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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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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)

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.

(weee_eu_ro_02)
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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.

Pentru adaptorul CA

 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.

Pentru P-125, P-121

 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 25). 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.

Alimentare cu energie electrică/Adaptor CA

A nu se deschide

Avertisment cu privire la apă

Avertisment cu privire la incendiu

Dacă observaţi o anomalie

DMI-5 1/2
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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.

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

• 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.

• Utilizaţi doar postamentul specificat pentru instrument. Când îl ataşaţi, utilizaţi 
doar şuruburile furnizate. Dacă nu faceţi acest lucru componentele interne se 
pot avaria sau instrumentul se poate răsturna.

• 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 instrument.

• Nu introduceţi şi nu lăsaţi să cadă obiecte din hârtie, metal sau de altă natură în 
spaţiile libere din 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.

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 poate genera zgomot. Când utilizaţi instrumentul împreună cu o 
aplicaţie de pe dispozitivul dvs. inteligent, de exemplu 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 sau vibraţii în exces sau la frig ori căldură 
extremă (precum în lumina directă a soarelui, în apropierea unui încălzitor sau 
într-o maşină în timpul zilei) pentru a preveni posibilitatea degradării panoului,  
a avarierii componentelor interne sau a unei funcţionări instabile. (Intervalul 
verificat pentru temperatura de funcţionare: 5 °C – 40 °C sau 41 °F – 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 lavetă moale şi uscată. Nu utilizaţi diluanţi, 

solvenţi, alcool, lichide de curăţat sau cârpe de şters impregnate cu soluţii 
chimice.

 Salvarea datelor
• Unele date ale acestui instrument (pagina 24) 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 23).

 

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 dreptul să distribuiţi suportul pe care s-a înregistrat prestaţia dvs. sau producţia dvs. 

muzicală utilizând acest conţinut, în aceste cazuri nefiind obligatorie permisiunea din 
partea companiei Yamaha Corporation. 

 Despre funcţiile/datele incluse în instrument
• Unele dintre cântecele presetate au fost editate din punctul de vedere al lungimii 

sau aranjamentului este posibil să nu fie 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.
• Windows este o marcă comercială înregistrată a Microsoft® Corporation în 

Statele Unite și în alte țări.
• 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.

Alimentare cu energie electrică/Adaptor CA

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. 

DMI-5  2/2
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Cuprins

Cu acest instrument, puteţi:
 să vă bucuraţi de sentimentul unui pian autentic, graţie claviaturii Graded Hammer Standard (GHS).

 să ascultaţi cele 50 de cântece presetate pentru pian sau să exersaţi aceste cântece presetate  
interpretând fiecare parte separat (paginile 18 şi 19).

 să vă simţiţi ca un profesionist cu funcţia Ritm care adaugă în mod automat un acompaniament 
atunci când interpretaţi la claviatură (pagina 20).

 să exersaţi eficient folosind dispozitivul de înregistrare şi metronomul încorporate (paginile 16 şi 21).

 să vă bucuraţi de o utilizare uşoară prin conectarea dispozitivului inteligent. Pentru aceasta, va  
trebui să instalaţi aplicaţia „Smart Pianist”, care poate fi descărcată gratuit ( consultaţi pagina 23).

PRECAUŢII ............................................................. 5
Cu acest instrument, puteţi: ................................... 7
Despre manuale...................................................... 8
Despre operaţiunile cu clape .................................. 8
Accesorii incluse..................................................... 8

Introducere

Controalele şi terminalele de pe panouri 9

Configurarea 10

Cerinţe privind alimentarea electrică .................... 10
Pornirea alimentării/Standby ................................ 10
Funcţia de oprire automată .................................. 10
Reglarea volumului master ................................... 11
Sunete de confirmare a funcţionării...................... 11
Utilizarea căştilor .................................................. 11
Utilizarea unei pedale (Susţinere) ......................... 12
Utilizarea unităţii opţionale de pedale................... 12

Referinţă

Selectarea şi redarea vocilor 13

Selectarea unei voci.............................................. 13
Folosirea funcţiei EQ masă................................... 13
Îmbunătăţirea sunetului general (Sound Boost).... 13
Suprapunerea a două voci (Dual) ......................... 14
Schimbare a octavei (numai la P-121) .................. 14
Împărţirea claviaturii (modul Împărţire) ................. 15
Interpretarea în duet ............................................. 15

Utilizarea metronomului 16

Confirmare vocală a valorii Tempo actuale  
(în limba engleză)............................................... 16

Reglarea tempoului............................................... 16
Selectarea unei bătăi (măsuri)............................... 16
Reglarea volumului ............................................... 16

Configurarea diverselor elemente pentru  
interpretări 17

Ajustare, Transpunere........................................... 17
Reverberaţie, Sensibilitate la atingere .................. 17

Redarea cântecelor 18

Ascultarea cântecelor demo voce.........................18
Ascultarea celor 50 de cântece presetate  

sau a cântecelor externe ...................................18
Folosirea funcţiei de redare rapidă........................19

Redarea cântecelor şi exerciţiile pentru  
fiecare parte 19

Adăugarea acompaniamentului la interpretare 
(Stiluri pianist) 20

Reglarea volumului ................................................20
Reglarea tempoului ...............................................20

Înregistrarea propriei interpretări 21

Înregistrarea rapidă ...............................................21
Înregistrarea independentă în două părţi ..............21
Ştergerea unui cântec de utilizator........................22
Modificarea setărilor iniţiale ale cântecului  

înregistrat ...........................................................22
Conectarea altor echipamente 23

Conectarea difuzoarelor externe ...........................23
Conectarea unui dispozitiv inteligent ....................23
Conectarea la un calculator ..................................23
Redarea/înregistrarea datelor audio (interfaţa  

USB Audio) ........................................................24
Copierea de rezervă şi iniţializarea datelor 24

Anexă

Depanare 25

Specificaţii 25

Listă 26
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Vă mulţumim că aţi achiziţionat acest pian digital Yamaha!
Acest instrument oferă sunet de o calitate excepţională şi un control expresiv pentru bucuria 
dvs. de a interpreta.
Vă recomandăm să citiţi cu atenţie acest manual, pentru a profita la maximum de pe urma 
funcţiilor avansate şi avantajoase ale instrumentului.
De asemenea, vă recomandăm să păstraţi acest manual într-un loc sigur şi la îndemână pentru 
a-l consulta în viitor.

Acest instrument conţine următoarele documente şi 
materiale instructive.

Documente incluse
Owner’s Manual (Manualul 
proprietarului) (această broşură)
Explică modul de utilizare a instrumentului.

Ghid rapid de funcţionare
Prezintă sub formă schematică funcţiile  
atribuite butoanelor şi claviaturii pentru  
a o însuşire rapidă.

Materiale online (PDF)
iPhone/iPad Connection Manual 
(Manual de conectare iPhone/iPad)
Explică cum să conectaţi instrumentul la 
dispozitive inteligente, cum ar fi iPhone, 
iPad etc.

Computer-related Operations (Operaţii 
pe computer)
Conţine instrucţiuni despre funcţiile 
legate de computer.

MIDI Reference (Referinţe MIDI)
Conţine informaţii despre MIDI.

MIDI Basics (Elemente de bază despre 
MIDI) (doar în engleză, franceză, 
germană şi spaniolă)
Conţine explicaţii de bază despre ce este 
şi ce poate face MIDI.

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

Literele de la finalul numelui de model („B” sau „WH”) 
reprezintă informaţii referitoare la culoarea instrumentului. 
De exemplu, „B” indică „nuc negru”, iar „WH” indică 
„alb”. Deoarece indică pur şi simplu culoarea, aceste 
litere sunt omise în acest manual. Acesta se aplică, de 
asemenea, numelui standului pentru claviatură şi 
numelui unităţii de pedale.

Ţinând apăsat pe buton sau pe butoane, apăsaţi clapa 
corespunzătoare pentru a efectua diverse setări, cum ar  
fi activarea sau dezactivarea funcţiei, redarea cântecelor 
etc. Dacă întâlniţi în acest manual ilustraţii ca cele de mai 
jos, apăsaţi aceeaşi clapă în timp ce menţineţi apăsat 
acelaşi buton sau aceleaşi butoane ca în ilustraţie.

Despre manuale

Yamaha Downloads

http://download.yamaha.com/

Despre operaţiunile cu clape

Ilustraţia de mai sus indică
q Ţinând apăsat simultan pe butoanele 

[METRONOME] şi [RHYTHM]…
w Apăsaţi scurt una dintre clapele haşurate.

La final, eliberaţi toate butoanele.

C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

w

q

C6

În timp ce ţineţi apăsat

A#5: Pornit

A5: Oprit

* Această ilustraţie este pentru P-125.

Accesorii incluse
• Manualul proprietarului  (1)
• Ghid rapid de funcţionare  (1)
• Adaptor CA*  (1)
• Garanţie*  (1)
• Online Member Product Registration  

(Înregistrare produs membru online)  (1)
• Întrerupător cu pedală  (1)
* Este posibil să nu fie inclus, în funcţie de zona în care vă aflaţi.  

Verificaţi la distribuitorul Yamaha.

