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Благодарим ви, че закупихте тази цифрова клавиатура на Yamaha!
Инструментът е преносима клавиатура, която се предоставя с голямо разнообразие от звуци и функции.
Препоръчваме да прочетете това ръководство внимателно, за да можете да се възползвате максимално от
усъвършенстваните и удобни функции на инструмента. Също така е препоръчително да запазите това ръководство
на сигурно и удобно място за бъдеща справка.
Преди да използвате инструмента, прочетете „ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ” на стр. 5 – 7.
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Vă mulţumim că aţi achiziţionat această claviatură digitală Yamaha!
Instrumentul este o claviatură portabilă care oferă o varietate largă de sunete și funcţii.
Vă recomandăm să citiţi cu atenţie acest manual pentru a profita la maximum 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 5–7.
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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)

Entsorgung leerer Batterien (nur innerhalb
Deutschlands)
Leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz. Verbrauchte
Batterien oder Akkumulatoren dürfen nicht in den Hausmüll. Sie
können bei einer Sammelstelle für Altbatterien bzw. Sondermüll
abgegeben werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune.
(battery)
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Numărul modelului, numărul de serie, necesarul de putere etc.
pot fi găsite pe sau lângă plăcuţa de nume care se află pe
partea de dedesubt a unităţii. Ar trebui să notaţi acest număr de
serie în spaţiul prevăzut mai jos și să păstraţi acest manual ca
o înregistrare permanentă a achiziţiei pentru a ajuta la
identificare în caz de furt.

Nr. model
Nr. de serie
(bottom_ro_01)

Informaţii pentru utilizatori cu privire la colectarea şi eliminarea echipamentelor vechi şi a bateriilor uzate
Aceste simboluri de pe produse, ambalaje şi/sau documentele însoţitoare înseamnă că produsele electrice şi electronice uzate şi bateriile nu
trebuie amestecate cu deşeurile menajere obişnuite.
Pentru tratarea, recuperarea şi reciclarea corespunzătoare a produselor vechi şi a bateriilor uzate, vă rugăm să le duceţi la punctele de
colectare adecvate, în conformitate cu legislaţia naţională.
Prin eliminarea corectă a acestor produse şi baterii 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 şi bateriilor 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:
Aceste simboluri sunt valabile 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.
Notă pentru simbolul bateriei (ultimele două exemple de simboluri):
Acest simbol poate fi utilizat în combinaţie cu un simbol chimic. În acest caz, acesta este conform cu cerinţa stabilită prin Directiva UE
privind bateriile pentru produsul chimic implicat.
(weee_battery_eu_ro_02)
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PRECAUŢII
CITIŢI CU ATENŢIE ÎNAINTE DE A CONTINUA
Păstraţi acest manual într-un loc sigur şi la îndemână pentru a-l putea consulta în viitor.
Pentru adaptorul CA

AVERTISMENT

ATENŢIE

• Acest adaptor CA este conceput pentru a fi utilizat numai
împreună cu instrumente electronice Yamaha. Nu îl utilizaţi în
niciun alt scop.
• Utilizaţi-l doar la interior. Nu utilizaţi adaptorul în medii umede.

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

Pentru PSR-E463/PSR-EW410

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:

Alimentare cu energie electrică/Adaptor CA

Avertisment cu privire la apă

• Nu puneţi cablul de alimentare lângă surse de căldură, precum
reşouri sau radiatoare. De asemenea, nu îndoiţi excesiv cablul,
nici nu îl deterioraţi în alt mod şi nu plasaţi obiecte grele pe el.
• Utilizaţi doar tensiunea specificată ca fiind corectă pentru
instrument. Tensiunea necesară este imprimată pe plăcuţa de
pe instrument.
• Utilizaţi doar adaptorul specificat (pagina 80). Utilizarea unui
adaptor necorespunzător poate duce la avarierea instrumentului
sau la supraîncălzire.

• Nu expuneţi instrumentul la ploaie, nu îl utilizaţi în apropierea
apei sau în medii umede sau ude şi nu amplasaţi 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.

• Utilizaţi doar cablul de alimentare/fişa electrică furnizat(ă).
• Verificaţi periodic fişa electrică şi îndepărtaţi murdăria sau praful
acumulat pe aceasta.

