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CSP- 150

Vă mulţumim că aţi achiziţionat Yamaha Clavinova!

Vă recomandăm să citiţi cu atenţie acest manual, pentru a profita la maxim de pe urma funcţiilor avansate și 

avantajoase ale instrumentului. De asemenea, vă recomandăm să păstraţi acest manual într-un loc sigur și la 

îndemână, pentru a-l consulta în viitor.

Înainte de a utiliza instrumentul, citiţi secţiunea „PRECAUŢII” de la paginile 5-6.

Pentru informaţii despre asamblarea instrumentului, consultaţi instrucţiunile de la finalul acestui manual.

Română

RO
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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)

Plăcuţa cu numele se află la partea de dedesubt a unităţii.

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.

 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 cablul de alimentare/fişa electrică furnizat(ă).

• 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 niciun recipient (precum vaze, sticle sau 
pahare) care conţine 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/Cablu de alimentare

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.

• 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. 

• 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 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 dvs. 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.

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

• Nu vă jucaţi neglijent cu banca şi nu staţi pe ea în picioare. Utilizarea acesteia 
drept un alt instrument sau scară pentru orice alt scop poate cauza accidente 
sau vătămări. 

• Pe bancă trebuie să stea o singură persoană, pentru a preveni posibilitatea unui 
accident sau a unei vătămări.

• Pentru băncile reglabile, nu reglaţi înălţimea băncii în timp ce staţi pe ea, 
deoarece acest lucru poate face ca o forţă excesivă să fie aplicată 
mecanismului de reglare, ducând, eventual, la defectarea mecanismului 
sau chiar la vătămare. 

• Dacă şuruburile băncii se desfac datorită utilizării extensive pe termen lung, 
strângeţi-le periodic utilizând scula inclusă. 

• Supravegheaţi cu atenţie copiii mici, pentru ca aceştia să nu cadă de pe bancă. 
Deoarece banca nu are spătar, utilizarea nesupravegheată poate duce la 
accidente sau vătămări.

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 se transmite către instrument la nivel 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/Cablu de alimentare

Asamblare

Amplasare

Conexiuni

Atenţionare cu privire la manipulare

Utilizarea băncii (Dacă este inclusă)

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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NOTIFICARE
Pentru a evita posibilitatea defectării/deteriorării 
produsului, defectării datelor sau a altor bunuri, 
respectaţi notificările de mai jos.

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

echipament stereo, telefon mobil sau a 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, vă recomandăm să 
comutaţi acel dispozitiv în „Modul avion”, iar apoi să 
comutaţi setarea Wi-Fi la valoarea „PORNIT”, 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 al temperaturii 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.

• În cazul unui model cu finisaj lucios, lovirea suprafeţei 
instrumentului cu obiecte de metal, porţelan sau alte obiecte 
tari poate face ca finisajul să se crape sau să se cojească. 
Acţionaţi cu grijă.

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

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

• În cazul unui model cu finisaj lucios, îndepărtaţi uşor praful 
şi murdăria cu o cârpă moale. Nu ştergeţi prea tare, deoarece 
particulele mici de murdărie pot zgâria finisajul 
instrumentului.

• 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 aţi şters imediat apa cu o cârpă moale.

 Salvarea datelor
• Unele date şi setări sunt salvate automat (pagina 16). Pentru a 

vă proteja împotriva pierderii datelor din cauza unor pene de 
curent, erori de utilizare etc., salvaţi datele importante în 
aplicaţia pentru dispozitive inteligente „Smart Pianist”. Puteţi 
crea copii de rezervă ale datelor şi setărilor acestui instrument 
în „Smart Pianist”, sub formă de fişiere copie de rezervă.

Informaţii

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

fără limitare, 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. Conform legilor drepturilor de autor şi a 
celorlalte legi relevante, NU aveţi permisiunea de a distribui 
suporturi pe care este salvat sau înregistrat acest conţinut şi 
pe care acesta rămâne identic sau foarte similar cu conţinutul 
din produs.
* Conţinutul descris mai sus include programele de computer, 

datele privind stilul de acompaniament, datele MIDI, datele 
WAVE, datele de înregistrare a vocilor, o partitură, datele 
partiturilor 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 furnizate împreună cu 
instrumentul

• Unele dintre cântecele presetate au fost editate din motive de 
lungime sau aranjament şi este posibil să nu fie identice cu 
originalele.

• Acest dispozitiv este capabil să utilizeze diverse tipuri/
formate de date muzicale, optimizându-le în avans ca date 
muzicale în format adecvat pentru a fi utilizate cu 
dispozitivul. Drept rezultat, acest dispozitiv nu le poate reda 
exact aşa cum producătorii sau compozitorii acestora au 
intenţionat iniţial.

 Despre acest manual
• Ilustraţiile şi capturile din aplicaţie, aşa cum sunt prezentate 

în acest manual, au exclusiv scop instructiv şi este posibil să 
fie diferite de cele ce apar pe monitorul instrumentului.

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

• IOS este o marcă comercială sau o marcă comercială 
înregistrată aparţinând Cisco în S.U.A. şi în alte ţări, fiind 
utilizată sub licenţă.

• Android şi Google Play sunt mărci comerciale aparţinând 
Google Inc.

• Numele companiilor şi numele produselor din acest manual 
reprezintă mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate 
aparţinând companiilor respective.

 Ajustare
• Spre deosebire de pianele acustice, acest instrument nu 

necesită ajustarea de către un expert (deşi înălţimea sunetului 
poate fi ajustată de utilizator pentru a se potrivi cu alte 
instrumente). Aceasta deoarece înălţimea sunetului 
instrumentelor digitale se păstrează întotdeauna perfect. 
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Despre manuale
Acest instrument conţine următoarele documente 
şi materiale instructive.

Documente incluse

Manualul proprietarului 
(acest manual)
Acest document explică modul de utilizare 
a modelului Clavinova.

Manualul proprietarului pentru 
adaptorul USB de LAN fără fir
Acest document explică modul de utilizare 
a adaptorului USB de LAN fără fir.
(Este posibil să nu fie disponibil, în funcţie 
de zona în care vă aflaţi.)

Materiale online (descărcabile 
de pe pagina web)

Listă de date
Acest document include liste cu Voci XG şi 
Seturi de tobe XG care pot fi selectate pe acest 
instrument, cât şi liste cu parametri de efect 
şi informaţii legate de MIDI.

Computer-related Operations 
(Operaţiuni pe computer)
Include instrucţiuni despre conectarea 
instrumentului la un computer.

Pentru a obţine aceste manuale, accesaţi site-ul web 
Yamaha Downloads, selectaţi ţara dvs., introduceţi 
„CSP-170” în caseta Model Name (Nume model), apoi 
faceţi clic pe [Search] (Căutare).

Accesorii incluse
 Manualul proprietarului (acest manual)
 Adaptor USB de LAN fără fir*
 Manualul proprietarului pentru adaptorul 

USB de LAN fără fir*
 Online Member Product Registration

„ID-ul PRODUSULUI” de pe fişă va fi necesar 
atunci când completaţi formularul de înregistrare a 
utilizatorului.

 Cablu de alimentare
 Bancă*
 Garanţie*
 Cablu USB (USB tip A – USB tip B)*
 Cablu de conversie USB (USB tip B – USB tip 

B micro/USB tip B – USB tip C)*
* Este posibil să nu fie incluse, în funcţie de zona în 

care vă aflaţi. Verificaţi la distribuitorul Yamaha.
NOTIFICARE
Pentru a păstra cablul USB şi cablul de conversie USB, 
introduceţi-le într-o pungă de plastic. Păstrarea în produse 
din plastic sau cauciuc poate cauza transferul de culoare 
sau lipirea cablurilor.

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

Aplicaţia pentru dispozitive inteligente 
„Smart Pianist”
Puteţi utiliza aplicaţia dedicată dispozitivelor 
inteligente pentru a vă bucura de diverse 
funcţii (pagina 20).
Această aplicaţie este compatibilă cu dispozitivele 
iOS şi Android. Pentru informaţii privind datele 
de lansare şi alte detalii, consultaţi site-ul web 
de mai jos.
https://www.yamaha.com/kbdapps/

http://download.yamaha.com/
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Com
enzi şi term

inale de pe panou

Comenzi şi terminale de pe panou

1Buton [FUNCTION] (pagina 24)
Menţinerea apăsată a acestuia şi apăsarea simultană a 
unei clape specificate vă permite să apelaţi diverse 
funcţii.

2Terminal [USB TO HOST] 
Pentru conectarea la un dispozitiv 
inteligent, cum ar fi un dispozitiv 
Android sau un computer.
Consultaţi aplicaţia pentru 
dispozitive inteligente Smart Pianist 
pentru a efectua conectarea la un 
dispozitiv Android. 
Pentru informaţii privind conectarea 
la un computer, consultaţi manualul online 
„Computer-related Operations” (Operaţiuni pe 
computer) de pe site-ul web.

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

3Terminal [iPad] (pagina 22) 
Pentru conectarea la un dispozitiv 
iOS. Acest terminal permite 
încărcarea unui dispozitiv iOS. 
Pentru informaţii privind metoda 
de conectare, consultaţi meniul 
Instrument din aplicaţia pentru 
dispozitive inteligente Smart Pianist.

NOTIFICARE
Utilizaţi un cablu USB de tip Lightning lung de cel mult 
3 metri. 

4Stream Lights (pagina 23)
Indică notele pe care trebuie să le interpretaţi şi când 
trebuie să le interpretaţi.

5 [P] Întrerupător (Standby/Pornit) 
(pagina 14)
Pentru pornirea alimentării sau setarea acesteia în standby.

6Glisor [MASTER VOLUME] (pagina 17)
Pentru ajustarea volumului general.

7Pedale (pagina 19)

5

6

2

1

3 4

7

)!

8, 9

Această ilustraţie prezintă modelul CSP-170.
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8Conector [AC IN] (pagina 36)
Pentru conectarea cablului de alimentare.

9Mufă [PEDAL] (pagina 36)
Pentru conectarea cablului de pedale.

)Conectori I/O (latura apropiată) 

1 Buton rotativ [INPUT VOLUME] (pagina 33)
Pentru ajustarea volumului de intrare de la microfon 
sau de la alte dispozitive conectate la mufele 
[MIC/LINE IN].

2Mufă [MIC/LINE IN] (pagina 33)
Pentru introducerea sunetului de la un microfon, 
de la un alt instrument sau de la un player audio 
şi pentru ascultarea acestuia prin difuzoarele 
încorporate ale instrumentului Clavinova.

3 Comutator [MIC/LINE IN] (pagina 33)
Pentru setarea corespunzătoare a intrării de la 
un microfon, de la un alt instrument sau de la 
un player audio.

4Mufe [PHONES] (pagina 18)
Pentru conectarea unei perechi de căşti.

5Mufă [AUX IN] (pagina 32)
Pentru introducerea sunetului de la un player audio 
şi ascultarea acestuia prin difuzoarele încorporate 
ale instrumentului Clavinova.

!Conectori I/O (latura îndepărtată) 

1Mufe AUX OUT [R], [L/L+R] (pagina 32)
Pentru a scoate sunetul instrumentului Clavinova 
pe un sistem extern de difuzoare.

2Mufă [AUX PEDAL] (pagina 33)
Pentru conectarea la un controler de picior sau la 
un comutator de picior (comercializate separat).

3 Terminal [USB TO DEVICE] (pagina 31)
Acest terminal permite conectarea la adaptorul 
USB de LAN fără fir* furnizat.
*Este posibil să nu fie inclus, în funcţie de zona în 

care vă aflaţi. Verificaţi la distribuitorul Yamaha.

4 Terminale MIDI [THRU], [OUT], [IN] 
(pagina 34)
Utilizaţi cabluri MIDI pentru a conecta dispozitive 
MIDI externe la aceşti conectori.

