru a reda de la începutul primei măsuri (inclusiv o pauză sau un blanc).

Exersarea unei părţi pentru o mână

NOTĂ
Selectarea altui cântec va reseta 
starea activă/inactivă.

NOTĂ
Cântecele 16 – 20 din colecţia 
„50 Classical Music Masterpieces” 
sunt cântece pentru duet. 
Partea pentru mâna dreaptă 
este pentru primul pianist, iar 
partea pentru mâna stângă este 
pentru cel de-al doilea pianist.sau

Lampa se aprinde când 
partea este activă.

Redarea de la început a unei măsuri care include pauză

Setare implicită:
On (Activare)

A#-1

Cea mai joasă notă

Clapa cea mai joasă (A-1)
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Înregistrarea interpretărilor
Acest instrument vă permite să vă înregistraţi propria interpretare la claviatură drept un cântec de utilizator. 
Se pot înregistra separat cel mult două părţi (pentru mâna stângă şi pentru mâna dreaptă). Datele de cântec 
înregistrate pot fi salvate pe computer ca fişier MIDI standard (SMF; pagina 29).

1. Selectaţi pentru înregistrare vocea dorită şi alţi parametri, 
cum ar fi bătaia (metrul muzical).
Pentru instrucţiuni privind selectarea unei voci, consultaţi pagina 18. Dacă este necesar, 
setaţi în cadrul acestui pas alţi parametri, precum bătaia (metrul muzical) şi efectele.

2. Activaţi modul Gata de înregistrare.
Înregistrare rapidă
Apăsaţi pe butonul [REC] pentru a activa modul Gata de înregistrare. Interpretarea 
dvs. la claviatură va fi înregistrată automat în partea pentru mâna dreaptă. Reţineţi 
că datele deja înregistrate pentru părţile pentru mâna dreaptă şi pentru mâna 
stângă vor fi şterse prin operaţiunea de înregistrare rapidă.

Înregistrarea în părţi individuale
În timp ce ţineţi apăsat [REC], apăsaţi pe [+R] sau [–L] pentru a activa modul Gata 
de înregistrare pentru partea pe care doriţi să o înregistraţi.

Dacă s-au înregistrat deja date în cealaltă parte, acele date vor fi redate în timpul 
înregistrării.
Pentru a activa sau a dezactiva partea, apăsaţi pe butonul părţii corespunzătoare 
([+R] sau [-L]) în timp ce ţineţi apăsat pe butonul [PLAY].

Pentru a ieşi din modul Gata de înregistrare: 
Apăsaţi simplu [REC]. 

3. Interpretaţi la claviatură sau apăsaţi pe [PLAY] pentru  
a începe înregistrarea. 
Lampa [REC] stă aprinsă în timp ce lampa corespunzătoare părţi care este înregistrată 
clipeşte în tempoul curent. 

4. Apăsaţi fie pe [REC], fie pe [PLAY] pentru a opri înregistrarea.
Lămpile [REC], [PLAY], [+R] şi [–L] clipesc, indicând faptul că datele înregistrate 
sunt în curs de stocare. După finalizarea operaţiei de salvare, lămpile se vor stinge, 
indicând faptul că operaţia de înregistrare s-a încheiat. 

5. Pentru a asculta cântecul înregistrat, apăsaţi butonul 
[PLAY] pentru a începe redarea. 
Apăsaţi pe [PLAY] din nou pentru a opri redarea. 
Pentru a înregistra în cealaltă parte
Repetaţi paşii de mai sus. La pasul 2, urmaţi instrucţiunile din secţiunea 
„Înregistrarea părţilor individuale”.

Înregistrarea interpretărilor

NOTĂ
Funcţia Înregistrare a acestui 
instrument va înregistra 
interpretarea la claviatură  
ca date MIDI. Dacă doriţi să 
înregistraţi date audio, puteţi  
să conectaţi un computer la 
instrument în acest sens. Pentru 
detalii, consultaţi pagina 28.

NOTĂ
Puteţi utiliza metronomul în 
timpul înregistrării; cu toate 
acestea, sunetul metronomului 
nu va fi înregistrat.

NOTĂ
Când claviatura este în modul 
Duo (pagina 23), sunt înregistrate 
datele pentru fiecare parte. Nu 
puteţi specifica partea pentru 
înregistrare.