• Suport pentru partituri  (1)

Introduceţi 
în fante
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Controalele şi terminalele de pe panouri

q Întrerupătorul [ ] (Standby/Pornit) ... pagina 10
Pentru pornirea alimentării sau punerea în standby.

w Glisorul [MASTER VOLUME] ........... pagina 11
Pentru reglarea volumului întregului sunet.

e Butonul [DEMO/SONG] .................... pagina 18
Pentru redarea cântecelor demo şi a cântecelor 
presetate.

r Butonul [METRONOME] ................... pagina 16
Pentru pornirea sau oprirea metronomului.

t Butonul [RHYTHM] .......................... pagina 20
Pentru pornirea sau oprirea ritmului.

y Butoane [-][+], [L][R] ....paginile 15 – 16, 18, 22
Pentru selectarea unui cântec în timpul redării, 
ajustarea tempoului şi selectarea părţii cântecului 
pentru înregistrare şi redare.

u Buton [] (Record) ............................ pagina 21
Pentru înregistrarea interpretărilor dvs. la claviatură.

i [/] (redare/oprire) ......................... pagina 21
Pentru redarea sau oprirea interpretării înregistrate.

o Butoane pentru voci ......................... pagina 13
Pentru selectarea unei voci sau a două voci redate 
simultan, de exemplu Pian şi Orgă.

!0 Terminalul [USB TO HOST] .............. pagina 23
Pentru conectarea la un computer sau la un 
dispozitiv inteligent, cum ar fi iPhone sau iPad.

!1 Mufă [SUSTAIN] ................................ pagina 12
Pentru conectarea întrerupătorului cu pedală inclus 
sau a unui întrerupător cu pedală opţional ori a unei 
pedale de picior opţionale.

!2 Mufă [PEDAL UNIT] .......................... pagina 12
Pentru conectarea unei unităţi opţionale de pedale.

!3 Mufe AUX OUT [R][L/L+R] ............... pagina 23
Pentru conectarea unor echipamente audio externe. 

!4 Mufă DC IN ........................................ pagina 10
Pentru conectarea adaptorului electric.

!5 Mufe [PHONES]................................. pagina 11
Pentru conectarea unui set de căşti stereo standard.

C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7A-1

!3 !4!2!1!0

!5

q w e r t y u i o

* Această ilustraţie este pentru 
P-125.

P-121

Reţineţi că P-125 şi P-121 au numere de clape diferite: P-125 are 88 de clape, iar P-121 are 73 de 
clape.

Prezintă mufele şi terminalele, aşa cum sunt văzute din spatele 
instrumentului.

Despre difuzoarele încorporate
Deoarece sunetul de la difuzoarele încorporate este emis şi din partea de jos a 
instrumentului, vă recomandăm să folosiţi un stativ opţional pentru claviatură pentru a 
obţine un sunet mai bun. Când interpretaţi la instrumentul aşezat pe un birou sau pe o 
masă, activaţi funcţia EQ masă (pagina 13.)

Introducere
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Configurarea

Conectaţi adaptorul CA în ordinea prezentată în 
ilustraţie.

q Aduceţi [MASTER VOLUME] în poziţia „MIN.”.
w Apăsaţi întrerupătorul [ ] (Standby/Pornit) 

pentru a porni alimentarea.

Întrerupătorul [ ] (Standby/Pornit) se aprinde. 
Reglaţi volumul după dorinţă în timpul interpretării 
la claviatură.

e Apăsaţi şi menţineţi apăsat întrerupătorul [ ] 
(Standby/Pornit) circa o secundă pentru a comuta 
alimentarea la modul standby.

Pentru a preveni consumul inutil de energie electrică, 
această funcţie opreşte automat alimentarea dacă nu 
este utilizată timp de 30 de minute.

Pentru a dezactiva/a activa funcţia de oprire 
automată

Când alimentarea este oprită, dacă porniţi alimentarea 
în timp ce ţineţi apăsată clapa cea mai joasă, funcţia 
Oprire automată va fi dezactivată. Lampa [] clipeşte 
de trei ori, indicând faptul că funcţia Oprire automată 
a fost dezactivată.

Cerinţe privind alimentarea electrică

• Utilizaţi doar adaptorul CA specificat (pagina 25). Utilizarea 
unui adaptor CA necorespunzător poate duce la avarierea 
instrumentului sau la supraîncălzire.

• Când utilizaţi un adaptor CA cu fişă detaşabilă, 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.

• Atunci când configuraţi produsul, asiguraţi-vă că priza CA 
utilizată poate fi accesată cu uşurinţă. Dacă apar probleme 
sau defecţiuni, opriţi imediat alimentarea şi deconectaţi 
fişa electrică de la priză.

• Urmaţi procedura indicată mai sus în ordine inversă pentru a deconecta  
adaptorul CA.

Pornirea alimentării/Standby

Adaptor CA Priză CA 

Mufă DC IN 
(pagina 9)

q

w

AVERTISMENT

AVERTISMENT

Fişă

Glisaţi fişa după 
cum se indică.

* Forma fişei diferă în funcţie de zona în care vă aflaţi.

ATENŢIE

NOTĂ

w
q

• 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.

Funcţia de oprire automată

• Dacă pianul digital este conectat la un alt echipament, de 
exemplu un amplificator, boxe sau un computer, dar nu 
doriţi să-l folosiţi timp de 30 de minute, vă recomandăm 
să deconectaţi toate dispozitivele, aşa cum se arată în 
manualele lor. Dacă procedaţi astfel, reduceţi riscul 
deteriorării celorlalte echipamente. Dacă nu doriţi ca 
instrumentul să fie oprit automat atunci când este 
conectat la un alt dispozitiv, dezactivaţi funcţia de  
oprire automată. 

ATENŢIE

w

q

Cea mai joasă notă

A#0: ActivareA0: Dezactivare

În timp ce ţineţi 
apăsat

P-125

P-121

Cea mai joasă notă

NOTIFICARE



Configurarea

P-125, P-121  Manualul proprietarului 11

Pentru a regla volumul sunetelor claviaturii, utilizaţi 
[MASTER VOLUME] în timpul interpretării la 
claviatură.

Control acustic inteligent (IAC)

Această funcţie ajustează şi controlează automat 
calitatea sunetului în funcţie de volumul general al 
instrumentului. Chiar dacă volumul este redus, puteţi 
auzi clar atât sunetele joase, cât şi sunetele înalte. 
Funcţia IAC este eficientă doar dacă este aplicată 
asupra sunetului scos prin difuzoarele instrumentului.

IAC pornit/oprit
Setare implicită: pornit

Adâncime IAC
Interval de setare: -3 – 0 – +3 
Setare implicită: 0

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 pornit (On) sau oprit 
(Off), după cum doriţi.

Conectaţi o pereche de căşti la mufa [PHONES]. Din 
moment ce acest instrument este dotat cu două mufe 
[PHONES] (Căşti), puteţi conecta două perechi de 
căşti. Dacă utilizaţi o singură pereche de căşti, 
introduceţi fişa în oricare dintre aceste mufe.

Reproducerea distanţei naturale a sunetelor 
(optimizare stereofonică)

Setare implicită: pornit

Când ascultaţi la căşti, funcţia Optimizare stereofonică 
recreează o distanţă firească între urechile dvs. şi 
instrument, ca atunci când aţi interpreta la un pian 
acustic.

Pornire/oprire optimizare stereofonică
Ţineţi apăsat pe [PIANO] şi apăsaţi pe clapa F3 
pentru a dezactiva funcţia sau pe tasta F#3 pentru  
a o activa.

Reglarea volumului master

• Nu utilizaţi instrumentul pe perioade îndelungate la un 
nivel al volumului ridicat sau neconfortabil, deoarece 
acest lucru poate cauza pierderea permanentă a auzului.

Mai tareMai încet

ATENŢIE

C2

C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

w

q

C1 C2 C3 C4 C5 C6

C#2: PornitC2: Oprit 

E2: În sus cu 1D2: În jos cu 1 

În timp ce ţineţi 
apăsat

D#2: 0 
(resetaţi la setarea implicită)

Adâncime IAC

IAC pornit/oprit

P-125

P-121

Sunete de confirmare a funcţionării

Utilizarea căştilor

• Nu utilizaţi căştile pe perioade îndelungate la un nivel al 
volumului ridicat sau neconfortabil, deoarece acest lucru 
poate cauza pierderea permanentă a auzului.

w

q
Cea mai joasă 
notă: Oprit

A doua cea mai joasă notă: Pornit

În timp ce ţineţi 
apăsat

P-125 P-121

Mufă pentru căşti 
stereo standard

ATENŢIE
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Puteţi produce o prelungire naturală în timp ce cântaţi, 
apăsând pe întrerupătorul cu pedală inclus conectat la 
mufa [SUSTAIN].
La această mufă pot fi conectate, de asemenea, o pedală 
de picior FC3A sau un întrerupător cu pedală FC4A sau 
FC5 opţional. FC3A vă permite să utilizaţi funcţia 
Pedală la jumătate. 

Rezonanţă amortizor
Când selectaţi o voce de pian, apăsarea 
întrerupătorului cu pedală activează efectul de 
eşantionare Rezonanţă amortizor/Susţinere (când 
este pornit) pentru a recrea cu acurateţe rezonanţa 
corzilor unui pian acustic. 
Pentru a activa efectul şi controlul întrerupătorului 
cu pedală, ţineţi apăsat pe [PIANO] şi apăsaţi clapa 
C#3; pentru a dezactiva funcţia, ţineţi apăsat pe 
[PIANO] şi apăsaţi clapa C3.

Setare implicită: pornit

Mufa [PEDAL UNIT] se utilizează pentru conectarea 
unei unităţi opţionale de pedale LP-1. Atunci când 
conectaţi unitatea de pedale, asiguraţi-vă şi că aţi 
asamblat unitatea pe un stativ opţional pentru 
claviatură L-125 atunci când claviatura este P-125 sau 
L-121 atunci când claviatura este P-121.

Pedala amortizor (Dreapta)

Apăsarea acestei pedale va susţine notele mai mult 
timp. Eliberarea acestei pedale, opreşte (amortizează) 
imediată toate note prelungite. Pedala amortizor este 
compatibilă cu funcţia Rezonanţă amortizor (consultaţi 
coloana din stânga). O funcţie de „pedală la jumătate”  
a acestei pedale creează efecte de prelungire parţială, în 
funcţie de cât de mult apăsaţi pe pedală.