1 2 3 4 5

1

3

2

4

Dreapta (partea cu clape pentru tonuri mai înalte)

Stânga (partea cu clape pentru tonuri mai joase)

Frontal (partea 
claviaturii)
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CSP 
– O lume nouă, a interpretării şi controlului asupra pianului cu dispozitive inteligente –

Seria Clavinova CSP vă permite să utilizaţi o aplicaţie dedicată pentru dispozitive inteligente, ce vă oferă 
control avansat, detaliat şi acces convenabil la diverse funcţii, cum ar fi interpretarea împreună cu un cântec 
preferat sau interpretarea într-un ansamblu.

Conectaţi modelul CSP la dispozitivul inteligent şi utilizaţi aplicaţia pentru dispozitive inteligente 
„Smart Pianist” pentru a vă bucura de diverse funcţii. Puteţi instala aplicaţia chiar acum!
Consultaţi site-ul web de mai jos.
https://www.yamaha.com/kbdapps/

Aplicaţia include o funcţie Audio To Score, care creează automat o partitură de acompaniament pentru 
pian, pe baza cântecelor de pe dispozitivul dvs. inteligent. Puteţi interpreta acompaniamentul de pian în 
cadrul unui cântec chiar şi fără o partitură. Pentru persoanele care au probleme de citire a notaţiei, funcţia 
Stream Lights (pagina 23) indică tasta care trebuie apăsată în continuare. Apăsaţi clapele la momentul 
potrivit, conform indicaţiei luminilor mobile de deasupra clapelor.

Pianul dvs. devine mult mai distractiv datorită dispozitivului inteligent

Interpretaţi imediat cântecele dvs., cu ajutorul funcţiilor Audio 
To Score şi Stream Lights 

Smart Pianist aplicaţia pentru 
dispozitive inteligente
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Aveţi acompaniament dinamic al orchestrei de fundal chiar şi atunci când interpretaţi de unul singur. 
Acompaniamentul este prevăzut cu un număr mare de tipare, din diverse genuri, pentru a se potrivi 
interpretării dvs. Puteţi chiar să conectaţi un microfon şi să cântaţi odată cu propria interpretare. Funcţiile 
bogate de armonie vă permit să creaţi automat un cor vocal de fundal, chiar şi atunci când cântaţi singur.

Vocile de pian au fost create cu eşantioane interpretate la emblematicul pian de concert Yamaha CFX 
şi la renumitul pian de concert Bösendorfer*. Datorită clapelor având capacitate repetitivă rapidă, acest 
instrument reproduce senzaţia oferită de un pian de concert real. De asemenea, reproduce ecoul sonor 
al unei săli de concert şi schimbările sonore subtile cauzate de deschiderea sau închiderea capacului unui 
pian de concert.
*Bösendorfer este o companie subsidiară Yamaha.

*Toate capturile de ecran sunt în curs de dezvoltare.

Bucuraţi-vă de acompaniamentul orchestrei de fundal şi 
de propria interpretare

Sunetul pianului de concert la îndemâna dvs.

De asemenea, puteţi învăţa mai multe despre caracteristicile acestui instrument prin intermediul 
funcţiei Demo, prezentă în aplicaţia pentru dispozitive inteligente Smart Pianist.
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Interpretarea la instrumentul Clavinova ca la pian
Datorită configurării sale excepţional de simple, la acest instrument se poate interpreta imediat – la fel ca 
în cazul unui pian acustic real.

1 Conectaţi cablul de alimentare.
Conectaţi fişele cablului de alimentare în ordinea prezentată în ilustraţie.

1-1 Introduceţi fişa cablului de alimentare în conectorul CA al acestui instrument.

1-2 Conectaţi celălalt capăt al cablului la priza CA de perete.

AVERTISMENT
Utilizaţi doar cablul de alimentare din reţea furnizat împreună cu instrumentul dvs. În cazul în care cablul furnizat 
este pierdut sau deteriorat şi trebuie să fie înlocuit, contactaţi dealerul dvs. Yamaha. Utilizarea unui înlocuitor 
neadecvat poate prezenta riscul de incendiu şi electrocutare!

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

NOTĂ
La deconectarea cablului de alimentare, opriţi mai întâi alimentarea electrică, apoi urmaţi această procedură în ordine inversă.

2 Deschideţi capacul claviaturii.
Cu ambele mâini, ţineţi mânerul. Apoi ridicaţi uşor capacul, împingeţi-l şi glisaţi-l complet 
până la capăt.

ATENŢIE
• Ţineţi capacul cu ambele mâini atunci când îl deschideţi sau îl închideţi. Nu îl eliberaţi până când nu este deschis 

sau închis complet. Aveţi grijă să nu vă prindeţi degetele (ale dvs. sau ale altor persoane, în special ale copiilor) 
între capac şi unitate.

• Nu amplasaţi nimic (cum ar fi obiecte sau bucăţi de hârtie) pe partea superioară a capacului claviaturii. Obiectele 
mici plasate pe capacul claviaturii pot cădea în interiorul unităţii atunci când capacul este deschis, îndepărtarea 
acestora fiind aproape imposibilă. În interior, acestea ar putea cauza şocuri electrice, scurtcircuite, incendii sau 
alte avarii grave pentru instrument.

NOTIFICARE
Nu vă sprijiniţi greutatea proprie şi nu amplasaţi obiecte grele pe instrument, în special în jurul capacului claviaturii 
şi a suportului de partitură. Aceasta poate duce la deteriorarea sau la defectarea capacului claviaturii.

Pornirea/întreruperea alimentării

Conector [AC IN]
(pagina 10)

Forma fişei şi a prizei diferă în funcţie de regiune.

1-1 1-2

ATENŢIE
Aveţi grijă să nu vă prindeţi degetele atunci 
când deschideţi sau închideţi capacul.
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3 Reduceţi volumul. 
Rotiţi la nivel „MIN” glisorul [MASTER VOLUME], situat în partea 
dreaptă a panoului.

4 Porniţi alimentarea.
Apăsaţi întrerupătorul [P] (Standby/Pornit), situat în partea dreaptă 
a panoului, pentru a porni alimentarea. Indicatorul de alimentare situat 
sub capătul stâng al panoului se aprinde. În continuare, Stream Lights, 
situate deasupra clapei cu cel mai înalt ton, se aprind intermitent timp 
de câteva secunde, iar alimentarea porneşte.

5 Reglaţi volumul.
Interpretaţi la claviatură pentru a produce sunete şi apăsaţi lent în sus glisorul 
[MASTER VOLUME] pentru a regla volumul. 

ATENŢIE
Nu utilizaţi instrumentul la un nivel ridicat al volumului pe perioade îndelungate, deoarece acest lucru poate 
cauza deteriorarea auzului.

6 La finalul interpretării, opriţi alimentarea.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat întrerupătorul [P] (Standby/Pornit) timp de circa o secundă. 
Indicatorul de alimentare se stinge.

ATENŢIE
Chiar şi atunci când instrumentul este oprit, curentul electric încă mai este transmis către instrument la nivelul 
minim. Când nu utilizaţi instrumentul un timp mai îndelungat sau pe durata furtunilor cu descărcări electrice, 
asiguraţi-vă că scoateţi fişa de alimentare de la reţea din priza CA de perete.

NOTIFICARE
• Nu apăsaţi nicio clapă sau pedală până când instrumentul nu porneşte complet (Stream Lights se opresc 

din aprinderea intermitentă) după activarea întrerupătorului. În caz contrar, pot apărea defecţiuni.
• Dacă trebuie să închideţi forţat instrumentul, menţineţi apăsat întrerupătorul [P] (Standby/Pornit) mai mult de 

trei secunde. Reţineţi faptul că închiderea forţată poate cauza pierderi de date şi deteriorarea instrumentului.

Întrerupător [P] (Standby/Pornit)

Indicatorul de alimentare se aprinde.
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7 Închideţi capacul claviaturii
Cu ambele mâini, ţineţi mânerul. Apoi glisaţi capacul înspre dvs. şi coborâţi-l uşor peste clape.

NOTIFICARE
Toate cântecele înregistrate care nu sunt salvate se pierd la întreruperea automată a alimentării. Asiguraţi-vă că salvaţi 
datele în memoria de înregistrare din aplicaţia pentru dispozitive inteligente Smart Pianist înainte ca acest lucru să 
se întâmple.

Datele care sunt păstrate chiar şi atunci când alimentarea este oprită 
(Parametri pentru copierea de rezervă)
Următoarele date sunt păstrate chiar şi atunci când alimentarea este oprită.
• Ajustare
• Setare reacţie la atingere
• Volum metronom 
• Timp scurs pentru oprirea automată

Funcţia de oprire automată
Pentru a preveni consumul inutil de energie, acest instrument dispune de o funcţie de oprire automată care 
întrerupe automat alimentarea dacă instrumentul nu este utilizat o perioadă specificată de timp. Perioada 
de timp care trece înainte de oprirea automată a alimentării este setată implicit la circa 30 de minute. 
O puteţi dezactiva prin apăsarea clapei A-1 şi o puteţi activa prin apăsarea clapei A#-1 sau o puteţi seta din 
meniul Utility (Utilitar) al aplicaţiei pentru dispozitive inteligente Smart Pianist.
NOTIFICARE
Atunci când instrumentul nu este utilizat o anumită perioadă de timp în timp ce este conectat la un dispozitiv extern, precum 
un amplificator, difuzor sau computer, asiguraţi-vă că urmaţi instrucţiunile din Manualul proprietarului pentru a întrerupe 
alimentarea instrumentului şi a dispozitivelor conectate în vederea protejării acestor dispozitive împotriva deteriorării. Dacă 
doriţi să dezactivaţi întreruperea automată a alimentării atunci când un dispozitiv este conectat, dezactivaţi funcţia de oprire 
automată.

Dezactivarea opririi automate (metoda simplă)
Porniţi alimentarea electrică în timp ce menţineţi apăsată tasta cu cel mai jos ton de pe claviatură. Oprirea automată 
este dezactivată.

ATENŢIE
Aveţi grijă să nu vă prindeţi degetele atunci 
când deschideţi sau închideţi capacul.

+
Clapa cu cel mai jos ton
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Ridicaţi clemele pentru partitura muzicală către dvs. atât cât este posibil. Clemele pentru partitura muzicală 
vă permit să fixaţi pe poziţie paginile caietelor de partituri. Poziţionaţi un dispozitiv inteligent pe suportul 
pentru partituri. Asiguraţi-vă că dispozitivul inteligent se susţine în totalitate pe suportul pentru partituri şi 
ridicaţi clemele pentru partitura muzicală.

ATENŢIE
Dacă se aplică forţă excesivă asupra suportului pentru partituri, suportul pentru partituri şi şuruburile se pot slăbi sau pot 
ceda, ducând la deteriorare sau chiar la vătămare personală. Dacă suportul pentru partituri se desprinde, reataşaţi-l 
consultând instrucţiunile de asamblare (pagina 37). Dacă şuruburile se desfac, strângeţi-le din nou.

NOTIFICARE
Dacă utilizaţi un dispozitiv inteligent în spaţiul aferent suportului pentru partituri sau dacă agăţaţi clemele pentru partitura 
muzicală, dispozitivul inteligent poate cădea de pe suportul pentru partituri.

Pentru a ajusta volumul, utilizaţi glisorul [MASTER VOLUME], situat în 
partea dreaptă a panoului. Cântaţi la claviatură pentru a verifica sunetul 
în timp reglaţi volumul.

ATENŢIE
Nu utilizaţi instrumentul la un nivel ridicat al volumului, pe perioade îndelungate, 
deoarece acest lucru poate cauza deteriorarea auzului.