NOTIFICARE
Reţineţi că înregistrarea 
interpretării dvs. într-o parte 
care conţine date va înlocui 
datele deja înregistrate cu 
noile date.

NOTĂ
În cazul în care capacitatea  
de stocare a datelor a 
instrumentului este aproape 
plină când activaţi modul Gata 
de înregistrare, lămpile [REC]  
şi [PLAY] se aprind intermitent 
rapid timp de aproximativ trei 
secunde.

Pentru a înregistra partea pentru mâna dreaptă ([+R]) Pentru a înregistra partea pentru mâna stângă ([–L])

NOTIFICARE
Nu opriţi niciodată alimentarea 
în cursul stocării datelor 
înregistrate (în timp ce 
lămpile se aprind intermitent). 
În caz contrar, toate datele 
înregistrate vor fi pierdute. 

Capacitate de înregistrare
Acest instrument poate 
înregistra până la 100 KB 
(aproximativ 11.000 de note).
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Înregistrarea interpretărilor
Setările următorilor parametri pot fi modificate după terminarea operaţiei de înregistrare.
• Pentru părţi individuale: Voce, balans volum (Dual/Duo), adâncime reverberaţie, rezonanţă amortizor
• Pentru întregul cântec: Tempo, tip reverberaţie

1. Efectuaţi setările pentru parametrii de mai sus, după cum doriţi.

2. În timp ce ţineţi apăsat [REC], apăsaţi pe butonul 
corespunzător părţii dorite pentru a activa modul Gata  
de înregistrare. 
Lămpile [REC], [PLAY] şi lampa corespunzătoare părţii selectate ([+R] sau [–L])  
se aprind intermitent.
În această stare, nu apăsaţi din nou pe [PLAY] sau pe vreo clapă. În caz contrar, 
datele de interpretare înregistrate iniţial vor fi şterse.

3. Ţinând apăsat butonul [REC], apăsaţi butonul [PLAY] 
pentru a ieşi din modul Gata de înregistrare. 
Lămpile [REC], [PLAY], [+R] şi [–L] clipesc. După finalizarea operaţiei de salvare, 
lămpile se vor stinge, indicând faptul că operaţia s-a încheiat.

Confirmaţi setarea prin redând cântecul.

Pentru a şterge cântecul în întregime: 

1. Ţinând apăsat [REC], apăsaţi pe [DEMO/SONG].
Lămpile [REC] şi [PLAY] se aprind intermitent alternativ.
Pentru a ieşi din această stare, apăsaţi pe [REC]. 

2. Apăsaţi pe [PLAY] pentru a şterge datele întregului cântec.
Lămpile [REC], [PLAY], [+R] şi [–L] clipesc.
După finalizarea operaţiei, toate lămpile se sting.

Pentru a şterge o anumită parte: 

1. În timp ce ţineţi apăsat [REC], apăsaţi pe [+R] sau [–L] (în 
funcţie de partea pe care doriţi să o ştergeţi) pentru a activa 
modul Gata de înregistrare.
Lămpile [REC], [PLAY] şi lampa corespunzătoare părţii selectate ([+R] sau [–L])  
se aprind intermitent.

2. Apăsaţi pe [PLAY] pentru a începe înregistrarea fără să 
interpretaţi la claviatură.
Lampa corespunzătoare părţii selectate ([+R] sau [–L]) clipeşte.

3. Apăsaţi pe [REC] sau [PLAY] pentru a opri înregistrarea. 
Toate datele înregistrate pentru partea selectată vor fi şterse, iar lampa va fi stinsă.

Modificarea setărilor iniţiale ale cântecului înregistrat

Ştergerea datelor înregistrate

NOTĂ
Dacă în instrument nu s-a 
înregistrat niciun cântec de 
utilizator, lămpile [REC] şi [PLAY] 
se vor aprinde intermitent rapid 
timp de aproximativ trei secunde.
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Utilizarea cu un computer sau cu un dispozitiv inteligent
Conectarea acestui instrument la un computer sau la un dispozitiv inteligent, cum ar fi un dispozitiv iPhone/
iPad vă dă posibilitatea să transmiteţi/să primiţi date privind interpretarea şi date privind cântecele către/de 
la computer sau dispozitivul inteligent. Pentru detalii despre conexiuni, consultaţi secţiunea „Computer-
related Operations” (Operaţii pe computer) sau secţiunea „iPhone/iPad Connection Manual” (Manual de 
conectare iPhone/iPad) de pe site-ul Web (pagina 9).