Pedala sostenuto (Centru)

În cazul în care cântaţi o notă sau un acord la claviatură 
şi apăsaţi pedala sostenuto în timp ce este menţinută  
o notă sau mai multe, notele respective se vor prelungi 
atât timp cât ţineţi pedala apăsată (ca şi cum pedala 
amortizor ar fi fost apăsată), însă toate notele cântate 
ulterior nu vor fi prelungite. Acest lucru permite 
prelungirea unui acord, de exemplu, în timp ce alte 
note sunt cântate „staccato”.

Pedala soft (Stânga)

Pedala soft reduce volumul şi modifică uşor timbrul 
notelor cântate în timp ce pedala este apăsată. Pedala soft 
nu va afecta notele care sunt deja redate în momentul în 
care este apăsată.

Utilizarea unei pedale (Susţinere)

• Funcţia Rezonanţă amortizor nu poate fi utilizată în modul Duo (pagina 15).

Funcţia Pedală la jumătate (pentru FC3A şi 
unitatea cu pedală)
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).

• Nu apăsaţi întrerupătorul cu pedală în timp ce porniţi alimentarea. Acest lucru 
schimbă polaritatea recunoscută a întrerupătorului cu pedală, având ca rezultat 
funcţionarea inversă a întrerupătorului cu pedală.

• Asiguraţi-vă că alimentarea este oprită atunci când conectaţi sau deconectaţi 
întrerupătorul cu pedală.

Utilizarea unităţii opţionale de pedale

NOTĂ

NOTĂ

• Asiguraţi-vă că alimentarea electrică este oprită atunci când conectaţi sau 
deconectaţi unitatea de pedale.

• Dacă se selectează „Jazz Ornag”, apăsarea şi eliberarea acestei pedale determină 
comutarea de la „rapid” la „lent” a vitezei difuzorului rotativ. Dacă se selectează 
Vibrafon, această pedală activează şi dezactivează efectul Vibrato.

LP-1 (comercializat 
separat)

L-125 (pentru P-125)
L-121 (pentru P-121)

(comercializat separat)

NOTĂ

Dacă apăsaţi şi menţineţi apăsată pedala sostenuto aici, 
numai notele menţinute odată cu aceasta vor fi susţinute.

NOTĂ
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Referinţă

Selectarea şi redarea vocilor
Instrumentul dispune de o mare varietate de voci sau sunete de instrumente, inclusiv Pian şi Orgă.

Vocile instrumentului sunt împărţite în mod convenabil în 
grupuri specifice, iar fiecare dintre aceste grupuri sunt 
asociate cu butoanele pentru voci. 

1 Apăsaţi pe un buton de voce (pagina 9).
Se va apela o voce din grupul selectat. Încercați să 
apăsați pe claviatură și ascultați sunetul.

Apăsarea aceluiaşi buton de voce determină 
selectarea în ordine a vocilor din grup. Pentru 
detalii, consultaţi lista de voci de mai jos. Când se 
selectează prima voce din grup, lampa de variaţie 
este stinsă. Când se selectează una dintre variaţiile 
de la 1 la 3, lampa variaţiei respective se aprinde. 

Listă de voci

Când această funcţie este activată, sunetul difuzorului 
va fi optimizat pentru interpretarea la o claviatură 
aşezată pe o masă sau pe un birou. Această funcţie este 
eficientă doar dacă este aplicată asupra sunetului scos 
prin difuzoarele instrumentului. Dezactivaţi funcţia 
dacă interpretaţi la o claviatură instalată pe un stativ.

Setare implicită: oprit

Această funcţie este utilă în special atunci când doriţi 
să fie perfect audibile nu numai notele redate foarte 
puternic, ci şi cele redate încet.

Setare implicită: oprit

* Consultaţi informaţiile afişate deasupra claviaturii (SOUND 
BOOST OFF/ON).

Selectarea unei voci

• Ultima voce selectată din grupul respectiv va fi apelată la apăsarea 
butonului Voce. Când opriţi alimentarea, această selecţie va fi resetată 
la prima voce din grup.

• Apăsaţi [+BASS] pentru a activa funcţia de împărţire (pagina 15). 

Buton Vice 
(grup)

Nume voce 
Variation 
(Lampă)

[PIANO]

Grand Piano
Live Grand 1
Ballad Grand 2
Bright Grand 3

[E.PIANO]

Stage E.Piano
DX E.Piano 1
Vintage E.Piano 2
Synth Piano 3

[ORGAN]

Jazz Organ
Rock Organ 1
Organ Principal 2
Organ Tutti 3

[CLV./VIB.]

Harpsichord 8’
Harpsi.8’+4’ 1
E.Clavichord 2
Vibraphone 3

[STRINGS]

Strings
Slow Strings 1
Choir 2
Synth Pad 3

[+BASS]

Acoustic Bass
Electric Bass 1
Bass & Cymbal 2
Fretless Bass 3

• Pentru a vă familiariza cu caracteristicile vocilor, ascultaţi cântecele 
demo pentru fiecare voce (pagina 18).

Se aprinde

În acest exemplu, s-a selectat opţiunea Ballad 
Grand (variaţia 2) din butonul [PIANO].

Lampă 
variaţie

NOTĂ

NOTĂ

Folosirea funcţiei EQ masă

Îmbunătăţirea sunetului general 
(Sound Boost)

C1 C2 C3 C4 C5 C6

C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

w

q

C6

P-125

P-121

A#5: Pornit

A5: Oprit

În timp ce ţineţi apăsat

w

q

C6: Oprit C#6: Pornit
Cea mai înaltă notă

Cea mai înaltă notă

În timp ce ţineţi apăsat

P-125

P-121
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Puteţi suprapune două voci şi le puteţi reda simultan 
pentru a crea un sunet mai bogat.

1 Activaţi modul Dual.
Alegeţi două voci, după care apăsaţi simultan 
butoanele vocilor corespunzătoare.

Reţineţi că vocea corespunzătoare butonului din 
stânga este desemnată drept Vocea 1, iar cea 
corespunzătoare butonului din dreapta – Vocea 2. 
Lămpile de variaţie indică starea pentru Voce 1.

2 Cântaţi la claviatură pentru a vă bucura 
de sunetul dual.

Pentru a schimba octava pentru fiecare 
voce:

Interval de setare: -2 – +2

Pentru a ajusta balansul dintre două voci:

Interval de setare: -6 – 0 – +6

Setările sub „0” cresc volumul pentru Voce 2, iar 
setările peste „0” cresc volumul pentru Voce 1, în 
raport cu cealaltă voce.

3 Pentru a ieşi din modul Dual, apăsaţi 
oricare dintre butoanele Voce.

Puteți schimba înălţimea claviaturii în sus sau în jos 
cu o octavă.

Interval de setare: -1 – 0 – +1

Suprapunerea a două voci (Dual)

• Nu puteţi plasa în straturi două voci din acelaşi grup.

Voce 
2

F5
În jos cu 
o octavă

Voce 
1

A5
În jos cu 
o octavă

F#5

Setare implicită 
(diferită pentru 

fiecare 
combinaţie 

de voci)

A#5

Setare implicită 
(diferită pentru 

fiecare 
combinaţie 

de voci)

G5
În sus cu 
o octavă

B5
În sus cu 
o octavă

Stânga: Voce 1 Dreapta: Voce 2

NOTĂ

C1 C2 C3 C4 C5 C6

C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

w

q

C6

F#5 A#5

F5 G5 A5 B5

P-125

P-121

 Voce 1Voce 2 

În timp ce ţineţi 
apăsat

Schimbare a octavei (numai la P-121)

• Valoarea setării se adaugă la valoarea schimbării octavei în modul Dual.

• Activarea modului Împărţit sau Duo dezactivează setarea pentru schimbarea 
octavei.

C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

C1 C2 C3 C4 C5 C6

w

q

C5

P-125

P-121

D5: în 
sus cu 1

C5: în 
 jos cu 1

C#5: 0 
(setare implicită)

În timp ce ţineţi 
apăsat

C1 C2 C3 C4 C5 C6

w

q

C1

F#0: 0 
(setare implicită)

Cea mai 
joasă notă

În timp ce ţineţi 
apăsat

P-121

G0: în sus
cu 1

F0: în jos
cu 1

NOTĂ
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Modul Împărţire vă permite să redaţi două voci diferite 
pe claviatură, de exemplu bas acustic cu mâna stângă 
şi pian cu mâna dreaptă.

1 Apăsaţi [+BASS] pentru a activa modul 
Împărţire.
Claviatura se împarte în două secţiuni, punctul de 
împărţire fiind clapa F#2. Interpretaţi la claviatură.

Pentru a schimba Voce stânga cu o altă voce bas:

Apăsaţi [+BASS] în mod repetat pentru a selecta 
în ordine vocile bas din grupul [+BASS]. 
Consultaţi Lista de voci de la pagina 13.

Pentru a schimba Voce stânga cu orice 
voce în afară de bas:

Ţineţi apăsat pe [+BASS] şi selectaţi o voce dorită 
apăsând pe butonul Voce de mai multe ori, după 
cum este necesar.

Pentru a schimba octava pentru fiecare voce:

La fel ca în modul Dual (consultaţi pagina 
precedentă).

Pentru a ajusta balansul volumului între 
două voci:

La fel ca în modul Dual (consultaţi pagina 
precedentă).

Pentru a schimba punctul de împărţire:

Ţineţi apăsat pe [+BASS] şi apăsaţi clapa dorită. 

2 Pentru a ieşi din modul Împărţit, apăsaţi 
oricare dintre butoanele Voce.

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 Activaţi 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.
Sunetele interpretate cu vocea stângă sunt redate 
la difuzorul stâng, iar sunetele interpretate cu 
vocea dreaptă sunt redate la difuzorul drept.