Utilizarea clemelor pentru partitura muzicală

Reglarea volumului Master

Ridicaţi pentru 
a utiliza.

Închideţi după 
utilizare.

Nivelul creşte.

Nivelul descreşte.
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Conectaţi o pereche de căşti la mufa [PHONES]. Întrucât acest instrument este dotat cu două mufe 
[PHONES], puteţi conecta două perechi de căşti. Dacă utilizaţi o singură pereche de căşti, introduceţi 
fişa în oricare dintre aceste mufe.

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

Reproducerea senzaţiei naturale a distanţei faţă de sunet – Eşantionarea stereofonică 
şi dispozitivul de optimizare stereofonică
Acest instrument oferă două tehnologii avansate, care vă permit să vă bucuraţi de un sunet excepţional de 
realist şi de natural chiar şi atunci când ascultaţi la căşti. Setarea implicită a acestei funcţii este activat, 
dar o puteţi dezactiva utilizând aplicaţia pentru dispozitive inteligente Smart Pianist. 

Eşantionarea stereofonică (doar vocea „CFX Grand”)
Eşantionarea stereofonică este o metodă care utilizează două microfoane speciale setate în poziţia urechilor 
unui interpret şi înregistrează sunetul de pian aşa cum este. Ascultarea sunetului cu acest efect în căşti oferă 
impresia de scufundare în sunet, ca şi cum acesta ar fi emis chiar de către pian. Mai mult decât atât, vă 
puteţi bucura de sunet în mod natural, pentru o perioadă îndelungată, fără ca urechile să vă obosească. 
Când este selectată vocea implicită „CFX Grand” (pagina 24), conectarea căştilor activează în mod 
automat sunetul eşantionării stereofonice.

Dispozitivul de optimizare stereofonică (vocile din grupul pentru pian, altele decât „CFX Grand”)
Dispozitivul de optimizare stereofonică recreează pentru căşti senzaţia de spaţiu pe care o auziţi atunci 
când interpretaţi la un pian acustic, chiar dacă o auziţi prin intermediul căştilor. Când această funcţie este 
activată, puteţi simţi o distanţă naturală a sunetelor, de parcă acestea ar proveni de la pian.

Utilizarea căştilor

Când sunt conectate căştile, vocile din grupul pentru pian se schimbă automat în sunetul eşantionării stereofonice 
sau în sunetul îmbunătăţit cu dispozitivul de optimizare stereofonică, cu setările implicite. Întrucât aceste sunete 
sunt optimizate pentru ascultarea la căşti, vă recomandăm să setaţi această funcţie la valoarea „OFF” (Oprit) 
în următoarele situaţii.
• Când redaţi sunetul de pian al acestui instrument cu un sistem de difuzoare alimentat extern, în timp 

ce monitorizaţi ieşirea sunetului de la acest instrument prin căştile conectate.
• Când efectuaţi o înregistrare audio şi apoi redaţi acel cântec audio înregistrat prin difuzoarele acestui instrument. 

(Asiguraţi-vă să dezactivaţi aceste funcţii înainte de înregistrarea audio).
Puteţi activa sau dezactiva această setare prin intermediul aplicaţiei pentru dispozitive inteligente Smart Pianist. 

Fişă de căşti stereo standard
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Utilizarea suportului de căşti
În pachetul instrumentului este inclus un suport de căşti, pentru a putea agăţa căştile pe instrument. 
Instalaţi suportul de căşti urmând instrucţiunile de la sfârşitul acestui manual.
NOTIFICARE
Nu agăţaţi de suport altceva în afară de căşti. În caz contrar, instrumentul sau suportul se pot deteriora.

Acest instrument este dotat cu trei pedale de picior: pedală amortizor (dreapta), pedală sostenuto (centru) 
şi pedală soft (stânga).
NOTĂ
Dacă pedalele nu funcţionează, este posibil ca fişa cablului să nu fie conectată. Introduceţi bine fişa cablului pentru pedale în mufa 
corespunzătoare (pagina 36).

Pedala amortizor (Pedala dreapta)
Când apăsaţi pedala amortizor, notele pe care interpretaţi prezintă 
o susţinere prelungită. 
Acest instrument prezintă o funcţie de semi-pedală pentru controlul fin, 
expresiv al susţinerii.

Pedala sostenuto (Pedala centru)
Dacă interpretaţi o notă sau un acord la claviatură şi apăsaţi pedala sostenuto 
în timp ce menţineţi nota(ele), notele se vor prelungi atâta timp cât menţineţi 
pedala apăsată. 
Notele următoare nu vor fi prelungite. 
NOTĂ
Cât timp este menţinută apăsată pedala sostenuto (centru), un tip de voce menţinut (care nu decade), cum 
ar fi cel de orgă sau de corzi, poate suna continuu, fără descreştere, după ce notele au fost eliberate.

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.
NOTĂ
Această funcţie a pedalei poate fi diferită de funcţia pedalei normale soft (stânga), în funcţie de vocea selectată. De exemplu, când se 
selectează „Mellow Organ”, apăsarea şi eliberarea acestei pedale comută între vitezele „rapid” şi „lent” ale efectului de difuzoare rotative.

Utilizarea pedalelor

Funcţia semi-pedală
Funcţia semi-pedală vă permite să utilizaţi tehnici de semi-amortizare, în cadrul 
cărora amortizorul este apăsat undeva între minim jos şi maxim sus. În această stare 
de semi-amortizare (în cazul unui pian adevărat), bucăţile de postav amortizor 
dezactivează parţial corzile. Această funcţie vă permite să controlaţi delicat şi expresiv 
dezactivarea prin amortizare, creând nuanţe subtile în interpretarea dvs., prin 
controlul fin al punctului în care presiunea asupra pedalei afectează dezactivarea 
amortizorului. Aceasta poate fi setată prin intermediul aplicaţiei pentru dispozitive 
inteligente Smart Pianist. 

Când apăsaţi pedala 
amortizor aici, notele pe care 
le cântaţi înainte de a elibera 
pedala sunt prelungite 
mai mult.

Când apăsaţi pedala 
sostenuto aici, în timp ce 
menţineţi nota(ele), notele se 
vor prelungi atât timp cât 
menţineţi pedala apăsată.
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Cum se utilizează aplicaţia Smart Pianist

Acest instrument poate fi conectat la aplicaţia pentru dispozitive inteligente Smart Pianist, făcând 
interpretările dvs. muzicale şi mai plăcute. În această secţiune, vom introduce unele dintre aceste funcţii. 
Pentru informaţii privind data de lansare, cum o puteţi obţine şi alte detalii, consultaţi site-ul web de 
mai jos.
https://www.yamaha.com/kbdapps/

Cameră pian
Acest instrument vă permite să interpretaţi voci utilizând sunete de pian, inclusiv ale pianului de concert 
CFX, emblematic pentru Yamaha, cât şi ale renumitului pian de concert Bösendorfer*. De asemenea, puteţi 
face schimbări acustice ale vocii de pian după cum doriţi, inclusiv în privinţa strălucirii sunetului, 
în funcţie de poziţia capacului unui pian de concert sau de reverberaţia unei săli de concert.
*Bösendorfer este o companie subsidiară Yamaha.

Meniul Voice (Voce)
De asemenea, instrumentul este prevăzut cu voci aferente altor diverse instrumente, incluzând pianul, 
corzile, instrumentele de suflat şi aşa mai departe. Puteţi utiliza o funcţie de suprapunere, care stratifică 
vocile una peste cealaltă, sau funcţia de împărţire, care vă permite să interpretaţi diferite voci cu mâna 
dreaptă şi cu mâna stângă, cât şi să cântaţi cu mai multe voci simultan – extinzând bogăţia posibilităţilor 
de interpretare.

Introducere aplicaţie
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Meniul Style (Stil)
Aplicaţia vă oferă o largă varietate de tipare de acompaniament şi de susţinere ritmică (denumite stiluri) 
grupate pe diverse genuri muzicale diferite. Funcţiile de stil pot detecta în mod automat acordul şi pot 
crea acompaniament dinamic.

Meniul Song (Cântec)
Cu ajutorul aplicaţiei, puteţi reda date de cântec (denumite „Cântece”), cum ar fi cântece presetate şi 
cântece disponibile în mod comercial. Nu doar că vă puteţi bucura de redarea cântecelor, dar puteţi, 
de asemenea, să le exersaţi pe măsură ce le redaţi. Aplicaţia afişează notaţia datelor MIDI şi chiar notaţia 
acompaniamentului, stabilită automat pe baza acordurilor unui cântec audio.

Alte funcţii
Iată câteva dintre celelalte funcţii disponibile în aplicaţia pentru dispozitive inteligente Smart Pianist. 

NOTIFICARE
Toate setările de pe instrument sunt înlocuite de setarea de pe aplicaţia Smart Pianist pentru dispozitive inteligente atunci când 
instrumentul este conectat cu aplicaţia Smart Pianist pentru dispozitive inteligente.

Funcţii Descrieri

Recording (Înregistrare) Pentru înregistrarea interpretărilor dvs. ca date MIDI sau date audio.

Registration Memory 
(Memorie de înregistrare)

Pentru salvarea tuturor setărilor instrumentului.

Metronome (Metronom) Generează un sunet de clic, oferind un ghid precis pentru tempo.

Balance (Balans) Pentru reglarea volumului fiecărei părţi.

Utility (Utilitar) Oferă diverse setări detaliate, inclusiv pentru claviatură şi pedale.
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Cum
 se utilizează aplicaţia Sm

art Pianist

Puteţi conecta acest instrument la un dispozitiv inteligent prin intermediul unui cablu USB sau prin LAN 
fără fir. Pentru a afla metoda de conectare, consultaţi „Start Connection Wizard” (Pornire expert de 
conectare) din meniul Instrument al aplicaţiei pentru dispozitive inteligente Smart Pianist.

Descriere generală conexiune
Porniţi aplicaţia pentru dispozitive inteligente Smart Pianist şi urmaţi paşii de mai jos.

1 Atingeţi pictograma [ ≡ ] aflată în colţul din stânga sus al ecranului şi deschideţi meniul.

2 Atingeţi „Instrument” şi deschideţi conexiunea cu instrumentul.

3 Atingeţi „Start Connection Wizard” (Pornire expert de conectare) şi urmaţi paşii acestuia.

Articole necesare
Este posibil să nu fie incluse, în funcţie de zona dvs. Verificaţi la distribuitorul Yamaha.

Conectarea printr-un cablu USB

Dispozitiv iOS
• Cablu USB de tip Lightning

Dispozitiv Android 

Conectarea printr-un adaptor USB de LAN fără fir
• Adaptor USB de LAN fără fir
• Punct de acces 
NOTĂ
Când instrumentul este setat pentru conexiune fără fir directă între instrument şi dispozitivul dvs. inteligent, nu este necesar niciun punct de 
acces. Totuşi, în această situaţie, accesul la internet va fi dezactivat pe dispozitivul dvs. inteligent, iar anumite funcţii pot fi limitate, cum ar fi 
poşta electronică, căutarea şi anumite funcţii ale aplicaţiei Smart Pianist.

NOTIFICARE
Utilizaţi un cablu USB mai scurt de 3 metri. Standardul USB 3.0 nu este acceptat.