Prin utilizarea unei aplicaţii pe un dispozitiv inteligent, puteţi accesa funcţii  
utile şi puteţi folosi cu mai multă plăcere acest instrument. În mod special, cu 
aplicaţia „Smart Pianist” rulând pe dispozitivul dvs. inteligent, puteţi controla  
de la distanţă pianul digital pentru comoditate şi flexibilitate ridicate. 
Pentru informaţii despre dispozitivele inteligente şi aplicaţiile compatibile, 
accesaţi următoarea pagină:
https://www.yamaha.com/kbdapps/

Cu acest instrument puteţi să redaţi date audio pe un dispozitiv inteligent sau pe 
un computer. De asemenea, puteţi să înregistraţi interpretarea la claviatură sub 
formă de date audio într-o aplicaţie de producţie muzicală instalată pe un 
dispozitiv inteligent sau pe un computer.
Când folosiţi această funcţie pe un computer cu sistem de operare Windows, va 
trebui să instalaţi driverul USB Yamaha Steinberg pe computer. Pentru detalii, 
consultaţi documentul „Computer-related Operations” (Operaţii pe computer) 
de pe site-ul web (pagina 9).

Buclă audio inversă pornită/oprită
Puteţi stabili dacă sunetul intrat prin terminalul [USB TO HOST] este returnat 
sau nu către computer/dispozitiv inteligent odată cu interpretarea la instrument. 
În timp ce ţineţi apăsat simultan pe butoanele [DEMO/SONG] şi [PIANO/VOICE], 
apăsaţi pe clapa G5 pentru a dezactiva acest parametru sau pe clapa G#5 pentru 
a-l activa. 

NOTIFICARE
Utilizaţi un cablu USB de tip 
AB lung de cel mult 3 metri. Nu 
se pot utiliza cabluri USB 3.0. 

NOTĂ
Pentru instrucţiuni pentru 
utilizarea opţiunii MIDI, consultaţi 
manualul online „MIDI Reference” 
(Referinţe MIDI) (pagina 9).Computer

Terminal USB
Terminal [USB TO 
HOST] (pagina 10)

Cablu USB

Instrument Dispozitiv inteligent

Utilizarea unei aplicaţii pe dispozitivul dvs. inteligent

NOTIFICARE
Nu aşezaţi dispozitivul 
inteligent într-o poziţie 
instabilă. Acest lucru poate 
face ca dispozitivul să cadă 
şi să se deterioreze.

Redarea/înregistrarea datelor audio (USB Audio)

NOTĂ
Volumul intrării sunetului poate fi 
ajustat de pe un computer sau 
de pe un dispozitiv inteligent.

Setare implicită: On 
(Activare)

NOTIFICARE
Dacă folosi un dispozitiv 
DAW (staţie de lucru audio 
digitală) împreună cu acest 
instrument, setaţi funcţia 
Buclă audio inversă la OFF 
(Oprit). În caz contrar, este 
posibil să apară zgomote,  
în funcţie de setările 
computerului/dispozitivului 
inteligent sau ale software-
ului de aplicaţie.

G#5 (Pornit)

G5 (Oprit) Cea mai înaltă notă
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Copierea de rezervă a datelor şi iniţializarea setărilor

Următoarele setări şi date sunt păstrate chiar dacă opriţi alimentarea.

Dintre datele listate mai sus, numai datele pentru cântecul de utilizator 
(USERSONG00.MID) pot fi transferate pe un computer şi salvate ca fişier  
SMF. Pentru detalii, consultaţi documentul „Computer-related Operations” 
(Operaţii pe computer) de pe site-ul web (pagina 9).

Cu această operaţie, toate datele (cu excepţia cântecelor) vor fi resetate la setările 
implicite din fabrică. 
Pentru a face acest lucru, simultan ţineţi apăsată clapa C7 (cea mai înaltă) şi 
porniţi alimentarea.