Pentru a selecta vocea:

Consultaţi pasul 1 de la pagina 13.

Pentru a schimba octava pentru fiecare 
secţiune:

La fel ca în modul Dual (pagina 14).

Pentru a ajusta balansul volumului între 
cele două secţiuni ale claviaturii:

La fel ca în modul Dual (pagina 14).

3 Pentru a ieşi din modul Duo, efectuaţi 
aceeaşi operaţiune ca la pasul 1.

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.

Împărţirea claviaturii (modul Împărţire)

• Se poate apela numai modul Dual, Împărţit sau Duo; nu pot fi utilizate 
împreună două moduri sau toate cele trei moduri.

• Pedala amortizor a unităţii de pedale nu poate fi folosită pentru Voce 
stânga atunci când este selectată o Voce bas pentru Voce stânga.

• Lămpile de variaţie indică starea pentru Voce 2.

Punct de împărţire (implicit: F#2)

Voce stânga 
(Vocea 2) 

Voce dreapta 
(Vocea 1)

NOTĂ

Interpretarea în duet

• Nu pot fi atribuite voci diferite pentru Voce dreapta şi Voce stânga.

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

• Se poate apela numai modul Dual, Împărţit sau Duo; nu pot fi utilizate 
împreună două moduri sau toate cele trei moduri.

• Activarea modului Duo determină dezactivarea funcţiilor Reverberaţie, 
Rezonanţă amortizor şi Optimizare stereofonică.

Punct de împărţire (E3)

Vocea stânga (Vocea 2) Vocea dreapta (Vocea 1)

Echivalent cu C3 
(do din mijloc) 

Echivalent cu C3 
(do din mijloc)

q

w
În timp ce ţineţi 
apăsat

NOTĂ
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Utilizarea metronomului
Metronomul este util pentru exersarea cu un tempo exact. 

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

2 Apăsaţi din nou pe [METRONOME] 
pentru a opri metronomul.

Ţinând apăsat butonul [METRONOME], apăsaţi 
clapa asociată cu nota cea mai joasă.

Interval de setare: 5 – 280 (setare implicită: 120)

Pentru a mări sau micşora valoarea cu 1:

În timpul redării metronomului, apăsaţi pe [+] pentru a 
mări sau [-] pentru a micşora. Când este oprit, apăsaţi 
pe [+] pentru a mări sau pe [-] pentru a micşora în timp 
ce ţineţi apăsat pe [METRONOME].

Pentru a mări sau micşora valoarea cu 10:

Ţineţi apăsat pe [METRONOME] şi apăsaţi clapa C2 
pentru a micşora valoarea cu 10, C#2 pentru a reseta la 
valoarea implicită sau D2 pentru a mări valoarea cu 10.

* Consultaţi indicaţiile pentru „TEMPO” (-10/default/+10) 
inscripţionate deasupra acestor clape.

Pentru a specifica o valoare cu trei cifre:

De exemplu, pentru a specifica „80”, apăsaţi în ordine 
succesivă pe clapele G1 (8) şi A1 (0). 
O valoare numerică este citită cu voce tare atunci când 
este apăsată o clapă relevantă.

* Consultaţi indicaţiile pentru „TEMPO” (de la 1 la 9, 0) 
inscripţionate deasupra acestor clape.

Interval de setare: - (setare implicită: fără bătaie), 2, 3, 4, 5, 6

* Consultaţi indicaţiile pentru „METRONOME” (de la - la 6) 
inscripţionate deasupra acestor clape.

Interval de setare: 1 – 10 (setare implicită: 7)

Ţineţi apăsat pe [METRONOME] şi apăsaţi clapa F0 
pentru a micşora valoarea cu 1, F#0 pentru a reseta la 
valoarea implicită sau G0 pentru a mări valoarea cu 1.

* Consultaţi indicaţiile pentru „VOLUME” (-1/default/+1) 
inscripţionate deasupra acestor clape.

Confirmare vocală a valorii Tempo 
actuale (în limba engleză)

Reglarea tempoului

w

q
În timp ce ţineţi 
apăsat

* Această ilustraţie este pentru P-125.

Menţineţi apăsat pe oricare dintre butoane pentru a 
mări sau pentru a micşora valoarea.

Apăsaţi în acelaşi timp pentru a reseta 
la setarea implicită.

Selectarea unei bătăi (măsuri)

Reglarea volumului

1

2 4 7 9

3 5 6 8 0

C1 C2 C3 C4 C5 C6

C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

q

A1C1

w

P-125

P-121

În timp ce ţineţi 
apăsat

2 4

3– 5 6

C3

C1 C2 C3 C4 C5 C6

C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

q

w

2 4

3– 5 6

C3

C1 C2 C3 C4 C5 C6

C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

q

w

P-125

P-121

Fără bătaie

În timp ce ţineţi 
apăsat
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Configurarea diverselor elemente pentru interpretări

Pentru a configura elementele din tabelele de mai jos, ţineţi apăsate butoanele corespunzătoare şi apăsaţi pe 
clapele corespunzătoare de pe claviatură. Consultaţi documentul separat „Ghid rapid de funcţionare”.

Ajustare, Transpunere

Reverberaţie, Sensibilitate la atingere

Element Descriere Clape Setări

Ajustarea fină  
a înălţimii

Folosind această funcţie puteţi ajusta fin înălţimea întregului instrument. 
Acest lucru poate fi extrem de util atunci când interpretaţi la pianul 
dumneavoastră digital împreună cu alte instrumente sau cu muzică 
înregistrată. 

Ţineţi apăsat simultan pe [METRONOME] şi pe [RHYTHM] şi apăsaţi pe 
[+] sau pe [-] pentru a ajusta în sus sau în jos în trepte de aproximativ 
0,2 Hz sau apăsaţi simultan pe [+] şi pe [-] pentru a reseta la setarea 
implicită (440,0 Hz).

Interval de setare: 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz 

C1
Reiniţializează înălţimea la setarea implicită  
(A3 = 440,0 Hz).

C#1 Setează înălţimea la A3 = 442,0 Hz.

Transpunerea 
clapelor

Puteţi comuta sau transpune în sus sau în jos înălţimea întregii 
claviaturi, în paşi de un semiton. 
De exemplu, dacă setaţi funcţia de transpunere la „+5,” apăsarea clapei  
C va produce o înălţime F. Prin urmare, aţi putea interpreta un cântec ca şi 
când ar fi în C major, iar pianul digital ar urma să transpună cântecul în cheia 
lui F major. 

Interval de setare: -6 (F#2) – 0 (C3) – +6 (F#3)

F#2 – B2
Transpune înălţimea în jos (notele redate efectiv sunt 
mai joase decât clapele apăsate).

C3 Restabileşte înălţimea originală (0).

C#3 – F#3
Transpune înălţimea în sus (notele redate efectiv sunt 
mai înalte decât clapele apăsate).

Element Descriere Clape Setări

Setarea tipului de 
reverberaţie

Folosind funcţia Reverberaţie a pianului 
digital, puteţi adăuga vocilor individuale o 
reverberaţie asemănătoare celei a unei săli de 
concert. De câte ori selectaţi o voce, va fi 
configurat cel mai adecvat tip de reverberaţie, 
dar puteţi seta liber tipul de reverberaţie după 
cum doriţi.

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

C#2
Concert Hall: Simulează reverberaţia minunată pe care o auziţi într-o sală de 
concert de dimensiuni mari pentru interpretări cu orchestra.

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

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

E2 Off (Oprit): Nu se aplică niciun efect.

Setarea adâncimii 
reverberaţiei

Ajustează adâncimea reverberaţiei. 
Interval de setare: 0 – 20

G2 Scade cu un pas.

G#2
Restabileşte valoarea implicită (cea mai adecvată setare de adâncime 
pentru vocea curentă).

A2 Creşte cu un pas.

Modificarea 
sensibilităţii la 
atingere

Puteţi specifica gradul de sensibilitate la 
atingere (cum reacţionează sunetele la forţa 
interpretării).

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

C#6
Medium: Aceasta este reacţia standard la atingere a pianului (setare 
implicită).

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.

C1 F#2
C3

B2 F#3
C#1

C#3

C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

TranspunereAjustare

P-121

P-125

C2 E2 G2
A2

C6
D#6

C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

Sensibilitate la atingereTip reverberaţie Adâncime reverberaţie

P-121

P-125

• Funcţia Sensibilitate la atingere nu poate fi folosită 
pentru voci de orgă şi voci de harpă.

NOTĂ
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Redarea cântecelor

Cântece demo individuale speciale sunt furnizate pentru 
toate vocile instrumentului (cu excepţia variaţiilor 1 –  
3 pentru Voce bas).

1 Ţineţi apăsat pe [DEMO/SONG] şi apăsaţi 
în mod repetat pe unul dintre butoanele 
Voce, după cum este necesar, pentru a 
selecta vocea dorită.
Vor fi redate în secvenţă cântecele demo pentru toate 
vocile. În timpul redării, puteţi schimba cântecul 
demo selectând o altă voce.

Pentru a selecta cântecul precedent sau 
următor în timpul redării:

Pentru a efectua redarea de la începutul 
cântecului:

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

Pentru a ajusta tempoul redării:

Ţineţi apăsat pe [-] sau pe [+] pentru a schimba 
valoarea în mod continuu.

Listă de cântece demo

Piesele demonstrative enumerate mai sus sunt scurte extrase 
rearanjate din compoziţiile originale. Toate celelalte cântece sunt 
originale (© Yamaha Corporation).