Conectarea la un dispozitiv inteligent

Informaţii
Această aplicaţie este compatibilă cu dispozitivele iOS şi Android. Pentru informaţii privind datele de lansare şi alte 
detalii, consultaţi site-ul web de mai jos.
https://www.yamaha.com/kbdapps/

În cazul în care conectorul dispozitivului este USB 
de tip B micro
• Adaptor de conversie (tip B micro masculin – tip A feminin)
• Cablu USB (tip A masculin – tip B feminin)

În cazul în care conectorul dispozitivului este USB 
de tip C
• Adaptor de conversie (tip C masculin – tip A feminin)
• Cablu USB (tip A masculin – tip B feminin)

1 2 3
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Pentru informaţii despre locaţiile acestor conectori, consultaţi secţiunea „Controalele şi terminalele 
panoului” de la pagina 10.
• Adaptor USB de LAN fără fir....... terminal [USB TO DEVICE]
• Dispozitive iOS .............................. terminal [iPad]
• Dispozitiv Android, computer ..... terminal [USB TO HOST]

La partea de sus a fiecărei clape sunt încorporate câte patru lămpi, care sunt asociate aplicaţiei pentru 
dispozitive inteligente Smart Pianist pentru a vă ajuta la interpretare şi pentru a indica funcţiile 
instrumentului.

Afişarea clapelor care trebuie apăsate şi sincronizarea
Pe durata redării unui cântec, Stream Lights se aprind (sau clipesc lent) succesiv conform unui tipar 
descendent, indicând clapele specifice la care trebuie să interpretaţi şi intervalul de timp la care trebuie 
să le apăsaţi.
• Lămpile de culoare roşie reprezintă clapele albe, în timp ce lămpile de culoare albastră reprezintă clapele negre.
• Pe măsură ce luminile „coboară”, apăsaţi clapa indicată atunci când lumina ajunge la partea de jos, 

în poziţia cea mai apropiată de clapă.

Pentru a activa sau dezactiva funcţia, consultaţi meniul Song (Cântec) din aplicaţia pentru dispozitive 
inteligente Smart Pianist.

Afişarea punctului de împărţire
Atunci când interpretaţi voci diferite cu mâna stângă şi cu mâna dreaptă (ceea ce poartă numele de „funcţie 
de împărţire”), Stream Lights indică punctul de împărţire. Presetarea este clapa F#2.

Afişarea stării conexiunii Wi-Fi
Stream Lights indică starea conexiunii Wi-Fi în timp ce configuraţi un punct de acces care acceptă WPS pentru 
a vă conecta dispozitivul inteligent la instrument. În timp ce configuraţi un punct de acces care nu acceptă WPS, 
Stream Lights nu se aprind.
NOTĂ
WPS (Wi-Fi Protected Setup – Instalarea protejată fără fir) se referă la structura necesară pentru a face cu uşurinţă setări ale unei LAN fără 
fir, prin simpla apăsare a butonului WPS de pe un adaptor de LAN fără fir. Aceasta vă ajută să economisiţi timp şi efort în efectuarea 
setărilor necesare pentru a vă conecta la o reţea.

Configurarea 
Stream Lights aferente clapei A#-1 se aprind intermitent în mod succesiv, conform 
unui tipar descendent.

Finalizarea configurării
Stream Lights sunt stinse. De asemenea, verificaţi conexiunea pe dispozitivul dvs. inteligent.

Conexiunea nereuşită 
Stream Lights aferente clapei A-1 iluminează continuu timp de circa de 3 secunde.

Despre luminile de flux

A-1 A#-1

A-1 C0
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Funcţii

Funcţii

Acest instrument vă oferă acces la anumite funcţii, prin simpla menţinere apăsată a butonului 
[FUNCTION] şi prin apăsarea clapei corespunzătoare (după cum se arată mai jos). Aceasta vă permite 
să efectuaţi diverse funcţii şi să modificaţi setări importante, fără a fi nevoie de un dispozitiv inteligent. 

Listă voci 

Listă funcţii

Clapă Voce Descriere voce

C0 CFX Grand Sunetul emblematicului pian de concert Yamaha CFX, cu un interval dinamic larg, pentru un 
control expresiv maxim. Adecvat pentru interpretare în orice gen şi stil muzical.

C#0 Bösendorfer Renumitul sunet al pianului de concert Bösendorfer, fabricat la Viena. Sunetul său spaţios evocă 
dimensiunea instrumentului şi este ideal pentru exprimarea sensibilităţii în compoziţii.

D0 Upright Piano Sunet de pian cu eşantionare stereo, având caracter tonal unic şi oferind o senzaţie mai uşoară, 
mai relaxată.

D#0 Suitcase EP Sunetul unui pian electric ce utilizează „colţi” metalici loviţi de ciocane. Ton moale la interpretare 
uşoară, ton puternic la interpretare agresivă.

E0 Vintage EP Un tip de sunet de pian electric diferit faţă de Suitecase EP. Folosit în mod extensiv în muzica rock 
şi pop.

F0 Sweet DX EP Un sunet de pian electronic produs de un sintetizator FM. Tonul se modifică pe măsura variaţiei 
atingerii la interpretare. Ideal pentru muzica pop.

F#0 Whiter Bars Sunetul unei orgi electrice cu „roată de tonuri”. Eşantionare cu efect de difuzor rotativ, viteză de rotaţie 
lentă. Auzită adesea în interpretări de jazz şi rock.

G0 Pipe Organ Principal Această voce conţine combinaţia de ţevi (8'+4'+2') a unei orgi principale (instrument de alamă). 
Este potrivită pentru muzica bisericească barocă.

G#0 Harpsichord 1 Sunetul instrumentului utilizat frecvent în muzica barocă. Variaţiile de atingere la interpretare nu 
vor afecta volumul, iar un sunet caracteristic se va auzi atunci când eliberaţi clapa.

A0 Vibraphone Un sunet de vibrafon, eşantionat în stereo. Sunetul său spaţios şi clar este ideal pentru muzică pop.

C0 C1 C2
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Listă de cântece 

Listă tipuri de stil

Clapă Cântec Compozitor
C1 Let It Go Kristen Anderson-Lopez & Robert Lopez
C#1 Someone Like You Adele Adkins & Dan Wilson
D1 Moves Like Jagger Adam Levine, Benjamin Levin, Ammar Malik & Johan Schuster
D#1 Clocks Guy Berryman, Jon Buckland, Will Champion & Chris Martin
E1 My Heart Will Go On (Love Theme From ‘Titanic’) James Horner
F1 Canon D dur J. Pachelbel
F#1 Jesus, Joy of Man’s Desiring J. S. Bach
G1 Twinkle, Twinkle, Little Star Traditional
G#1 Salut d’amour op.12 E. Elgar
A1 Für Elise L. v. Beethoven

Clapă Tip de stil Clapă Tip de stil
C2 Contemp Gtr Pop F2 The Blues
C#2 Easy 8Beat 1 F#2 Swing Medium
D2 Acoustic Gtr Ballad G2 Cool Jazz Waltz
D#2 Funky Shuffle G#2 Standard Waltz
E2 Easy Country Pop A2 Brazilian Bossa

C3 C4 C5 C6 C7
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Voce: Sunet de instrument pentru interpretarea la claviatură.
Cântec: Date de cântece.
Stil: Tipar de acompaniament automat şi susţinere ritmică.
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Puteţi selecta şi interpreta diverse voci presetate. Pentru a reseta la valorile implicite de voce (CFX Grand), 
apăsaţi butonul [FUNCTION].

Puteţi reda cântece presetate. Pentru a opri redarea, apăsaţi butonul [FUNCTION]. În timpul redării 
cântecului, Stream Lights indică clapele şi sincronizarea specifice (pagina 23). Puteţi activa sau dezactiva 
setarea Stream Lights prin intermediul aplicaţiei pentru dispozitive inteligente Smart Pianist.

Acest instrument poate detecta acordurile pe baza notelor interpretate la claviatură şi poate produce 
acompaniament în conformitate cu acordurile.

1 Menţinând apăsat butonul [FUNCTION], apăsaţi una dintre clapele C2 – A2.
Ritmul stilului selectat începe şi continuă să fie redat neschimbat până când interpretaţi o notă.

2 Interpretaţi la claviatură odată cu ritmul.
De îndată ce apăsaţi o clapă (oricare clapă), sunetul de bas sau al altor instrumente muzicale 
începe să fie redat. În mod implicit, zona de detectare a acordurilor (denumită „Secţiune 
de acorduri”) este alcătuită din întreaga claviatură.
Puteţi schimba secţiunea de acorduri. Consultaţi aplicaţia pentru dispozitive inteligente 
Smart Pianist.
NOTĂ
Pentru a activa sau dezactiva anumite părţi, apăsaţi clapa corespunzătoare (A4 – B4) în timp ce menţineţi apăsat butonul [FUNCTION].

3 După ce terminaţi interpretarea, apăsaţi butonul [FUNCTION] pentru 
a opri stilul.

Selectarea vocilor presetate

Redarea cântecelor

Interpretarea cu un stil

C0 A0Clapa cu cel 
mai jos ton

C1 A1Clapa cu cel 
mai jos ton

C2 C3A2Clapa cu cel mai jos ton

A#4 (ritm şi bas)

B4 (Ritm)A4 (Toate)
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Utilizând metronomul, puteţi exersa într-un tempo exact şi puteţi confirma tempoul real auzind-l. În timp 
ce menţineţi apăsat butonul [FUNCTION], apăsaţi clapa C3 pentru a porni metronomul. Pentru a opri 
metronomul, apăsaţi clapa C3 în timp ce menţineţi apăsat butonul [FUNCTION]. 

Volumul metronomului poate fi ajustată în paşi. În timp ce menţineţi apăsat butonul [FUNCTION], 
apăsaţi clapele F4 – G4.

Puteţi ajusta tempoul cântecelor, stilurilor sau metronomului într-un interval de 5 – 500 de bătăi pe minut.

Pentru a specifica o valoare din trei cifre
În timp ce menţineţi apăsat butonul [FUNCTION], apăsaţi clapele D3 – B3 corespunzătoare una câte una, 
în ordine. 
De exemplu, pentru a specifica „95”, apăsaţi în ordine clapele B3 (0), A#3 (9) şi F#3 (5).

Pentru a utiliza Stabilire tempo
Puteţi schimba tempoul prin menţinerea apăsată a butonului [FUNCTION] simultan cu atingerea clapei 
C4 (de două sau mai multe ori) la tempoul dorit.

Restaurare tempo implicit
Pentru a restaura tempoul implicit, menţineţi apăsat butonul [FUNCTION] şi apăsaţi clapa C#4. Tempoul 
implicit depinde de stilul sau cântecul selectat.

Utilizarea metronomului

Ajustarea tempoului

Clapa cu cel mai înalt ton

F#4 (Volum implicit)

C3 (Pornit/Oprit) G4 (Volum sus 1)

F4 (Volum jos 1)

6 8 01 3 4

7 92 5

C3 B3

A#3F#3

Clapa cu cel mai jos ton
C4 (Stabilire tempo)
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Puteţi selecta şi aplica un efect de reverberaţie asupra sunetului, care simulează reverberaţia naturală a unei 
săli de concert.

Listă tipuri de reverberaţie 

Adâncimea poate fi ajustată în paşi. În timp ce menţineţi apăsat butonul [FUNCTION], apăsaţi 
clapele G5 – A5.

Sensibilitatea la atingere determină modul în care sunetul răspunde la puterea de atingere. Această setare 
nu modifică forţa de apăsare necesară pentru claviatură. Menţineţi apăsat butonul [FUNCTION] şi apăsaţi 
clapa C6 cheie pentru a comuta între diverse setări: Medium, Hard 1, Hard 2, Fixed, Soft 2, Soft 1 şi 
Medium. Pentru a restaura la valoarea implicită (Medium), menţineţi apăsat butonul [FUNCTION] 
simultan cu apăsarea clapei C#6 .

Listă de sensibilităţi la atingere 

Selectarea reverberaţiei

Clapă Tip de 
reverberaţie Descriere reverberaţie

C5 Recital Hall Simulează reverberaţia clară dintr-o sală de dimensiuni medii, potrivită pentru recital de pian.

C#5 Concert Hall Simulează reverberaţia strălucitoare dintr-o sală de dimensiuni mari, potrivită pentru interpretările 
de orchestră publică.