Datele păstrate la oprirea alimentării

• Volumul metronomului
• Bătaie metronom (metru muzical)
• Sensibilitate la atingere
• Ajustare
• Adâncime Intelligent Acoustic Control
• Activare/Dezactivare Intelligent Acoustic Control

• Pornire/oprire optimizare stereofonică
• Pornire/oprire sunete confirmare funcţionare
• Activare/Dezactivare oprire automată
• Difuzor pornit/oprit
• Datele cântecului de utilizator
• Date de cântec (fişiere SMF) transferate de pe un 

computer

Salvarea datelor cântecului de utilizator pe un computer

NOTIFICARE
Datele salvate se pot pierde 
din cauza defectării sau 
exploatării incorecte. Salvaţi 
datele importante pe un 
dispozitiv extern, cum ar  
fi un computer.

Iniţializarea setărilor

NOTIFICARE
Nu opriţi niciodată alimentarea 
în timpul execuţiei operaţiei de 
iniţializare (adică în timp ce 
lămpile [REC], [PLAY], [+R]  
şi [–L] clipesc).

NOTĂ
În cazul în care acest instrument 
devine nefuncţionabil sau 
prezintă defecţiuni, opriţi 
alimentarea, apoi executaţi 
iniţializarea.

C7

Cea mai înaltă notă
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Anexă

Depanare
Problemă Cauză posibilă şi soluţie

Alimentarea se opreşte brusc şi pe neaşteptate.
Acest lucru este normal; funcţia de oprire automată este posibil să fi fost 
activată (pagina 13). Dacă doriţi, dezactivaţi funcţia de oprire automată.

Instrumentul nu porneşte.
Fişele nu sunt conectate corect. Asiguraţi-vă că fişa de CC este bine introdusă 
în mufa DC IN de pe instrument şi că fişa de CA este corect introdusă în priza 
de CA (pagina 12).

Se aude un clic sau un pocnet când alimentarea 
este pornită ori oprită.

Acest lucru este normal atunci când instrumentul este alimentat la reţeaua de 
curent electric.

Se aude zgomot din difuzoare sau căşti.
Zgomotul poate fi cauzat de interferenţele generate de folosirea unui telefon 
mobil în imediata apropiere a acestui instrument. Opriţi telefonul mobil sau 
mutaţi-l mai departe de acest instrument.

Atunci când instrumentul este utilizat cu un 
dispozitiv inteligent, cum ar fi un iPhone/iPad, din 
difuzoarele sau căştile instrumentului se aude 
zgomot.

Atunci când utilizaţi instrumentul împreună cu o aplicaţie de pe dispozitivul 
dvs. inteligent, vă recomandăm să activaţi modul pentru avion pe dispozitivul 
dvs. inteligent, pentru a evita zgomotele cauzate de comunicaţii. Cât timp este 
conectată funcţia Bluetooth, setarea „Airplane Mode” (Modul avion) la „ON” 
(Activat) determină deconectarea funcţiei Bluetooth; totuşi, conexiunea se 
poate restaura prin reconectarea funcţiei.

Volumul general este redus sau nu se aude niciun 
sunet.

Volumul master este setat la un nivel prea mic. Setaţi-l la o valoare adecvată 
utilizând butonul [MASTER VOLUME] (pagina 12).

Asiguraţi-vă că la mufa [PHONES] (pagina 13) nu este conectată nicio pereche 
de căşti şi niciun adaptor de conversie.

Setarea pentru Difuzor este „Oprit”. Setaţi funcţia Difuzor la „Normal” sau la 
„Pornit” (pagina 13).

Asiguraţi-vă că setarea Control local este activată. Pentru detalii, consultaţi 
documentul „MIDI Reference” (Referinţe MIDI) (pagina 9).

Pedalele nu funcţionează.
Cablul de pedală este posibil să nu fie bine conectat la mufa [TO PEDAL]. 
Asiguraţi-vă că inseraţi cablul pedalei până la capăt, iar partea metalică a fişei 
cablului nu se mai vede (pagina 32).

Pedala amortizor nu funcţionează conform 
aşteptărilor.

Pedala amortizor era apăsată când s-a pornit alimentarea. Aceasta nu este o 
defecţiune; eliberaţi pedala şi apăsaţi-o din nou pentru a reiniţializa funcţia.