2 Apăsaţi pe [DEMO/SONG] sau [/] 
pentru a opri redarea.

Pe lângă cântecele demo, sunt furnizate cântece presetate 
pentru a le asculta cu plăcere. Alegeţi un cântec din lista de 
cântece presetate de la pagina 26, apoi urmaţi instrucţiunile 
de mai jos. De asemenea, pe acest instrument puteţi reda 
până la două cântece externe transferate de pe un computer. 
Pentru detalii despre Cântecele externe, consultaţi secţiunea 
„Conectarea la un calculator” de la pagina 23.

1 Ţineţi apăsat pe [DEMO/SONG] şi 
apăsaţi clapa corespunzătoare 
cântecului presetat sau cântecului 
extern dorit pentru a începe redarea.
Cântecele presetate sau cântecele externe vor fi 
redate în secvenţă.
Pentru detalii despre asocierea clapelor, consultaţi 
documentul separat „Ghid rapid de funcţionare”.

Pentru a selecta cântecul precedent sau 
următor în timpul redării:

La fel ca pentru cântecele demo (consultaţi coloana 
din stânga).

Pentru a efectua redarea de la începutul 
cântecului:

La fel ca pentru cântecele demo (consultaţi coloana 
din stânga). 

Pentru a ajusta tempoul redării:

La fel ca pentru cântecele demo (consultaţi coloana 
din stânga).

2 Apăsaţi pe [DEMO/SONG] sau [/] 
pentru a opri redarea.

Ascultarea cântecelor demo voce

• După apăsarea butonului [DEMO/SONG] va porni redarea în secvenţă  
a tuturor cântecelor demo începând cu primul (Grand Piano).

Nume voce Titlu Compozitor

Ballad Grand Intermezzo, 6 Stücke, op.118-2 J. Brahms

Organ 
Principal

Herr Christ, der ein’ge Gottes-
Sohn, BWV 601

J.S. Bach

Organ Tutti Triosonate Nr.6, BWV 530 J.S. Bach

Harpsichord 
8’

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

J.S. Bach

Harpsi.8’+4’
Gigue, Französische Suiten 
Nr.5, BWV 816

J.S. Bach

q
wÎn timp ce ţineţi apăsat

NOTĂ

Cântecul 
 precedent

Cântecul  
următor

q
w

Apăsaţi în acelaşi timp pentru  
a reseta la valoarea implicită.

În timp ce ţineţi 
apăsat

Ascultarea celor 50 de cântece  
presetate sau a cântecelor externe

C1 C2 C3 C4 C5 C6

q

w

C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

P-125

P-121

În timp ce ţineţi 
apăsat

Cântece presetate Cântece 
externe

Cântece presetate Cântece 
externe
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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. Ţineţi apăsat pe 
[DEMO/SONG] şi apăsaţi pe clapa asociată cu nota 
cea mai joasă pentru a dezactiva funcţia sau clapa 
asociată cu a doua cea mai joasă notă pentru a o 
activa.

Setare implicită: pornit

Redarea cântecelor şi exerciţiile pentru fiecare parte
Toate cântecele (cu excepţia cântecelor demo, pagina 18) vă permit să activaţi sau să dezactivaţi individual părţile 
[L] (pentru mâna stângă) şi [R] (pentru mâna dreaptă). De exemplu, dezactivând partea [R], puteţi exersa partea 
pentru mâna dreaptă în timp ce este redată partea pentru mâna stângă şi viceversa.

1 Începeţi redarea cântecului dorit.
Pentru a reda cântecul utilizator, apăsaţi pe [/].
Pentru a porni un cântec presetat, consultaţi 
pagina 18, „Ascultarea celor 50 de cântece 
presetate sau a cântecelor externe”.

2 Ţinând apăsat butonul [/], apăsaţi  
pe butonul [L] sau [R] pentru a activa/
dezactiva partea respectivă.

3 Exersaţi partea dezactivată.

4 Apăsaţi pe [DEMO/SONG] sau [/] 
pentru a opri redarea.

Folosirea funcţiei de redare rapidă

w

q

A doua cea mai joasă notă: Pornit

Cea mai joasă 
notă: Oprit

În timp ce ţineţi 
apăsat

P-125 P-121

• Nu se poate dezactiva sunetul pentru partea de Ritm înregistrată pentru 
un Cântec de utilizator.

• Cântecele 16 – 20 din secţiunea de 50 de cântece clasice sunt 
cântece pentru duet. Partea pentru mâna dreaptă este pentru primul 
interpret, iar partea pentru mâna stângă este pentru al doilea interpret.

q
wÎn timp ce ţineţi 

apăsat

NOTĂ

NOTĂ

• Selectarea altui cântec sau oprirea cântecului anulează stările de  
activare/dezactivare a părţilor.

NOTĂ
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Adăugarea acompaniamentului la interpretare (Stiluri pianist)

Puteţi să selectaţi un ritm (acompaniament cu tobe sau bas) dintr-o varietate de genuri muzicale, cum ar fi Pop au 
Jazz şi să interpretaţi alături de ritmul acestora. Consultaţi secţiunea Ritmuri de la pagina 27.

1 Ţinând apăsat butonul [RHYTHM], 
apăsaţi o clapă din intervalul C3 – G4 
pentru a selecta ritmul dorit.
Pentru detalii despre ritmul asociat fiecărei clape, 
consultaţi documentul separat „Ghid rapid de 
funcţionare”.

2 Apăsaţi pe [RHYTHM] pentru a porni 
porţiunea de percuţie a ritmului selecta, 
de la secţiunea Intro.

Activarea sau dezactivarea pentru Intro/
Sfârşit

Adaugă un Intro/Sfârşit la începutul sau la 
sfârşitul secţiunii de ritm. Puteţi activa sau 
dezactiva sunetul pentru Intro/Sfârşit, după cum 
doriţi. În timp ce ţineţi apăsat [RHYTHM], apăsaţi 
pe una din clapele: F5 (Intro oprit), F#5 (Intro 
pornit), G5 (Sfârşit oprit) sau G#5 (Sfârşit pornit).

Setare implicită: pornit

3 Interpretaţi cu acompaniamentul ritmului.

Interpretaţi la claviatură cu ambele mâini. 
Instrumentul va crea automat sunetul de bas de 
acompaniament în timp ce interpretaţi, în funcţie de 
acordurile pe care le folosiţi. Pot fi interpretate mai 
puţin de trei note pentru a indica acordurile (pe baza 
acordului interpretat anterior etc.). Nu pot fi redate 
acordurile al 9-lea, al 11-lea şi al 13-lea. 

Bas pornit/oprit

Ţinând apăsat pe [RHYTHM], apăsaţi clapa C5 
(Oprit) sau C#5 (Pornit; setare implicită).

4 Apăsaţi pe [RHYTHM] pentru a opri 
redarea.
Lampa se stinge şi claviatura revine la starea 
originală.

Interval de setare: 1 – 10 (setare implicită: 7)

Ţineţi apăsat pe [RHYTHM] şi apăsaţi clapa F0 pentru a 
micşora valoarea cu 1, clapa F#0 pentru a reseta la valoarea 
implicită sau clapa G0 pentru a mări valoarea cu 1.

* Consultaţi indicaţiile pentru „VOLUME” (-1/default/+1) 
inscripţionate deasupra acestor clape.

Interval de setare: 5 – 280 (setare implicită: 120)

Confirmare vocală a valorii Tempo actuale  
(în limba engleză):

Menţinând apăsat [RHYTHM], apăsaţi pe clapa 
aferentă celei mai joase note.

Pentru a mări sau micşora valoarea cu 1:

În timpul redării ritmului, apăsaţi pe [+] pentru a mări 
sau [-] pentru a micşora. Când este oprit, apăsaţi pe 
[+] pentru a mări sau pe [-] pentru a micşora în timp 
ce ţineţi apăsat pe [RHYTHM].

Pentru a mări sau micşora valoarea cu 10 sau 
pentru a specifica o valoare formată din trei cifre:

Ţinând apăsat pe [RHYTHM], apăsaţi aceeaşi clapă 
ca pentru Metronom Tempo (pagina 16).

• Secţiunea Intro nu va fi redată dacă porniţi ritmul în timpul redării cântecului. 

C1 C2 C3 C4 C5 C6

q

w

C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

P-125

P-121

C3 – G4

În timp ce 
ţineţi apăsat

C3 – G4

Se aprinde intermitent

NOTĂ

• Pentru detalii despre interpretarea acordurilor, consultaţi cărţile despre 
acorduri disponibile în comerţ.

Reglarea volumului

Reglarea tempoului

• Setarea de tempo pentru Ritm este reflectată şi în Metronom.

NOTĂ

Menţineţi apăsat pe oricare dintre 
butoane pentru a mări sau pentru 
a micşora valoarea.

Apăsaţi în acelaşi timp pentru a reseta la 
valoarea implicită.

NOTĂ
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Înregistrarea propriei interpretări
Puteţi înregistra interpretarea dvs. la claviatură sub formă de cântec utilizator în format SMF. Pot fi înregistrate 
separat maximum două părţi (L şi R).

Puteţi să înregistraţi un ritm împreună cu interpretarea dvs.

1 Înainte de a începe înregistrarea, efectuaţi 
setările necesare, de exemplu pentru 
voce, bătaie, tempo şi ritm.
Deoarece unele setări nu pot fi modificate după 
activarea modului Înregistrare, efectuaţi setările 
conform preferinţelor dvs. de interpretare.

2 Apăsaţi butonul [] pentru a activa 
modul Gata de înregistrare.
Lampa [] se aprinde intermitent în funcţie de 
tempoul actual.

Pentru a ieşi din modul Gata de înregistrare, 
apăsaţi pe [].

3 Interpretaţi la claviatură sau apăsaţi pe 
[/] pentru a începe înregistrarea.
De asemenea, puteţi începe înregistrarea apăsând 
pe butonul [RHYTHM].