D5 Chamber Simulează reverberaţia elegantă dintr-o cameră de dimensiuni mici, potrivită pentru muzica de cameră.

D#5 Cathedral Simulează reverberaţia solemnă dintr-o catedrală cu plafon înalt, având ziduri de piatră.

E5 Club Simulează reverberaţia plină de viaţă a unui club de jazz sau a unui mic bar.

F5 No Effect Niciun efect

Setarea sensibilităţii la atingere a claviaturii

Sensibilitate la 
atingere Descriere sensibilitate la atingere

Soft 2 Produce un volum destul de ridicat chiar şi la o putere de atingere uşoară. Ideal pentru interpreţii cu atingere uşoară.

Soft 1 Produce un volum ridicat la o putere de atingere moderată.

Medium Sensibilitate standard la atingere.

Hard 1 Necesită o atingere destul de puternică pentru un volum ridicat.

Hard 2 Necesită o atingere puternică pentru a produce un volum ridicat. Ideal pentru interpreţii cu atingere puternică.

Fixed Fără sensibilitate la atingere. Indiferent cât de puternic apăsaţi clape, nivelul volumului va fi acelaşi.

C5C3 F5 Clapa cu cel mai înalt ton

G#5 (Adâncime implicită)

G5 (Adâncime jos 1)
A5 (Adâncime 
sus 1)

C3 Clapa cu cel mai înalt ton

C#6 (Atingere implicită)

C6 (Sensibilitate la atingere)
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Puteţi schimba canalul MIDI pentru a transmite mesaje MIDI de la [USB TO HOST] sau MIDI [OUT] 
la un dispozitiv MIDI conectat. Pentru a schimba canalul în paşi, menţineţi apăsat butonul [FUNCTION] 
simultan cu apăsarea clapei D6 sau E6. Pentru a reseta la canalul implicit, menţineţi apăsat butonul 
[FUNCTION] şi apăsaţi clapa D#6.

Canale implicite: 

NOTĂ
• Intervalul de canale este de la port MIDI 1, canal 1 până la port MIDI 1, canal 8.
• Cele trei părţi se modifică împreună.
• Canalul nu va fi modificat dacă apăsaţi „Canal sus 1” atunci când partea Main este setată la canalul 8 sau dacă apăsaţi „Canal jos 1” atunci 

când este setată la canalul 1. Totuşi, în cazul părţii Left şi a părţii Layer, canalele vor fi schimbate prin apăsarea „Canal sus 1” sau „Canal 
jos 1” atunci când este setat canalul 8/canalul 1.

Exemplu 

Puteţi schimba înălţimea întregii claviaturi în sus sau în jos la intervale de câte un semiton, pentru a facilita interpretarea în semnături de notă 
dificile sau pentru a potrivi cu uşurinţă înălţimea claviaturii la gama unui interpret vocal sau a altor instrumente. Pentru a transpune, menţineţi 
apăsat butonul [FUNCTION] simultan cu apăsarea clapei F6 sau G6 . Pentru a restaura înălţimea implicită, menţineţi apăsat butonul 
[FUNCTION] şi apăsaţi clapa F#6 .

Schimbarea canalului MIDI

Main part (Partea principală): Port MIDI 1, canal 1

Left part (Partea stângă): Port MIDI 1, canal 2

Layer part (Partea suprapusă): Port MIDI 1, canal 3

Main part (Partea principală): Port MIDI 1, canal 6
Canal sus 1

canal 7

Left part (Partea stângă): Port MIDI 1, canal 7 canal 8

Layer part (Partea suprapusă): Port MIDI 1, canal 8 canal 1

Transpunerea înălţimii în semitonuri

C3 Clapa cu cel mai înalt ton

D#6 (Canal implicit)

D6 (Canal jos 1)
E6 (Canal sus 1)

C3 Clapa cu cel mai înalt ton

F#6 (Implicit)

G6 (Semiton sus)
F6 (Semiton jos)
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Puteţi ajusta fin înălţimea sunetului întregului instrument în paşi de aproximativ 0,2 Hz. Aceasta vă 
permite să potriviţi exact înălţimea claviaturii cu cea a altor instrumente sau a muzicii înregistrate. 
Intervalul de setare este 414,8 Hz – 466,8 Hz. Pentru a creşte înălţimea, menţineţi apăsat butonul 
[FUNCTION] simultan cu apăsarea clapei B6; pentru a o coborî, menţineţi apăsat butonul [FUNCTION] 
simultan cu apăsarea clapei A6.

Pentru a seta înălţimea la 442,0 Hz (o înălţime frecvent utilizată de instrumentele de alamă şi cele de suflat), 
menţineţi apăsat butonul [FUNCTION] simultan cu apăsarea clapei G#6. Pentru a restaura înălţimea 
implicită (440,0 Hz), menţineţi apăsat butonul [FUNCTION] simultan cu apăsarea clapei A#6.

Această operaţiune resetează toate datele la setările implicite din fabrică. Pentru a face acest lucru, opriţi 
alimentarea, apoi menţineţi apăsată clapa C7 (clapa cu cel mai înalt ton) simultan cu pornirea alimentării.

NOTĂ
Pentru informaţii privind datele care sunt păstrate chiar şi atunci când alimentarea este întreruptă, consultaţi pagina 16.

Ajustarea fină a înălţimii

Iniţializarea setărilor

A6C3 B6

Clapa cu cel mai înalt ton

C3

G#6 A#6

Clapa cu cel mai înalt ton

Clapa cu cel mai înalt ton (C7)
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Conexiuni
Pentru informaţii despre locaţiile acestor conectori, consultaţi secţiunea „Controalele şi terminalele 
panoului” de la pagina 10.

ATENŢIE
Înainte de a conecta instrumentul la alte componente electronice, întrerupeţi alimentarea tuturor componentelor. De asemenea, 
înainte de a porni sau de a întrerupe alimentarea unei componente, asiguraţi-vă că reglaţi toate nivelurile de volum la minim (0). 
În caz contrar, se poate produce deteriorarea componentelor, poate apărea pericolul de electrocutare sau chiar poate avea loc 
pierderea definitivă a auzului.

Puteţi conecta un adaptor USB de LAN fără fir la terminalul [USB TO DEVICE] Consultaţi meniul 
Instrument din aplicaţia pentru dispozitive inteligente Smart Pianist.
NOTĂ
Este posibil să nu fie inclus un adaptor USB de LAN fără fir, în funcţie de zona în care vă aflaţi.

Terminal [USB TO DEVICE]

Măsuri de precauţie la utilizarea terminalului [USB TO DEVICE]
Acest instrument este prevăzut cu un terminal [USB TO DEVICE] încorporat. Atunci când conectaţi un dispozitiv 
USB la terminal, asiguraţi-vă că manipulaţi cu grijă dispozitivul USB. Respectaţi măsurile de precauţie importante 
de mai jos.
NOTĂ
Pentru informaţii suplimentare despre manipularea dispozitivelor USB, consultaţi Manualul proprietarului dispozitivului USB.

 Dispozitive USB compatibile
• Adaptor USB de LAN fără fir
• Memorie flash USB (poate fi utilizată doar pentru a actualiza software-ul; nu serveşte la utilizarea normală, 

pentru salvare fişiere, citire date, înregistrare sau redare) 

Alte dispozitive USB, precum un hub USB, o tastatură sau un mouse de computer, nu pot fi utilizate.

Deşi pe acest instrument pot fi utilizate dispozitivele USB de la 1.1 la 2.0, timpul de salvare pe sau încărcare 
de pe dispozitivul USB poate varia în funcţie de tipul de date sau de starea instrumentului.
Instrumentul nu acceptă neapărat toate dispozitivele USB disponibile în comerţ. Yamaha nu poate garanta 
funcţionarea dispozitivelor USB pe care le achiziţionaţi. Înainte de a achiziţiona un dispozitiv USB pentru 
a-l utiliza cu acest instrument, vizitaţi următoarea pagină Web:
http://download.yamaha.com/
NOTĂ
Clasa electrică a terminalului [USB TO DEVICE] este de maximum 5 V/500 mA. Nu conectaţi dispozitive USB aparţinând unei clase 
mai mari decât aceasta, deoarece poate fi deteriorat instrumentul.

 Conectarea unui dispozitiv USB 
Atunci când conectaţi un dispozitiv USB la terminalul [USB TO DEVICE], asiguraţi-vă că dispozitivul 
este prevăzut cu un conector corespunzător şi că este conectat în direcţia adecvată.

NOTIFICARE
• Evitaţi conectarea sau deconectarea dispozitivului USB în timpul accesării dispozitivului USB. Nerespectarea acestei 

instrucţiuni poate duce la „blocarea” funcţionării instrumentului sau la deteriorarea dispozitivului USB şi a datelor.
• La conectarea şi deconectarea dispozitivului USB (şi invers), aşteptaţi câteva secunde între cele două operaţiuni.
• Cablurile prelungitoare nu pot fi utilizate la conectarea de dispozitive USB prin [USB TO DEVICE].
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Redarea unui player audio portabil cu difuzoare încorporate
Puteţi conecta fişa căştii unui player audio portabil la mufa [AUX IN] a instrumentului, ascultând sunetul 
playerului audio respectiv prin difuzoarele încorporate ale instrumentului.
NOTIFICARE
• Glisorul [MASTER VOLUME] al instrumentului are efect asupra semnalului de intrare de la mufa [AUX IN].
• Pentru a evita posibilele deteriorări ale dispozitivelor, porniţi mai întâi alimentarea dispozitivului extern, apoi pe cea 

a instrumentului. Când opriţi alimentarea, mai întâi opriţi instrumentul, apoi dispozitivul extern.

NOTĂ
Utilizaţi cabluri audio şi mufe de adaptor care nu au rezistenţă (zero).

Utilizarea unui sistem stereo extern pentru redare
Puteţi conecta un sistem stereo pentru a amplifica sunetul instrumentului utilizând mufele AUX OUT 
[L/L+R]/[R]. Sunetul microfonului sau al chitarei conectate la mufa [MIC/LINE IN] a instrumentului 
este în acelaşi timp transmis la ieşire.
NOTIFICARE
• Pentru a evita eventuale deteriorări, porniţi mai întâi alimentarea instrumentului, apoi pe cea a dispozitivului extern. Când opriţi 

alimentarea, opriţi mai întâi dispozitivul extern, apoi instrumentul. Întrucât alimentarea acestui instrument poate fi întreruptă 
automat datorită funcţiei Auto Power Off (Oprire automată) (pagina 16), opriţi alimentarea dispozitivului extern sau dezactivaţi 
funcţia de oprire automată atunci când nu intenţionaţi să utilizaţi instrumentul.

• Nu direcţionaţi ieşirea de la mufele [AUX OUT] către mufele [AUX IN]. Dacă efectuaţi această conexiune, intrarea semnalului 
în mufele [AUX IN] reprezintă ieşirea din mufele [AUX OUT]. Aceste conexiuni pot duce la o buclă de răspuns care va face 
imposibilă interpretarea normală şi poate chiar deteriora echipamentul.

NOTĂ
• Când conectaţi un dispozitiv monoacustic, utilizaţi doar mufa [L/L+R].
• Utilizaţi o mufă adaptoare adecvată dacă mufa de intrare a difuzorului alimentat nu corespunde fişei de căşti a cablului audio.
• Utilizaţi cabluri audio şi mufe de adaptor care nu au rezistenţă (zero).