Asamblarea stativului claviaturii
ATENŢIE

• Aveţi grijă să nu încurcaţi componentele şi asiguraţi-vă că 
montaţi toate componentele în poziţia corectă. Asamblaţi 
unitatea în ordinea prezentată mai jos.

• Asamblarea trebuie efectuată de cel puţin două persoane.
• Asamblaţi unitatea pe o podea plană şi tare, cu spaţiu 

suficient.
• Asiguraţi-vă că utilizaţi şuruburi de dimensiuni corespunzătoare, 

conform indicaţiilor de mai jos. Utilizarea unor şuruburi 
necorespunzătoare poate duce la deteriorări.

• După ce finalizarea asamblării unităţii, asiguraţi-vă că aţi 
strâns toate şuruburile.

• Pentru dezasamblare, inversaţi procedura de asamblare  
de mai jos.

Scoateţi toate componentele din ambalaj şi asiguraţi-vă 
că aveţi toate elementele.

* Cele două console împotriva căderii sunt identice. (Ambele  
pot fi folosite şi pentru stânga şi pentru dreapta.)

* Este posibil ca adaptorul să nu fie inclus sau să arate diferit  
de ilustraţia de mai sus, în funcţie de zona în care vă aflaţi. 
Verificaţi la distribuitorul Yamaha.

1. Fixaţi (cu mâna) componentele C la 
D şi E.

1-1 Desfaceţi şi îndreptaţi cablul pedalelor 
înfăşurat. 
Nu aruncaţi colierul de plastic. Veţi avea nevoie de 
el mai târziu, la pasul 6. 

1-2 Aliniaţi D şi E cu fiecare capăt al 
componentei C.

1-3 Fixaţi D şi E la componenta C strângând cu 
mâna şuruburile lungi 2 (6 × 20 mm). 

2. Fixaţi componenta B.
În funcţie de modelul pianului digital pe care l-aţi 
cumpărat, culoarea suprafeţei de pe una din feţele 
componentei B poate diferi de culoarea celeilalte. 
În acest caz, poziţionaţi componenta B astfel încât 
suprafaţa având culoarea asemănătoare cu cea a 
componentelor D şi E să fie îndreptată spre interpret.

2-1 Ataşaţi partea superioară a componentei  
B la D şi E, strângând cu mâna şuruburile 
subţiri 4 (4 × 12 mm).

2-2 În timp ce apăsaţi din exterior pe părţile 
inferioare ale componentelor D şi E, ataşaţi 
consolele împotriva căderii 7 şi apoi fixaţi 
capetele de jos ale componentei B folosind 
patru şuruburi lungi 1 (6 × 25 mm). 

2-3 Introduceţi celelalte două şuruburi 
autofiletante 5 (4 × 20 mm) în celelalte 
două orificii de şuruburi pentru a fixa 
componenta B.

2-4 Strângeţi bine şuruburile din partea 
superioară a componentei B, care au fost 
ataşate la pasul 2-1.

Trebuie să aveţi la îndemână o şurubelniţă cu cap în cruce 
(+) de dimensiunea corespunzătoare.

D

A

B

C

E

Cablu pedală înfăşurat în interior

1 Şuruburi lungi 6 x 25 mm x 4

6 Capace x 2

Adaptor CA x 1

7 Console împotriva 
căderii x 2

2 Şuruburi lungi 6 x 20 mm x 2

3 Şuruburi scurte 6 x 16 mm x 4

4 Şuruburi subţiri 4 x 12 mm x 2

5 Şuruburi autofiletante 4 x 20 mm x 2

Suport pentru cablu

1-2

1-3

ECD
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Asamblarea stativului claviaturii

3

 ATENŢIE
Pentru stabilitate, asiguraţi-vă că ataşaţi consolele împotriva 
căderii la instrument. Nerespectarea acestei indicaţii poate duce 
la deteriorarea instrumentului sau chiar la rănirea persoanelor.

3. Fixaţi componenta C.
3-1 Strângeţi bine şuruburile de pe componenta 

C, care au fost ataşate la pasul 1-3.

3-2 Montaţi capacele (6) pe capetele şuruburilor. 

4. Montaţi A.
Asiguraţi-vă că puneţi mâinile la cel puţin 10 cm de 
capetele componentei A, atunci când o poziţionaţi.

Aliniaţi ştifturile de pe D şi E cu orificiile corespunzătoare 
din partea inferioară a componentei A.