4 Apăsaţi fie pe [], fie pe [/] pentru a 
opri înregistrarea.
Lămpile [] şi [/] se aprind intermitent, indicând 
că datele înregistrate sunt în curs de stocare. După 
finalizarea operaţiunii, lămpile [] şi [/] se sting.

5 Pentru a asculta cântecul înregistrat, 
apăsaţi butonul [/] pentru a începe 
redarea.
Apăsaţi pe [/] din nou pentru a opri redarea.

Atribuirea părţilor

Atunci când se utilizează pentru înregistrare 
modul Împărţit sau Duo, pentru fiecare parte se 
vor înregistra datele listate mai jos.

Puteţi înregistra interpretarea separat în partea L (pentru 
mâna stângă) şi în partea R (pentru mâna dreaptă).

1 Înainte de a începe înregistrarea, 
efectuaţi setările necesare, de exemplu 
pentru voce, bătaie sau ritm.

2 Ţinând apăsat butonul [], apăsaţi 
butonul [R] sau [L] pentru partea pe 
care doriţi să o înregistraţi pentru a 
activa modul Gata de înregistrare.
Pentru a ieşi din modul Gata de înregistrare, 
apăsaţi pe [].

• Reţineţi că activarea înregistrării va înlocui datele 
înregistrate deja cu datele noi înregistrate, deoarece este 
disponibil numai un singur cântec utilizator. Pentru a salva 
datele înregistrate, transferaţi-le pe computer ca fişier SMF. 
Pentru detalii, consultaţi documentul „Computer-related 
Operations (Operaţii pe computer)” de la pagina 8.

• În cazul în care capacitatea de stocare a datelor a 
instrumentului este aproape consumată când activaţi  
modul Gata de înregistrare, lămpile [] şi [/] se aprind 
intermitent rapid timp de aproximativ trei secunde. În acest 
caz, este posibil ca interpretarea dvs. să nu fie înregistrată.

• Pe acest instrument puteţi înregistra o cantitate de 100 KB (sau aproximativ 
11.000 de note).

Înregistrarea rapidă

• Nu puteţi activa modul Gata de înregistrare în timp ce se redă un cântec.

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

NOTIFICARE

NOTĂ

Se aprinde 
intermitent

NOTĂ

Se aprinde
Se aprinde 
intermitent

Înregistrare

• 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.

Partea L (stânga) Partea R (dreapta)

Mod Împărţit 
sau Duo 
activat:

Interpretare la 
claviatură în 
secţiunea pentru 
mâna stângă

Interpretare la 
claviatură în 
secţiunea pentru 
mâna dreaptă

Înregistrarea independentă în două 
părţi

• dacă selectaţi o parte care conţine date, activarea înregistrării 
va înlocui datele înregistrate deja cu datele noi.

• Folosiţi metoda Înregistrare rapidă atunci când folosiţi modul Împărţit sau Duo. 
Nu puteţi înregistra separat fiecare parte.

• Ritmul poate fi înregistrat şi într-un cântec gol (pentru care atât partea dreaptă, 
cât şi cea stângă sunt goale). Dacă doriţi să înregistraţi un ritm, mai întâi  
asiguraţi-vă că înregistraţi într-un cântec gol.

NOTIFICARE

NOTIFICARE

NOTĂ
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Pentru a înregistra partea pentru mâna 
dreaptă ([R]):

Pentru a înregistra partea pentru mâna 
stângă ([L]):

După un timp, lampa [] se va aprinde intermitent 
în tempoul curent. Dacă datele înregistrate există 
deja, lămpile [] şi [/] se vor aprinde intermitent 
în tempoul curent.

Dacă au fost deja înregistrate date în cealaltă 
parte:
Datele din această parte vor fi redate în timpul 
înregistrării. Pentru a activa sau a dezactiva o 
parte anume, ţineţi apăsat [/] şi apăsaţi pe 
butonul corespunzător părţii respective.

3 Începeţi înregistrarea.
Interpretaţi la claviatură sau apăsaţi pe [/] pentru 
a începe înregistrarea. Lampa [] stă aprinsă, iar 
lampa [/] se aprinde intermitent în tempoul curent.

4 Apăsaţi fie pe [], fie pe [/] pentru a 
opri înregistrarea.
Lămpile [] şi [/] se aprind intermitent, 
indicând că datele înregistrate sunt în curs de 
stocare. După finalizarea operaţiunii, lămpile [] 
şi [/] se vor stinge.

5 Dacă doriţi, înregistraţi cealaltă parte 
repetând paşii 1 – 4.

6 Pentru a asculta cântecul înregistrat, 
apăsaţi butonul [/] pentru a începe 
redarea.
Apăsaţi pe [/] din nou pentru a opri redarea.

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

2 Apăsaţi pe [/] pentru a şterge datele 
întregului cântec.
După finalizarea operaţiunii, lămpile [] şi [/] 
se sting.

Pentru a şterge o anumită parte:

1 Ţinând apăsat butonul [], apăsaţi butonul [L] sau 
[R] pentru a activa modul Gata de înregistrare.
Lampa [] se va aprinde intermitent.

2 Apăsaţi pe [/] pentru a începe înregistrarea 
fără să interpretaţi la claviatură.

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

După finalizarea înregistrării pot fi modificaţi 
următorii parametri ai cântecului.

Pentru părţi individuale:
Voce, Balans, 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 [], apăsaţi pe 
butonul corespunzător părţii dorite pentru 
a activa modul Gata de înregistrare.
Dacă doriţi să modificaţi parametrii partajaţi de 
două părţi, selectaţi oricare dintre părţi.

Lampa [] se aprinde intermitent în funcţie de 
tempoul actual.

3 Ţinând apăsat pe [], apăsaţi pe [/] 
pentru a modifica setările iniţiale şi a 
ieşi din modul Gata de înregistrare.

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

• 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.

q
wÎn timp ce ţineţi 

apăsat

q
wÎn timp ce ţineţi 

apăsat

NOTĂ

NOTIFICARE

Ştergerea unui cântec de utilizator

• Ritmul nu poate fi şters cu această operaţiune.

Modificarea setărilor iniţiale ale 
cântecului înregistrat

• În această stare, nu apăsaţi pe [/] sau pe vreo 
clapă. În caz contrar, va începe înregistrarea şi 
datele vor fi şterse.

NOTĂ

NOTIFICARE
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Conectarea altor echipamente

Folosiţi aceste mufe pentru a vă conecta pianul digital la 
difuzoare amplificate şi la alte difuzoare, pentru a interpreta 
la un volum mai mare. Consultaţi diagrama de mai jos şi 
utilizaţi cabluri audio pentru conectare.

Setarea funcţiei Difuzor pornit/oprit

Puteţi stabili dacă sunetul acestui instrument este scos sau nu 
întotdeauna prin intermediul difuzorului încorporat. Ţinând 
apăsat simultan pe [METRONOME] şi [RHYTHM], apăsaţi 
pe clapa D6 pentru a opri funcţia, pe clapa D#6 pentru a porni 
funcţia sau pe clapa E6 (AUTO) pentru a opri sunetul emis de 
difuzorul încorporat când sunt conectat căşti. (Aceasta este 
setarea implicită.)

Setare implicită: Auto
* Consultaţi indicaţiile „SPEAKER OFF/ON/AUTO” inscripţionate 

deasupra acestor clape.

Ajustarea volumului difuzoarelor externe

Acest parametru este folosit pentru a specifica modul în care este 
controlat volumul ieşirii audio prin mufa [AUX OUT]. Atunci 
când este setat la „Variable (Off)” (Variabil (Oprit)), puteţi ajusta 
volumul folosind [MASTER VOLUME]; atunci când este setat 
la „Fixed (On)” (Fix (Pornit)), volumul va fi la acelaşi nivel, 
indiferent de poziţia glisorului. Ţinând apăsate simultan 
butoanele [METRONOME] şi [RHYTHM], apăsaţi pe clapa F5 
pentru setare la „Variable” (Variabil) sau pe clapa F#5 pentru 
setare la „Fixed” (Fix).

Setare implicită: Variable (Off) (Variabil (Oprit))

Atunci când dispozitivul dvs. inteligent (de exemplu, un 
iPad, un iPhone sau un iPod touch) este conectat la pianul 
digital, puteţi folosi o gamă largă de aplicaţii pentru a 
extinde funcţionalitatea instrumentului, în moduri noi şi 
atractive.
Pentru informaţii despre aplicaţiile şi dispozitivele inteligente 
compatibile, accesaţi paginile web ale aplicaţiilor respective 
în următoarea pagină:

https://www.yamaha.com/kbdapps/

Pentru detalii despre conectarea dispozitivelor, consultaţi 
„iPhone/iPad Connection Manual (Manual de conectare 
iPhone/iPad)” de la pagina 8.

Conectarea terminalului [USB TO HOST] al acestui 
instrument la computer prin intermediul unui cablu USB  
vă permite să transmiteţi/recepţionaţi date MIDI şi audio 
(interfaţa USB Audio) către/de la computer. Pentru detalii 
legate de utilizarea unui computer cu acest instrument, 
consultaţi „Computer-related Operations (Operaţii pe 
computer)” de la pagina 8.

• Înainte de a conecta instrumentul la alte componente electronice, opriţi alimentarea către toate componentele. Înainte de a porni sau opri  
alimentarea electrică către toate componentele, setaţi toate nivelurile de volum la minimum (0). Altfel, există pericol de electrocutare sau de 
deteriorare a componentelor.

ATENŢIE

Conectarea difuzoarelor externe

• Când ieşirea sunetului instrumentului se face către un dispozitiv 
extern, mai întâi porniţi alimentarea instrumentului, apoi a 
dispozitivului extern. Atunci când opriţi alimentarea, procedaţi în 
ordine inversă.