Conectarea dispozitivelor audio (mufa [AUX IN] şi mufele 
AUX OUT [R]/[L/L+R])

Instrument

Player audio portabil

Mufă de căşti
(stereo mini)

Mufă de căşti
(stereo mini)

Cablu audio

Semnal audio

Instrument Difuzor activat

Fişă de căşti
(standard))

Fişă de căşti
(standard))

Cablu audio

Semnal audio
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Întrerupătoarele cu pedală FC4A sau FC5 şi controlerul de picior FC7 (comercializate separat) se pot 
conecta la mufa [AUX PEDAL]. Un întrerupător cu pedală poate fi utilizat pentru activarea şi dezactivarea 
funcţiilor, în timp ce un controler de picior controlează parametri continui, cum ar fi volumul. Pentru 
a asocia funcţia la pedala conectată, consultaţi Pedal Setting (Setare pedală) din meniul Utility (Utilitar) 
al aplicaţiei pentru dispozitive inteligente Smart Pianist.
 

NOTĂ
Asiguraţi-vă că aţi conectat sau aţi deconectat pedala doar atunci când alimentarea electrică este întreruptă.

La mufa [MIC/LINE IN] (fişă standard de căşti de 1/4") puteţi conecta un microfon, o chitară sau alte 
echipamente audio. Reţineţi faptul că trebuie să selectaţi „MIC” sau „LINE IN”, în funcţie de echipamentul 
conectat. Când nivelul de ieşire al echipamentului conectat (cum ar fi un microfon, o chitară, o chitară bas) 
este redus, setaţi butonul [MIC/LINE] la „MIC”. Când nivelul de ieşire al echipamentului conectat 
(cum ar fi un sintetizator, o claviatură, un player CD) este ridicat, setaţi butonul [MIC/LINE] la „LINE”.

1 Înainte de a porni alimentarea instrumentului, setaţi butonul [INPUT VOLUME] 
la poziţia minimă.

2 Conectaţi microfonul sau chitara la mufa [MIC/LINE IN].
NOTĂ
Asiguraţi-vă că aveţi un microfon dinamic convenţional.

3 Setaţi comutatorul [MIC/LINE] la „MIC” sau „LINE”, în funcţie de instrumentul 
ce trebuie conectat.

4 Porniţi alimentarea modelului Clavinova.
5 (Dacă este necesar, porniţi microfonul). Reglaţi butonul rotativ [INPUT 

VOLUME] în timp ce cântaţi la microfon sau interpretaţi la chitară.
6 La finalul interpretării, învârtiţi butonul rotativ [INPUT VOLUME] la nivel 

minim, înainte de a îndepărta microfonul sau chitara.
7 Scoateţi microfonul sau chitara din mufa [MIC/LINE IN].

Conectarea unui întrerupător cu pedală/controler de picior 
(mufa [AUX PEDAL])

Conectarea unui microfon sau a unei chitare (mufa [MIC/LINE IN], 
comutatorul [MIC/LINE])

Pedale de picior

Întrerupător 
cu pedală

FC4A

Întrerupător 
cu pedală

FC5

Controler de picior
FC7
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Conectând un computer la terminalul [USB TO HOST], puteţi transfera date între instrument şi computer 
prin intermediul MIDI. Pentru detalii legate de utilizarea unui computer cu acest instrument, consultaţi 
„Computer-related Operations” (Operaţiuni pe computer) de pe site-ul web (pagina 8).

ATENŢIE
Dacă utilizaţi instrumentul împreună cu software de producţie muzicală de pe un computer, dezactivaţi funcţia de monitorizare 
a respectivului software. În caz contrar, se poate genera un nivel ridicat sau inconfortabil al volumului, ce poate duce 
la pierderea permanentă a auzului sau la deteriorarea echipamentului.

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

NOTĂ
• Instrumentul va începe transmiterea imediat după realizarea conexiunii USB.
• Când se utilizează un cablu USB pentru conectarea instrumentului la computer, realizaţi conexiunea direct, fără a trece printr-un hub USB.
• Pentru informaţii legate de configurarea software-ului secvenţial, consultaţi manualul proprietarului aferent software-ului respectiv.
• Nu se poate conecta un computer la acest instrument cu un adaptor USB de LAN fără fir.
• Instrumentul nu transmite niciun mesaj MIDI atunci când este conectat cu aplicaţia Smart Pianist pentru dispozitive inteligente.

Utilizaţi terminalele MIDI [IN]/[OUT]/[THRU] şi cablurile MIDI standard pentru a conecta dispozitive 
MIDI externe (claviatură, ordonator etc.).
MIDI IN: Recepţionează mesaje MIDI de la un alt dispozitiv MIDI.
MIDI OUT: Transmite mesaje MIDI generate de instrument către alt dispozitiv MIDI.
MIDI THRU: Retransmite mesajele MIDI recepţionate prin MIDI IN.
 

NOTĂ
• Instrumentul nu transmite niciun mesaj MIDI atunci când este conectat cu aplicaţia Smart Pianist pentru dispozitive inteligente.

Conectarea la un computer (terminalul [USB TO HOST])

Conectarea dispozitivelor MIDI externe (terminale MIDI)

Computer

Capătul din stânga 
al suportului de 
partituri

Cablu USB

MIDI OUT MIDI INMIDI OUT MIDI IN

Instrument Dispozitiv MIDI extern

Recepţie MIDI

Transmisie MIDI

Cabluri MIDI
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Asamblare
Această ilustraţie prezintă modelul CSP-170.

ATENŢIE
• Asamblaţi unitatea pe o suprafaţă dură şi dreaptă, într-un 

spaţiu larg.
• Aveţi grijă să nu încurcaţi piesele şi asiguraţi-vă că montaţi 

toate piesele în direcţia corectă. Asamblaţi unitatea în ordinea 
prezentată mai jos.

• Asamblarea trebuie realizată de cel puţin două persoane.
• Nu utilizaţi decât şuruburile incluse, de dimensiunile 

specificate. Nu utilizaţi niciun alt şurub. Utilizarea de şuruburi 
necorespunzătoare poate duce la deteriorarea sau defectarea 
produsului.

• Asiguraţi-vă că strângeţi toate şuruburile la finalizarea 
asamblării unităţii.

• Pentru dezasamblarea unităţii, parcurgeţi în mod invers ordinea 
de asamblare prezentată mai jos.

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

Scoateţi din pachet bucăţile de spumă din polistiren, 
amplasaţi-le pe podea, apoi aşezaţi unitatea A pe ele.
Poziţionaţi bucăţile de polistiren astfel încât să nu blocheze 
difuzorul sau conectorul de la partea inferioară a unităţii A. 1 Ataşaţi C la D şi la E.

1 Desfaceţi şi îndreptaţi cablul pentru pedale.
Nu aruncaţi colierul din vinilin. Veţi avea nevoie de acesta 
mai târziu, la pasul 5.

2 Introduceţi proiecţiile în orificiile consolelor şi ataşaţi D 
şi E la C, strângând G (x 4).

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

C

D E

F

B

A

Bucăţi din spumă de polistiren

Cablu pentru pedale 
inclus în interior

G H, J

K

CSP-150B / CSP-150PE
CSP-170B / CSP-170PE

H

J

CSP-150WH
CSP-170WH

4 x 12 mm x 2

4 x 12 mm x 4

6 x 20 mm x 10

4 x 20 mm x 4

4 x 12 mm x 2

4 x 10 mm x 2 

L
Cablu de alimentare

2 cleme pentru cablu

Suport de căşti

Negru

Negru

Argintiu

2

2

E
G

G

C D

2
1
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2 Ataşaţi B.

1 Aliniaţi orificiile pentru şuruburi de pe partea superioară 
a piesei B cu orificiile consolei de pe D şi E, apoi ataşaţi 
colţurile superioare ale piesei B la piesele D şi E strângând 
cu degetele şuruburile H (x 2).

2 Fixaţi capătul inferior al piesei B utilizând şuruburile K (x 4).

3 Fixaţi bine şuruburile H din partea superioară a piesei B, 
care au fost ataşate la pasul 2- 1.

3 Montaţi piesa A.
Asiguraţi-vă că menţineţi mâinile la cel puţin 15 cm 
distanţă de ambele capete ale piesei A atunci când 
o poziţionaţi.

ATENŢIE
Aveţi mare grijă să nu scăpaţi unitatea principală şi să nu o lăsaţi 
să vă prindă degetele. Nu ţineţi piesa A într-o poziţie diferită de 
cea specificată mai sus.

4 Fixaţi piesa A.
1 Reglaţi poziţia piesei A astfel încât capetele acesteia din 

stânga şi din dreapta să fie proiectate în mod egal peste 
piesele D şi E (după cum se vede din faţă).

2 Fixaţi piesa A strângând şuruburile G (x 6) din faţă.

5 Conectaţi cablul pentru pedale şi cablul 
de alimentare.

1 Introduceţi fişa cablului pentru pedale în conectorul 
pentru pedale.

2 Ataşaţi clemele pentru cablu la panoul posterior precum 
în imagine, apoi fixaţi cablul în cleme.

În funcţie de modelul pianului digital achiziţionat, 
culoarea suprafeţei unei părţi a piesei B poate fi diferită 
de culoarea celeilalte părţi. În acest caz, poziţionaţi piesa B 
astfel încât partea având culoare similară cu D şi E să fie 
orientată spre interpret.

D

B

E
H

K

1 3

2

 

A

Aliniaţi orificiile pentru şuruburi.

Cel puţin 15 cm

Introduceţi bine cablul pentru pedale 
până când partea metalică a fişei cablului 
nu se mai vede. În caz contrar, este posibil 
ca pedala să nu funcţioneze corect. 

A

A
1

G
2

2

3

1

4
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3 Utilizaţi un colier din vinilin pentru a fixa cablul pentru 
pedale.

4 Introduceţi fişa cablului de alimentare în conectorul 
de alimentare.

6 Fixaţi dispozitivul de reglare.
Rotiţi dispozitivul de reglare până când intră 
în contact ferm cu suprafaţa podelei. 

7 Ataşaţi suportul pentru căşti.
Utilizaţi şuruburile L (x 2) pentru a ataşa suportul, 
conform ilustraţiei. 

8 Ataşaţi piesa F la piesa A.
1 Strângeţi cu degetele şuruburile J (x 2), conform ilustraţiei. 

2 Instalaţi consolele piesei F pe şuruburile J şi glisaţi-le astfel 
încât şuruburile J se potrivească în capetele mai mici ale 
canelurilor. 

3 Strângeţi complet şuruburile J.

L

1

J

A

Aprox. 5 mm

După finalizarea asamblării, verificaţi următoarele 
elemente.
• Au mai rămas piese nefolosite?
→ Revizuiţi procedura de asamblare şi corectaţi erorile.

• Instrumentul se află la distanţă suficientă de uşi 
şi de alte obiecte mobile?

→ Mutaţi instrumentul într-un loc corespunzător.

• Instrumentul sau suportul de partituri scoate 
un huruit atunci când îl mişcaţi?

→ Strângeţi bine toate şuruburile.

• Cutia pentru pedale scoate un huruit sau cedează 
atunci când apăsaţi pedalele?

→ Rotiţi dispozitivul de reglare astfel încât să fie fixat ferm 
pe podea.

• Cablurile pentru pedale şi de alimentare sunt 
introduse bine în prize?

→ Verificaţi conexiunea.

A

F

2

A

F

3
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ATENŢIE
Când mutaţi instrumentul, după asamblare, ţineţi întotdeauna 
piesa A de partea inferioară. 
Nu ţineţi unitatea de capacul claviaturii sau de partea 
superioară. Manipularea necorespunzătoare poate duce 
la avarierea instrumentului sau la accidente. 

Transportul
Dacă vă mutaţi într-o altă locaţie, puteţi transporta 
instrumentul împreună cu alte lucruri personale. Puteţi muta 
unitatea asamblată sau o puteţi dezasambla până în stadiul 
în care se afla atunci când aţi scos-o prima dată din cutie. 
Transportaţi claviatura pe orizontală. Nu o sprijiniţi de perete 
şi nu o ţineţi în picioare sprijinită pe partea sa laterală. 
Nu expuneţi instrumentul la vibraţii excesive sau şocuri. Atunci 
când transportaţi instrumentul asamblat, asiguraţi-vă că toate 
şuruburile sunt strânse corespunzător şi că nu au fost slăbite 
în timpul mutării instrumentului.