ATENŢIE

• Aveţi grijă să nu va prindeţi degetele şi să nu scăpaţi unitatea.
• Pentru a evita prinderea degetelor, asiguraţi-vă că menţineţi 

mâinile la mai mult de 10 cm faţă de capetele componentei 
A atunci când poziţionaţi unitatea. 

• Nu ţineţi claviatura într-o poziţie diferită de cea prezentată 
în ilustraţie.

5. Fixaţi componenta A.
5-1 Reglaţi poziţia componentei A, astfel încât 

capetele din stânga şi din dreapta ale 
componentei A să depăşească egal 
componentele D şi E, văzute din faţă.

5-2 Fixaţi componenta A strângând şuruburile 
scurte 3 (6 × 16 mm) de jos. 

6. Conectaţi cablul pedalelor.
6-1 Inseraţi fişa cablului de pedală în mufa 

[TO PEDAL] din spate.

6-2 Înfăşuraţi ferm suportul de cablu în jurul 
cablului de pedală.
Suportul de cablu este ataşat la D.

6-3 Utilizaţi un colier de plastic (Pasul 1-1) 
pentru a compensa lungimea în exces a 
cablului pedalelor.

2-1, 2-4

2-3
2-2 2-2

D

E

B

Fixaţi consolele împotriva căderii (7) folosind şuruburile.

C

B

3-2

3-1

D E

A

D EB

Cel puţin  
10 cm

Cel puţin  
10 cm

5-1
A

A

5-2

Proiecţia componentei A
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Asamblarea stativului claviaturii
7. Conectaţi adaptorul CA.
Introduceţi mufa adaptorului CA în mufa DC IN 
(Intrare CC) din partea posterioară. 

8. Setaţi dispozitivul de ajustare. 

Rotiţi dispozitivul până când acesta intră în 
contact ferm cu suprafaţa podelei.

ATENŢIE
În cazul în care unitatea principală scârţâie sau este instabilă 
atunci când cântaţi la claviatură, consultaţi schemele de 
asamblare şi strângeţi toate şuruburile.

Inseraţi cu grijă cablul 
pedalelor până când partea 
metalică a fişei cablului dispare 
de la vedere. În caz contrar,  
este posibil ca pedala să nu 
funcţioneze corespunzător. 

6-1

6-2

6-3

După ce aţi terminat asamblarea, verificaţi următoarele.
• Au mai rămas piese?
 Verificaţi procedura de asamblare şi corectaţi 

eventualele erori.
• Acest instrument este ferit de uşi sau alte elemente 

mobile?
 Mutaţi instrumentul într-o locaţie adecvată.

• Acest instrument face zgomot ca un zăngănit 
atunci când îl zdruncinaţi?
 Strângeţi toate şuruburile.

• Cutia pedalelor huruie sau se desprinde atunci 
când călcaţi pe pedale?
 Rotiţi dispozitivul de ajustare pentru a se sprijini ferm pe 

podea.
• Fişa cablului pedalelor şi fişa de alimentare sunt 

introduse bine în doze?
 Verificaţi conectarea.

• În cazul în care unitatea principală scârţâie sau este 
instabilă atunci când cântaţi la claviatură, consultaţi 
schemele de asamblare şi strângeţi toate şuruburile.

Când mutaţi instrumentul

ATENŢIE
• Atunci când deplasaţi instrumentul după asamblare, 

ţineţi întotdeauna de partea de jos a unităţii principale.
• Nu apucaţi de capacul de claviatură sau de partea 

superioară. Manipularea improprie poate duce la 
deteriorarea instrumentului sau la vătămare personală.

NOTIFICARE
Rotiţi dispozitivul de ajustare de sub pedală până când se 
desparte de suprafaţa podelei. Contactul cu dispozitivul de 
ajustare poate deteriora suprafaţa podelei.