• Selectaţi cabluri şi fişe cu cea mai mică rezistenţă posibil.
• Folosiţi numai mufa [L/L+R] AUX OUT dacă doriţi să scoateţi semnal mono  

din pianul digital.

• Atunci când acest parametru este setat la „Fixed”, volumul căştilor va fi şi el fix.

Difuzoare amplificate

AUX INAUX OUT 

fişe căşti 
mono 

(standard)

Cablu audio

Instrument

fişe căşti 
mono  
(standard)

NOTIFICARE

NOTĂ

NOTĂ

Conectarea unui dispozitiv inteligent

Aplicaţie pentru dispozitive inteligente — 
Smart Pianist
Aplicaţia Smart Pianist (care poate fi descărcată gratuit) 
vă permite să selectaţi vocea şi să configuraţi în mod 
intuitiv setările metronomului şi vă dă posibilitatea să 
afişaţi modul de notare, în funcţie de datele selectate.
Pentru detalii, accesaţi pagina „Smart Pianist” din  
site-ul web de mai sus.
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 porni expertul de 
conectare, atingeţi „ ” (Menu) în partea din stânga 
sus a ecranului pentru a deschide afişajul de meniu şi 
apoi atingeţi „Instrument”  „Start Connection Wizard”.
Deoarece acest instrument nu eu este compatibil cu 
conectivitatea Wi-Fi, utilizaţi o conexiune prin cablu.

• Activarea aplicaţiei „Smart Pianist” în timp ce instrumentul 
este conectat la dispozitivul inteligent determină suprascrierea 
setărilor de pe instrument cu cele din „Smart Pianist”.

• Dacă utilizaţi o DAW (staţie de lucru audio digitală) cu acest 
instrument, setaţi Audio Loop Back (Buclă audio înapoi) 
(pagina 24) la Off (Oprit). În caz contrar, poate apărea un sunet 
cu volum ridicat, în funcţie de setările computerului sau 
software-ului de aplicaţie.

Conectarea la un calculator

NOTIFICARE

NOTIFICARE
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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 de pe un dispozitiv inteligent sau de pe un 
computer. Dacă folosiţi această funcţie pe un computer 
cu sistem de operare Windows, va trebui să instalaţi 
driverul USB Yamaha Steinberg pe computer. Pentru 
detalii, consultaţi „Computer-related Operations 
(Operaţii pe computer)” de la pagina 8.

Pornirea/oprirea funcţiei de redare audio în buclă
Puteţi să stabiliţi dacă sunetul intrat prin terminalul  
[USB TO HOST] este returnat sau nu către computer/
dispozitivul inteligent odată cu interpretarea la instrument.
Ţinând apăsate simultan butoanele [METRONOME] 
şi [RHYTHM], apăsaţi pe clapa G5 (pentru oprire) 
sau pe clapa G#5 (pentru pornire).

Setare implicită: Pornit

Copierea de rezervă şi iniţializarea datelor
Următoarele date vor fi păstrate automat drept copii de 
rezervă chiar dacă opriţi alimentarea instrumentului.

• Cântec utilizator
• Cântec extern
• Date păstrate în copii de rezervă:

Metronom/Volum ritm, Bătaie metronom, 
Sensibilitate la atingere, Ajustare, Punct de împărţire, 
Setare oprire automată, IAC pornit/oprit, Adâncime 
IAC, Intro/Sfârşit pornit/oprit, Sunete de confirmare 
a funcţionării pornite/oprite, Setări volum AUX 
OUT, Optimizare stereofonică pornită/oprită, 
Difuzor pornit/oprit, EQ masă pornit/oprit

Pentru a salva datele cântecului utilizator pe 
un computer:

Cântecul de utilizator (USERSONG00.mid) poate fi 
transferat pe un computer şi salvate sub forma unui fişier 
SMF. Pentru detalii, consultaţi „Computer-related 
Operations (Operaţii pe computer)” de la pagina 8.

Pentru a iniţializa datele păstrate în copii de 
rezervă:

Ţinând apăsată clapa asociată cu nota cea mai înaltă, 
porniţi alimentarea pentru a iniţializa datele păstrate 
în copii de rezervă la setările iniţiale din fabrică.

Lămpile [] şi [/] se aprind intermitent, indicând 
că iniţializarea este în curs de executare. După 
finalizarea operaţiunii, ambele lămpile se sting.

• Utilizaţi un cablu USB de tip AB mai scurt de 3 metri. Nu 
se pot utiliza cabluri USB 3.0.

Tipuri de fişiere care pot fi transferate de pe şi 
pe un computer
Cântece:

• Cântec utilizator (USERSONG00.mid)
• Cântece externe: fişiere cu extensia .mid (format 

SMF 0 sau 1)

Terminal [USB TO HOST]

Instrument

Cablu USB

Computer

NOTIFICARE

• Înainte de a transfera un fişier SMF de pe un computer, 
transferaţi cântecul utilizator pe computer pentru 
păstrare în siguranţă, deoarece datele deja înregistrate 
vor fi înlocuite cu datele noi transferate.

• 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.

NOTIFICARE

NOTĂ

Redarea/înregistrarea datelor audio 
(interfaţa USB Audio)

• Dacă utilizaţi o DAW (staţie de lucru audio digitală) cu acest 
instrument, setaţi Audio Loop Back (Buclă audio) la Off 
(Oprit). În caz contrar, poate apărea un sunet cu volum 
ridicat, în funcţie de setările computerului sau software-ului 
de aplicaţie.

NOTIFICARE

• Dacă, dintr-o cauză oarecare, instrumentul funcţionează defectuos sau  
incorect, încercaţi să iniţializaţi datele aşa cum este descris mai sus..

w
q

Cea mai înaltă notă

În timp ce ţineţi 
apăsat

* Această ilustraţie este pentru P-125.

NOTĂ
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Anexă

Depanare

Specificaţii
Dimensiuni (L x A x Î)
• P-125: 1326 x 295 x 166 mm
• P-121: 1114 x 295 x 166 mm

Greutate
• P-125: 11,8 kg
• P-121: 10,0 kg

Claviaturi
• P-125: 88 de clape (A-1 – C7)
• P-121: 73 de clape (E0 – E6)
• Claviatură GHS (Graded Hammer Standard) cu finisaj negru mat
• Sensibilitate la atingere (Hard/Medium/Soft/Fixed)

Generare ton/Voce
• Sunet de pian: Pure CF Sound Engine
• Efect pian: Rezonanţă amortizor, Eşantionare cu susţinere, Mostre 

fără apăsarea clapelor, Rezonanţă corzi
• 24 voci presetate
• Polifonie: 192

Efecte/Funcţii
• 4 tipuri de reverberaţie, Amplificare sunet, EQ masă, Control acustic 

inteligent, Optimizare stereofonică, Dual, Împărţit, Duo

Ritm de acompaniament
• Presetare: 20

Înregistrare/redare cântec (doar date MIDI)
• Presetare: 21 cântece demo + 50 cântece clasice
• 1 cântec utilizator cu 2 piste
• Capacitate date: Aprox. 100 KB/cântec (aprox. 11.000 de note)
• Format date compatibil

Redare: SMF (format 0, format 1) 
Înregistrare: SMF (format 0)

Stocare
• Memorie internă: dimensiune maximă totală de aprox. 900 KB 

(Cântec utilizator: un cântec are aprox. 100 KB, se încarcă datele 
cântecului dintr-un computer: până la 2 cântece)

Comenzi generale
• Transpunere: -6 – 0 – +6

• Schimbare a octavei (numai la P-121): -1 – 0 – +1
• Ajustare fină: 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz
• Metronom
• Tempo: 5 – 280
• Interfaţă audio USB

Conectivitate
• DC IN (12V), PHONES (mufă căşti stereo standard) (2), SUSTAIN, 

PEDAL UNIT, USB TO HOST, AUX OUT

Amplificatoare
• 7W x 2

Difuzoare
• 12 cm x 2 + 4 cm x 2

Alimentare cu energie electrică
• Adaptor CA PA-150 sau un echivalent recomandat de Yamaha
• Consum electric: 9 W (dacă se utilizează adaptorul AC PA-150)
• Funcţie de oprire automată

Accesorii incluse
• Manualul proprietarului, Ghid rapid de funcţionare, suport pentru 

partituri, adaptor CA PA-150 sau un echivalent recomandat de 
Yamaha*, înregistrare online a produsului ca membru, întrerupător  
cu pedală, Garanţie*
* Este posibil să nu fie inclus, în funcţie de zona în care vă aflaţi. 

Verificaţi la distribuitorul Yamaha.

Accesorii vândute separat
• Stativ pentru claviatură L-125 (pentru P-125), L-121 (pentru P-121), 

unitate de pedale LP-1, pedală de picior FC3A, întrerupător cu 
pedală FC4A/FC5, căşti (HPH-50/HPH-100/HPH-150), adaptor CA: 
PA-150 sau unul echivalent recomandat de Yamaha; adaptor MIDI 
wireless: UD-BT01, geantă pentru claviatură (P-125: SC-KB850,  
P-121: SC-KB750)

* 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.

Problemă Cauză posibilă şi soluţie

Când instrumentul este pornit sau oprit, se aud 
temporar nişte pocnituri.

Acest lucru este normal şi indică faptul că instrumentul primeşte curent electric.

Instrumentul nu porneşte.
Instrumentul nu a fost conectat corespunzător. Cuplaţi ferm adaptorul CA la mufa de 
intrare CC a instrumentului şi la priza CA (pagina 10).

Când instrumentul este pornit, alimentarea se 
opreşte brusc sau în mod neaşteptat.