ATENŢIE
Dacă unitatea sau suportul de partituri scârţâie sau pare 
instabil(ă) atunci când interpretaţi la claviatură, consultaţi 
schemele de asamblare şi strângeţi din nou toate şuruburile.

A

Nu ţineţi de nicio altă parte decât de suprafaţa inferioară a piesei A.

Ţineţi de partea 
inferioară a piesei A.
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Depanare
Pentru informaţii despre depanarea setărilor aplicaţiei, consultaţi meniul Help (Ajutor) inclus în aplicaţie.
 

Problemă Cauză posibilă şi soluţie

Instrumentul nu porneşte. Instrumentul nu a fost conectat corespunzător. Introduceţi bine conectorul 
feminin în mufa instrumentului şi fişa electrică într-o priză CA 
corespunzătoare (pagina 36).

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

Acest lucru este normal atunci când se aplică curent electric asupra 
instrumentului.

Alimentarea s-a oprit automat. Acest lucru este normal şi se datorează funcţiei Auto Power Off 
(Oprire automată). Dacă este necesar, setaţi parametrul funcţiei 
de oprire automată (pagina 16).

Se aude zgomot din difuzoare 
sau din 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.

Atunci când instrumentul este utilizat cu 
o aplicaţie de dispozitiv inteligent, din 
difuzoarele sau căştile instrumentului 
se aude zgomot.

Când utilizaţi instrumentul împreună cu o aplicaţie de pe un dispozitiv 
inteligent precum iPhone/iPad, vă recomandăm să efectuaţi conexiunea 
printr-un cablu USB sau să setaţi dispozitivul dvs. să nu emită unde radio 
(comutându-l în „Airplane Mode” [Modul avion]), apoi să activaţi doar funcţia 
Wi-Fi şi să efectuaţi conectarea la instrument.

Volumul general este scăzut sau nu 
se aude niciun sunet.

Volumul Master este setat prea jos; setaţi-l la un nivel corespunzător utilizând 
glisorul [MASTER VOLUME] (pagina 17).

Pedalele nu funcţionează. Este posibil ca respectivul cablu pentru pedale să nu fie corect conectat la 
mufa [PEDAL]. Introduceţi cablul pentru pedale până la capăt, atunci când 
partea metalică a fişei cablului nu se mai vede (pagina 36).

Volumul claviaturii este mai jos decât 
volumul metronomului.

Nivelul volumului pentru metronom este setat prea sus. Reglaţi volumul 
metronomului (pagina 27).

Tonurile mai înalte sau mai joase nu sună 
corect atunci când se efectuează setarea 
unei transpuneri sau a unei octave.

Instrumentul poate acoperi o gamă de clape C-2 – G8 atunci când setaţi 
transpunerea. Dacă se interpretează note cu ton mai jos decât C-2, sunetul 
real rezultat este cu o octavă mai înalt. Dacă se interpretează note cu ton mai 
înalt decât G8, sunetul rezultat este cu o octavă mai jos.
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Specificaţii tehnice
* Aceste funcţii sunt limitate în lipsa aplicaţiei Smart Pianist. 

CSP-170 CSP-150

Denumirea produsului Pian digital

Dimensiune/
greutate

Lăţime
[Pentru modelele cu finisaj lucios]

1.412 mm 
[1.418 mm]

Înălţime
[Pentru modelele cu finisaj lucios]

1.040 mm 
[1.040 mm]

Adâncime
[Pentru modelele cu finisaj lucios]

465 mm
[466 mm]

Greutate
[Pentru modelele cu finisaj lucios]

67 kg
[69 kg]

58 kg
[61 kg]

Interfaţă de 
control

Claviatura Număr de clape 88

Tip Claviatură NWX (Natural Wood X): 
parte superioară a clapelor din 
abanos şi fildeş sintetic, canal

Claviatură GH3X (Graded Hammer 
3X): parte superioară a clapelor din 

abanos şi fildeş sintetic, canal

Reacţie la atingere Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2/Fixed

Pedală Număr de pedale 3

Semi-pedală Da (Amortizor)

Funcţii atribuibile* Sustain, Sostenuto, Soft, Glide, Style Start/Stop, Volume etc.

Cabinet Stil capac claviatură Glisant

Suport pentru partituri Da

Clemă pentru partituri Da

Voci Generare tonuri Sunet pian Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial

Eşantionare stereofonică* Da (doar Yamaha CFX Voice)

Efect pian VRM Da

Eşantioane de eliberare 
clapă

Da

Eliberare uşoară Da

Polifonie (max.) 256

Presetate Număr de voci* 692 voci + 29 seturi de tobe/SFX

Voci oferite* 14 voci VRM, 113 voci Super Articulation, 27 de voci Natural! 27 de voci 
Sweet! 63 de voci Cool! 69 de voci Live! 30 de voci Organ Flutes!

Compatibilitate (Pentru redare cântec) XG, GS, GM, GM2

Efecte Tipuri Reverb* 58 de tipuri

Master EQ* 5 tipuri

Vocal Harmony* 44 de tipuri

Intelligent Acoustic Control 
(IAC)

Da

Stereophonic Optimizer Da

Mic/Line* Standard, Brighter şi Louder

Funcţii Layer* Da

Split* Da
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Stiluri Presetate Număr de stiluri* 470 de Stiluri

Stiluri oferite* 396 de stiluri Pro, 34 de stiluri Session, 4 stiluri Free Play, 36 de stiluri Pianist

Control stil INTRO x 1, ENDING x 1, MAIN x 4, FILL IN x 4

Cântece (MIDI) Presetate Număr de cântece 
presetate*

403

Înregistrare Număr de piste* 16

Capacitate date* în funcţie de dispozitivul inteligent

Format Redare SMF (Format 0 şi 1), XF

Înregistrare* SMF (Format 0)

Cântece 
(Audio)

Înregistrare Timp de înregistrare 
(max.)*

în funcţie de dispozitivul inteligent

Format Redare* format acceptat de dispozitivul inteligent

Înregistrare* WAV/AAC

Extindere timp* Da

Schimbare înălţime sunet* Da

Atenuator melodie* Da

Funcţii Memorie de înregistrare* Da

Ghidaj* Clapă corectă, orice clapă, tempoul dvs.

Stream Lights Da (în 4 paşi)

Cântece Funcţie de afişare partituri* Da

Funcţie de afişare 
acorduri*

Da

Funcţie de afişare versuri* Da

Comenzi 
generale

Metronom Da

Tempo 5 – 500, Stabilire tempo

Transpunere -12 – 0 – +12

Ajustare 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz 

Tip gamă* 9

Conectivitate Conectivitate Căşti Mufă standard de căşti stereo x 2

Microfon Mic/Line In, volum de intrare

MIDI [IN], [OUT], [THRU]

AUX IN Mini-mufă stereo

AUX OUT [L/L+R], [R]

AUX PEDAL Da

USB TO DEVICE Da

USB TO HOST Da

iPad Da

Sistem 
de sunet

Amplificatoare (45 W + 45 W) × 2 30 W × 2

Difuzoare (16 cm + 8 cm) x 2 16 cm x 2

Dispozitiv de optimizare acustică Da

Alimentare 
electrică

Oprire automată Da

CSP-170 CSP-150
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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 descărcați fișierul manualului. Deoarece este posibil ca specificațiile, echipamentele sau accesoriile comercializate 
separat să nu fie aceleași în fiecare zonă, consultați reprezentanța Yamaha.

Accesorii incluse Manualul proprietarului, garanţie*, înregistrare produs pentru membri online, 
bancă*, cablu de alimentare, adaptor USB de LAN fără fir *, 

Manualul proprietarului pentru adaptorul USB de LAN fără fir*, 
Cablu USB (USB tip A – USB tip B)*, 

Cablu de conversie USB (USB tip B – USB tip B micro/USB tip B – USB tip C)*
*Este posibil să nu fie inclus, în funcţie de zona în care vă aflaţi. Verificaţi 

la distribuitorul Yamaha.

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

Căşti HPH-150/HPH-100/HPH-50
Întrerupătoare cu pedală FC4A/FC5

Controler de picior FC7
Adaptor USB de LAN fără fir UD-WL01

Adaptor USB de MIDI fără fir MD-BT01/UD-BT01

Formate compatibile pentru acest instrument
 GM2 
„GM (General MIDI)” este unul din cele mai comune formate de alocare a vocii. „GM System Level 2” este o specificaţie standard 
care amplifică „GM”-ul original şi îmbunătăţeşte compatibilitatea datelor de cântec. De asemenea, asigură polifonie crescută, 
o selecţie mai mare a vocii, parametri de voce extinşi şi procesare integrată a efectelor.

 XG
XG reprezintă o îmbunătăţire majoră a formatului GM System Level 1 şi a fost dezvoltat de Yamaha special pentru a oferi mai 
multe voci şi variaţii, precum şi un control expresiv superior al vocilor şi efectelor şi pentru a asigura compatibilitatea datelor 
pe termen lung.

 GS
GS a fost dezvoltat de Roland Corporation. La fel ca şi Yamaha XG, GS reprezintă o îmbunătăţire majoră a formatului GM în 
special pentru a oferi mai multe voci şi seturi de tobe şi variaţii ale acestora, precum şi un control expresiv superior al vocilor 
şi efectelor.

 XF
Formatul Yamaha XF îmbunătăţeşte standardul SMF (Fişier MIDI standard) cu o funcţionalitate superioară şi extindere 
nelimitată pentru viitor. Acest instrument poate afişa versuri când se redă un fişier XF care conţine date ce reprezintă versuri.

CSP-170 CSP-150
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The followings are the titles, credits and copyright notices for thirty seven (37) of the songs pre-installed in this 
instrument (CSP-170/CSP-150):

All I Want For Christmas Is You
Words and Music by Mariah Carey and Walter Afanasieff
Copyright © 1994 BEYONDIDOLIZATION, SONY/ATV MUSIC 

PUBLISHING LLC, TAMAL VISTA MUSIC, WALLYWORLD 
MUSIC and KOBALT MUSIC COPYRIGHTS SARL

All Rights for BEYONDIDOLIZATION Controlled and Administered by 
UNIVERSAL TUNES, A Division of SONGS OF UNIVERSAL, 
INC.

All Rights for SONY/ATV MUSIC PUBLISHING LLC, TAMAL VISTA 
MUSIC and WALLYWORLD MUSIC Administered by SONY/ATV 
MUSIC PUBLISHING LLC, 424 Church Street, Suite 1200, 
Nashville, TN 37219 

All Rights Reserved   Used by Permission

All The Things You Are 
Lyrics by Oscar Hammerstein II 
Music by Jerome Kern
Copyright © 1939 UNIVERSAL - POLYGRAM INTERNATIONAL 

PUBLISHING, INC.
Copyright Renewed
All Rights Reserved   Used by Permission

Autumn Leaves
English lyric by Johnny Mercer 
French lyric by Jacques Prevert 
Music by Joseph Kosma
© 1947, 1950 (Renewed) ENOCH ET CIE
Sole Selling Agent for U.S. and Canada: MORLEY MUSIC CO., 

by agreement with ENOCH ET CIE
All Rights Reserved

Back For Good
Words and Music by Gary Barlow 
Copyright © 1995 BMG VM Music Ltd.
All Rights Administered by BMG Rights Management (US) LLC 
All Rights Reserved   Used by Permission

Billie Jean
Words and Music by Michael Jackson 
Copyright © 1982 Mijac Music 
All Rights Administered by Sony/ATV Music Publishing LLC, 

424 Church Street, Suite 1200, Nashville, TN 37219
International Copyright Secured   All Rights Reserved

Can’t Take My Eyes Off Of You
Words and Music by Bob Crewe and Bob Gaudio
Copyright © 1967 EMI Longitude Music and Seasons Four Music 
Copyright Renewed
All Rights on behalf of EMI Longitude Music Administered by Sony/ATV 

Music Publishing LLC, 424 Church Street, Suite 1200, Nashville, 
TN 37219

International Copyright Secured   All Rights Reserved

Candle In The Wind
Words and Music by Elton John and Bernie Taupin
Copyright © 1973 UNIVERSAL/DICK JAMES MUSIC LTD.
Copyright Renewed 
All Rights in the United States and Canada Controlled and Administered 

by UNIVERSAL - SONGS OF POLYGRAM INTERNATIONAL, 
INC.