Transportare
Dacă vă mutaţi în alt loc, puteţi transporta instrumentul 
împreună cu celelalte bagaje. Puteţi deplasa unitatea ca 
atare (asamblată) sau o puteţi dezasambla până în starea  
în care aţi primit-o în cutie. Transportaţi instrumentul în 
poziţie orizontală. Nu îl rezemaţi de perete şi nu îl puneţi să 
stea pe partea laterală. Nu expuneţi instrumentul la vibraţii 
excesive sau şocuri. Când transportaţi instrumentului 
asamblat, asiguraţi-vă că toate şuruburile sunt strânse  
bine şi nu s-au slăbit la deplasarea instrumentului.

Nu ţineţi de aici.

Ţineţi de aici.
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Specificaţii

* Conţinutul acestui manual are în vedere cele mai noi specificaţii, valabile la data publicării. Pentru a obține cel mai recent manual, accesați site-ul web Yamaha și apoi 
descărcați fișierul manualului. Deoarece este posibil ca specificațiile, echipamentele sau accesoriile comercializate separat să nu fie aceleași în fiecare zonă, consultați 
reprezentanța Yamaha.

Numele produsului Pian digital

Dimensiune/Greutate

Lăţime 1.353 mm

Înălţime (Capacul claviaturii deschis) 792 mm (968 mm)

Adâncime (Capacul claviaturii deschis) 296 mm (309 mm)
*Cu consolele împotriva căderii fixate, adâncimea este de 388 mm.

Greutate 35,9 kg

Interfaţă de control

Claviatură

Număr de clape 88

Tip Claviatură GHS (Graded Hammer Standard) cu finisaj negru mat

Reacţie la atingere Puternic/Mediu/Uşor/Fix

Pedală

Număr de pedale 3

Pedală la jumătate Da (Amortizor)

Funcţii Amortizare, Sostenuto, Atenuare

Panou Limbă Engleză

Comodă
Stil capac claviatură Pliant

Suportul pentru partituri Da

Voci

Generator de tonuri Sunet de pian Yamaha CFX

Efect pian

Eşantioane cu clape 
dezactivate Da

Rezonanţă coardă Da

Rezonanţă amortizor Da

Polifonii (Max.) 192

Presetare Număr de voci 10

Efecte

Tipuri

Reverberaţie 4 tipuri

Control acustic inteligent Da

Optimizare stereofonică Da

Funcţii
Dual Da

Duo Da

Înregistrare/Redare
(doar date MIDI)

Presetare Număr de cântece presetate 10 cântece demo voce, 50 de cântece clasice

Înregistrare

Număr de cântece 1

Număr de piese 2

Capacitate date Aprox. 100 KB/cântec (aprox. 11.000 de note)

Format
Redare SMF (Format 0, Format 1)

Înregistrare SMF (Format 0)

Funcţii
Comenzi generale

Metronom Da

Interval tempo 5 – 280

Transpunere -6 – 0 – +6

Ajustare 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz (incrementuri de aprox. 0,2 Hz)

Audio USB (USB TO HOST – USB către gazdă) Da

Stocare şi conectivitate

Stocare Memorie internă
Dimensiune totală maximă aprox. 900 KB
(Cântec utilizator: Un cântec are aprox. 100 KB, 
Încărcare date cântec de pe computer: până la 10 cântece)

Conectivitate

Intrare CC 12 V

Căşti Mufă telefonică stereo standard (x 2)

USB TO HOST Da

Sistem de sunet

Amplificatoare 8 W x 2

Difuzoare 12 cm x 2

Optimizator acustic Da

Alimentare cu energie 
electrică

Adaptor PA-150 (sau echivalent recomandat de Yamaha)

Consum electric 9 W (dacă se utilizează adaptorul AC PA-150)

Oprire automată Da

Accesorii incluse

Manualul proprietarului, 50 Classical Music Masterpieces (carte muzicală),  
Online Member Product Registration (Înregistrare online a produsului ca 
membru), Garanţie*, Quick Operation Guide (Ghid rapid de funcţionare), 
Adaptor CA: PA-150 (sau echivalent recomandat de Yamaha)*
*Este posibil să nu fie inclus, în funcţie de zona în care vă aflaţi. Verificaţi la 
distribuitorul Yamaha.

Accesorii vândute separat 
(Este posibil să nu fie incluse, în funcţie de zona în care vă aflaţi.)

Căşti: HPH-150/HPH-100/HPH-50
Adaptor CA: PA-150 (sau echivalent recomandat de Yamaha)
Adaptor MIDI fără fir: UD-BT01
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