Dacă se utilizează un alt adaptor CA decât cel specificat, este posibil ca alimentarea 
să se oprească brusc sau în mod neaşteptat.

Instrumentul se opreşte automat chiar dacă nu 
se efectuează nicio acţiune.

Acesta este un lucru normal. Oprirea este efectuată de funcţia Oprire automată  
(pagina 10).

Se aude zgomot din difuzoare sau căşti.
Zgomotul se poate datora interferenţei cauzate de utilizarea unui telefon mobil în 
apropierea instrumentului. Opriţi telefonul mobil sau utilizaţi-l la distanţă de instrument.

Se aude zgomot din difuzoarele încorporate ale 
pianului digital şi/sau din căşti atunci când îl 
utilizaţi cu o aplicaţie iPhone/iPad/iPod touch.

Pentru a elimina riscul unui zgomot din cauza altor comunicaţii atunci când folosiţi 
instrumentul cu un iPad, iPhone sau iPod touch, vă recomandăm să activaţi Modul 
Avion al dispozitivului.

Volumul general este redus sau nu se aude 
niciun sunet.

Volumul master este setat prea jos; setaţi-l la un nivel adecvat utilizând [MASTER 
VOLUME] (pagina 11).

Difuzoarele pianului digital sunt dezactivate. Activaţi-le! (pagina 23).

Asiguraţi-vă că la mufa pentru căşti nu este conectată nicio pereche de căşti şi niciun 
adaptor de conversie (pagina 11).

Asiguraţi-vă că setarea Control local este activată. Pentru detalii, consultaţi 
documentul „MIDI Reference (Referinţe MIDI)” (pagina 8) de pe site-ul Web. 

Mutarea glisorului [MASTER VOLUME] nu 
modifică volumul căştilor.

Aţi setat cumva volumul pentru difuzorul extern la „Fixed”?
Modificaţi volumul pentru difuzorul extern la „Variable”. (pagina 23)

Pedala nu are niciun efect.
Este posibil ca fişa/cablul pedalei să nu fie conectate corect. Asiguraţi-vă că fişa 
pedalei este introdusă bine în mufa [SUSTAIN] sau [PEDAL UNIT] (pagina 12).

Întrerupătorul cu pedală (pentru susţinere) pare 
să producă efectul opus. De exemplu, apăsarea 
întrerupătorului cu pedală taie sunetul şi 
eliberarea acestuia prelungeşte sunetele.

Polaritatea întrerupătorului cu pedală este inversată deoarece întrerupătorul cu pedală 
a fost apăsat când a fost pornită alimentarea. Opriţi alimentarea şi porniţi-o din nou 
pentru a reiniţializa funcţia. Asiguraţi-vă că nu apăsaţi întrerupătorul cu atunci pedală 
când porniţi alimentarea.
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50 Preset Songs (50 Classical Music Masterpieces) 

The Song numbers with an asterisk (*) represent pieces that cannot be 
properly played on a 73-key keyboard. 

Les numéros de morceau avec un astérisque (*) représentent les 
morceaux qui ne peuvent pas être reproduits correctement sur un 
clavier à 73 touches.

Los números de canción con asterísco (*) representan piezas que no se 
pueden reproducir correctamente en un teclado de 73 teclas.

Mit einem Sternchen (*) markierte Songnummern stehen für Stücke, die 
sich auf einem 73-Tasten-Keyboard schlecht spielen lassen.

Os números de música com um asterisco (*) representam obras que 
não podem ser tocadas adequadamente em um teclado de 73 teclas.

I numeri delle song con un asterisco (*) rappresentano pezzi che non 
possono essere suonati correttamente su una tastiera a 73 tasti.

De liedjes met een asterisk (*) staan voor stukken die niet goed kunnen 
worden gespeeld op een toetsenbord met 73 toetsen.

Gwiazdki (*) przy numerach oznaczają utwory, których nie da się 
poprawnie zagrać na pianinie z 73 klawiszami.

Звездочкой (*) обозначены композиции, которые нельзя нормально 
воспроизвести на 73-клавишной клавиатуре.

Melodinumrene med en stjerne (*) repræsenterer stykker, der ikke kan 
spilles korrekt på et keyboard med 73 tangenter.

De Song-nummer som är markerade med en asterisk (*) anger stycken 
som inte kan spelas korrekt på en klaviatur med 73 tangenter.

Čísla skladeb s hvězdičkou (*) jsou skladby, které nelze správně přehrát 
na klaviatuře se 73 klávesami.

Čísla skladieb označené hviezdičkou (*) predstavujú skladby, ktoré nie 
je možné správne prehrať na 73-klávesovej klaviatúre.

A csillaggal (*) jelzett zenedarabokat nem lehet megfelelően eljátszani 
73 billentyűs hangszeren.

Številk skladb, označenih z zvezdico (*), ni mogoče pravilno igrati na 
klaviaturi s 73 tipkami.

Имената на песните със звездичка (*) посочват произведения, 
които не могат да се изпълнят правилно на 73-клавишна 
клавиатура.

Numerele de cântece cu un asterisc (*) reprezintă piese care nu pot fi 
interpretate corect pe o claviatură cu 73 de clape.

Dziesmu numuri ar zvaigznīti (*) apzīmē tādas dziesmas, ko nevar 
pienācīgi nospēlēt ar 73 taustiņu klaviatūru.

Kūrinių numeriai, pažymėti žvaigždute (*), atitinka kūrinius, kurių 
neįmanoma tinkamai groti 73 klavišų klaviatūra.

Tärniga (*) laulunimed tähistavad neid tükke, mida ei saa 73 klahviga 
klahvistikuga õigesti esitada.

Brojevi pjesama sa zvjezdicom (*) predstavljaju kompozicije koje se ne 
mogu pravilno izvesti na klavijaturi sa 73 tipke.

Yıldız işareti (*) olan Şarkı numaraları, 73 tuşlu bir klavyede düzgün 
çalınamayan parçaları temsil eder.

No. Key Song Name Composer
Arrangements

1 C2 Canon D dur J. Pachelbel
2 C#2 Air On the G String J. S. Bach
3 D2 Jesus, Joy of Man’s Desiring J. S. Bach
4 D#2 Twinkle, Twinkle, Little Star Traditional

5 E2
Piano Sonate op.31-2 
“Tempest” 3rd mov.

L. v. Beethoven

6 F2 Ode to Joy L. v. Beethoven
7 F#2 Wiegenlied op.98-2 F. P. Schubert
8 G2 Grande Valse Brillante F. F. Chopin
9 G#2 Polonaise op.53 “Héroïque” F. F. Chopin
10 A2 La Campanella F. Liszt
11 A#2 Salut d’amour op.12 E. Elgar
12 B2 From the New World A. Dvořák
13 C3 Sicilienne G. U. Fauré
14 C#3 Clair de lune C. A. Debussy
15 D3 Jupiter (The Planets) G. Holst

Duets

16 D#3
Menuett (Eine kleine 
Nachtmusik K.525)

W. A. Mozart

17 E3 Menuett G dur L. v. Beethoven
18 F3 Marcia alla Turca L. v. Beethoven

19 F#3
Piano Concerto No.1 op.11 
2nd mov.

F. F. Chopin

20 G3 The Nutcracker Medley P. I. Tchaikovsky
Original Compositions

21 G#3
Prelude (Wohltemperierte 
Klavier I No.1)

J. S. Bach

22 A3 Menuett G dur BWV Anh.114 J. S. Bach

23 A#3
Piano Sonate No.15 K.545 
1st mov.

W. A. Mozart

24 B3 Turkish March W. A. Mozart

25 C4
Piano Sonate op.13 
“Pathétique” 2nd mov.

L. v. Beethoven

26 C#4 Für Elise L. v. Beethoven

27 D4
Piano Sonate op.27-2 
“Mondschein” 1st mov.

L. v. Beethoven

28* D#4 Impromptu op.90-2 F. P. Schubert
29 E4 Frühlingslied op.62-6 J. L. F. Mendelssohn
30 F4 Fantaisie-Impromptu F. F. Chopin

31 F#4
Etude op.10-3 “Chanson de 
l’adieu”

F. F. Chopin

32* G4
Etude op.10-12 
“Revolutionary”

F. F. Chopin

33* G#4 Valse op.64-1 “Petit chien” F. F. Chopin
34 A4 Nocturne op.9-2 F. F. Chopin

35 A#4
Nocturne KK4a-16/BI 49 
[Posth.]

F. F. Chopin

36 B4 Träumerei R. Schumann
37* C5 Barcarolle P. I. Tchaikovsky
38* C#5 La prière d’une Vierge T. Badarzewska
39* D5 Liebesträume No.3 F. Liszt
40 D#5 Blumenlied G. Lange
41 E5 Humoresque A. Dvořák
42 F5 Arietta E. H. Grieg
43 F#5 Tango (España) I. Albéniz
44 G5 The Entertainer S. Joplin
45 G#5 Maple Leaf Rag S. Joplin

46 A5 La Fille aux Cheveux de Lin C. A. Debussy
47 A#5 Arabesque No.1 C. A. Debussy
48* B5 Cakewalk C. A. Debussy
49* C6 Je te veux E. Satie
50 C#6 Gymnopédies No.1 E. Satie

No. Key Song Name Composer
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Rhythms

Category No. Name

Pop&Rock

1 8Beat
2 16Beat
3 Shuffle1
4 Shuffle2
5 Shuffle3
6 Gospel
7 8BeatBallad
8 6-8SlowRock

Jazz

9 FastJazz
10 SlowJazz
11 Swing
12 JazzWaltz

Latin

13 Samba
14 BossaNova
15 Rumba
16 Salsa

Kids&Holiday

17 KidsPop
18 6-8March
19 ChristmasSwing
20 Christmas3-4
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