All Rights Reserved   Used by Permission

Clocks
Words and Music by Guy Berryman, Jon Buckland, Will Champion and 

Chris Martin 
Copyright © 2002 by Universal Music Publishing MGB Ltd.
All Rights in the United States Administered by Universal Music - MGB 

Songs 
International Copyright Secured   All Rights Reserved

Dancing Queen
Words and Music by Benny Andersson, Bjorn Ulvaeus and Stig Anderson 
Copyright © 1976, 1977 UNIVERSAL/UNION SONGS MUSIKFORLAG 

AB
Copyright Renewed
All Rights Administered by UNIVERSAL - POLYGRAM 

INTERNATIONAL PUBLISHING, INC. and EMI GROVE PARK 
MUSIC, INC.

All Rights Reserved   Used by Permission

Eternal Flame
Words and Music by Billy Steinberg, Tom Kelly and Susanna Hoffs 
Copyright © 1988 Sony/ATV Music Publishing LLC and Bangophile 

Music
All Rights on behalf of Sony/ATV Music Publishing LLC Administered 

by Sony/ATV Music Publishing LLC, 424 Church Street, Suite 1200, 
Nashville, TN 37219

All Rights on behalf of Bangophile Music Controlled and Administered 
by Songs Of Universal, Inc.

International Copyright Secured   All Rights Reserved

Every Breath You Take
Music and Lyrics by Sting 
Copyright © 1983 G.M. Sumner
All Rights Administered by Sony/ATV Music Publishing LLC, 

424 Church Street, Suite 1200, Nashville, TN 37219
International Copyright Secured   All Rights Reserved

Fields Of Gold
Music and Lyrics by Sting 
Copyright © 1993 Steerpike Ltd.
All Rights Administered by Sony/ATV Music Publishing LLC, 

424 Church Street, Suite 1200, Nashville, TN 37219
International Copyright Secured   All Rights Reserved

Final Countdown
Words and Music by Joey Tempest
Copyright © 1986 EMI Music Publishing Ltd.
All Rights Administered by Sony/ATV Music Publishing LLC, 

424 Church Street, Suite 1200, Nashville, TN 37219
International Copyright Secured   All Rights Reserved

The Girl From Ipanema (Garôta De Ipanema)
Music by Antonio Carlos Jobim 
English Words by Norman Gimbel 
Original Words by Vinicius De Moraes
Copyright © 1963 ANTONIO CARLOS JOBIM and VINICIUS DE 

MORAES, Brazil
Copyright Renewed 1991 and Assigned to SONGS OF UNIVERSAL, 

INC. and WORDS WEST LLC
English Words Renewed 1991 by NORMAN GIMBEL for the World and 

Assigned to WORDS WEST LLC (P.O. Box 15187, Beverly Hills, 
CA 90209 USA)

All Rights Reserved   Used by Permission

Hallelujah
Words and Music by Leonard Cohen
Copyright © 1985 Sony/ATV Music Publishing LLC
All Rights Administered by Sony/ATV Music Publishing LLC, 

424 Church Street, Suite 1200, Nashville, TN 37219
International Copyright Secured   All Rights Reserved

Hey Jude
Words and Music by John Lennon and Paul McCartney 
Copyright © 1968 Sony/ATV Music Publishing LLC 
Copyright Renewed
All Rights Administered by Sony/ATV Music Publishing LLC, 

424 Church Street, Suite 1200, Nashville, TN 37219
International Copyright Secured   All Rights Reserved

The House Of The Rising Sun
Words and Music by Alan Price
Copyright © 1964 Keith Prowse Music Publishing Co., Ltd. and ole 

Cantaloupe Music Copyright Renewed
All Rights Administered by Sony/ATV Music Publishing LLC, 

424 Church Street, Suite 1200, Nashville, TN 37219
International Copyright Secured   All Rights Reserved

I Will Always Love You
Words and Music by Dolly Parton
Copyright © 1973 (Renewed 2001) Velvet Apple Music 
All Rights Reserved   Used by Permission

In The Mood
By Joe Garland
Copyright © 1939, 1960 Shapiro, Bernstein & Co., Inc., New York 
Copyright Renewed
International Copyright Secured  All Rights Reserved   
Used by Permission



It Must Have Been Love
Words and Music by Per Gessle 
Copyright © 1986 Jimmy Fun Music AB
All Rights Administered by Songs Of Kobalt Music Publishing 
All Rights Reserved   Used by Permission

Just The Way You Are
Words and Music by Billy Joel 
Copyright © 1977 IMPULSIVE MUSIC 
Copyright Renewed
All Rights Administered by ALMO MUSIC CORP. 
All Rights Reserved   Used by Permission

La Bamba
By Ritchie Valens
© 1958 (Renewed 1986) EMI LONGITUDE MUSIC and WARNER-

TAMERLANE PUBLISHING CORP.
All Rights for the United States Controlled and Administered by EMI 

LONGITUDE MUSIC 
All Rights Reserved   International Copyright Secured   
Used by Permission

Let It Go
from FROZEN
Music and Lyrics by Kristen Anderson-Lopez and Robert Lopez
© 2013 Wonderland Music Company, Inc. 
All Rights Reserved.  Used by Permission.

Let There Be Love 
Lyric by Ian Grant 
Music by Lionel Rand
Copyright © 1940 Shapiro, Bernstein & Co., Inc., New York 
Copyright Renewed
International Copyright Secured   
All Rights Reserved   Used by Permission

Moon River
from the Paramount Picture BREAKFAST AT TIFFANY’S 
Words by Johnny Mercer
Music by Henry Mancini
Copyright © 1961 Sony/ATV Music Publishing LLC 
Copyright Renewed
All Rights Administered by Sony/ATV Music Publishing LLC, 

424 Church Street, Suite 1200, Nashville, TN 37219
International Copyright Secured   All Rights Reserved

Moves Like Jagger
Words and Music by Adam Levine, Benjamin Levin, Ammar Malik and 

Johan Schuster 
Copyright © 2010, 2011 by Universal Music - Careers, Sudgee Music, 

Matza Ball Music, Where Da Kasz At?, Lotzah Balls Soup, 
Prescription Songs, Maru Cha Cha and MXM Music AB

All Rights for Sudgee Music Administered by Universal Music - Careers 
All Rights for Matza Ball Music Administered by Songs Of Universal, Inc.
All Rights for Where Da Kasz At?, Lotzah Balls Soup, Prescription Songs, 

Maru Cha Cha and MXM Music AB Administered by Kobalt Music 
Publishing America, Inc.

International Copyright Secured   All Rights Reserved

My Heart Will Go On (Love Theme From 'Titanic')
from the Paramount and Twentieth Century Fox Motion Picture 

TITANIC 
Music by James Horner
Lyric by Will Jennings
Copyright © 1997 Sony/ATV Harmony, Sony/ATV Melody, T C F Music 

Publishing, Inc., Fox Film Music Corporation and Blue Sky Rider 
Songs

All Rights on behalf of Sony/ATV Harmony and Sony/ATV Melody 
Administered by Sony/ATV Music Publishing LLC, 424 Church 
Street, Suite 1200, Nashville, TN 37219

All Rights on behalf of Blue Sky Rider Songs Administered by Irving 
Music, Inc. 

International Copyright Secured   All Rights Reserved

Poker Face
Words and Music by Stefani Germanotta and RedOne
Copyright © 2008 Sony/ATV Music Publishing LLC, House Of Gaga 

Publishing Inc. and RedOne Productions, LLC
All Rights Administered by Sony/ATV Music Publishing LLC, 

424 Church Street, Suite 1200, Nashville, TN 37219
International Copyright Secured   All Rights Reserved

Someone Like You
Words and Music by Adele Adkins and Dan Wilson
Copyright © 2011 MELTED STONE PUBLISHING LTD., BMG 

MONARCH and SUGAR LAKE MUSIC
All Rights for MELTED STONE PUBLISHING LTD. in the U.S. and 

Canada Controlled and Administered by UNIVERSAL - SONGS OF 
POLYGRAM INTERNATIONAL, INC.

All Rights for BMG MONARCH and SUGAR LAKE MUSIC 
Administered by BMG RIGHTS MANAGEMENT (US) LLC

All Rights Reserved   Used by Permission

Spanish Eyes
Words by Charles Singleton and Eddie Snyder 
Music by Bert Kaempfert
© 1965, 1966 (Renewed 1993, 1994) EDITION DOMA BERT 

KAEMPFERT
All Rights for the world, excluding Germany, Austria and Switzerland, 

Controlled and Administered by SCREEN GEMS-EMI MUSIC 
INC.

All Rights Reserved   International Copyright Secured   
Used by Permission

Unchained Melody 
Lyric by Hy Zaret 
Music by Alex North
© 1955 (Renewed) North Melody Publishing (SESAC) and HZUM 

Publishing (SESAC) c/o Unchained Melody Publishing, LLC
All Rights Reserved   Used by Permission

Up Where We Belong
from the Paramount Picture AN OFFICER AND A GENTLEMAN 
Words by Will Jennings
Music by Buffy Sainte-Marie and Jack Nitzsche 
Copyright © 1982 Sony/ATV Music Publishing LLC
All Rights Administered by Sony/ATV Music Publishing LLC, 

424 Church Street, Suite 1200, Nashville, TN 37219
International Copyright Secured   All Rights Reserved

What A Wonderful World
Words and Music by George David Weiss and Bob Thiele
Copyright © 1967 by Range Road Music Inc., Quartet Music and Abilene 

Music, Inc. 
Copyright Renewed
All Rights for Quartet Music Administered by BMG Rights Management 

(US) LLC 
All Rights for Abilene Music, Inc. Administered Worldwide by Imagem 

Music LLC 
International Copyright Secured   All Rights Reserved
Used by Permission

White Christmas
from the Motion Picture Irving Berlin's HOLIDAY INN 
Words and Music by Irving Berlin
© Copyright 1940, 1942 by Irving Berlin 
Copyright Renewed
International Copyright Secured   All Rights Reserved

Wonderwall
Words and Music by Noel Gallagher
Copyright © 1995 SM Music Publishing UK Limited and Oasis Music
All Rights Administered by Sony/ATV Music Publishing LLC, 

424 Church Street, Suite 1200, Nashville, TN 37219
International Copyright Secured   All Rights Reserved

Wonderful Tonight
Words and Music by Eric Clapton 
Copyright © 1977 by Eric Patrick Clapton 
Copyright Renewed
International Copyright Secured   All Rights Reserved

You’ve Lost That Lovin’ Feelin’
Words and Music by Barry Mann, Cynthia Weil and Phil Spector
Copyright © 1964, 1965 Screen Gems-EMI Music Inc. and Mother 

Bertha Music 
Copyright Renewed
All Rights Administered by Sony/ATV Music Publishing LLC, 

424 Church Street, Suite 1200, Nashville, TN 37219
International Copyright Secured   All Rights Reserved
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