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

A nu se deschide
• Acest instrument nu conţine piese ce pot fi reparate de utilizator.
Nu încercaţi să demontaţi sau să modificaţi componentele
interne în niciun mod. 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.
DMI-5
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Acumulator
• Respectaţi măsurile de precauţie de mai jos. Dacă nu faceţi
acest lucru există pericol de explozie, incendiu, supraîncălzire
sau scurgere a lichidului din acumulator.
- Nu modificaţi şi nu dezasamblaţi acumulatorii.
- Nu aruncaţi acumulatorii în foc.
- Nu încercaţi să reîncărcaţi acumulatorii care nu sunt proiectaţi
spre a fi încărcaţi.
- Ţineţi acumulatorii la distanţă de obiecte metalice, precum
coliere, ace de păr, monede şi chei.
- Utilizaţi doar tipul de acumulator specificat (pagina 80).
- Utilizaţi acumulatori noi, toţi de acelaşi tip, acelaşi model şi
fabricaţi de acelaşi producător.
- Asiguraţi-vă întotdeauna că toţi acumulatorii sunt introduşi în
conformitate cu marcajele de polaritate +/-.
- Când acumulatorii se uzează sau dacă instrumentul nu va mai
fi utilizat o perioadă îndelungată, scoateţi acumulatorii din
instrument.
- Dacă utilizaţi acumulatori Ni-MH, urmaţi instrucţiunile primite
împreună cu acumulatorii. Utilizaţi doar dispozitivul de
încărcare specificat pentru încărcare.

• Nu lăsaţi acumulatorii la îndemâna copiilor mici, care i-ar putea
înghiţi din greşeală.
• Dacă acumulatorii se scurg, evitaţi contactul cu lichidul scurs. În
cazul în care lichidul scurs din acumulatori intră în contact cu
ochii, gura sau pielea, spălaţi imediat cu apă şi consultaţi un
doctor. Lichidul din acumulatori este corosiv şi poate cauza
pierderea vederii sau arsuri chimice.

Dacă observaţi o anomalie
• Când apare una dintre următoarele probleme, opriţi imediat
alimentarea de la întrerupător şi deconectaţi fişa electrică de la
priză. (Dacă utilizaţi acumulatori, scoateţi toţi acumulatorii din
instrument.) 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.

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:

Alimentare cu energie electrică/Adaptor CA
• 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.

Amplasare
• Nu plasaţi instrumentul într-o poziţie instabilă unde ar putea să
se răstoarne accidental.
• Înainte de a muta instrumentul, îndepărtaţi toate cablurile
conectate pentru a preveni deteriorarea cablurilor şi vătămarea
persoanelor care s-ar putea împiedica de ele.
• Atunci când aranjaţi produsul, asiguraţi-vă că priza CA utilizată
poate fi accesată cu uşurinţă. Dacă apar probleme sau
defecţiuni, opriţi imediat alimentarea de la întrerupător şi
deconectaţi fişa electrică de la priză. Chiar şi atunci când
întrerupătorul de alimentare este oprit, curentul electric curge
către produs la nivelul minim. Când nu utilizaţi produsul un timp
mai îndelungat, asiguraţi-vă că scoateţi cablul de alimentare din
priza CA de perete.

DMI-5
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• Utilizaţi doar postamentul/stativul specificat pentru instrument.
Când îl ataşaţi, utilizaţi doar şuruburile furnizate. Dacă nu faceţi
acest lucru componentele interne se pot avaria sau instrumentul
se poate răsturna.

Conexiuni
• 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.

Atenţionare cu privire la manipulare
• Nu introduceţi un deget sau mâna în vreun spaţiu liber din
instrument.
• Nu introduceţi şi nu lăsaţi să cadă obiecte din hârtie, metal sau
de altă natură în spaţiile libere din panou sau claviatură. Acest
lucru ar putea cauza vătămarea dumneavoastră fizică sau
a altora, deteriorarea instrumentului sau a altor obiecte sau
o funcționare defectuoasă.
• Nu vă sprijiniţi pe instrument, nu plasaţi obiecte grele pe acesta
şi nu utilizaţi forţă excesivă pentru a manipula butoanele,
comutatoarele sau conectorii.

2/3

• 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.
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.
Întrerupeţi întotdeauna alimentarea cu curent când instrumentul nu este utilizat.
Chiar şi atunci când întrerupătorul [ ] (Standby/Pornit) este în starea de standby (afişajul este stins), curentul electric curge încă spre
instrument la nivelul minim.
Când nu utilizaţi instrumentul un timp mai îndelungat, asiguraţi-vă că scoateţi cablul de alimentare din priza CA de perete.
Asiguraţi-vă că eliminaţi acumulatorii uzaţi în conformitate cu reglementările locale.
DMI-5

NOTIFICARE

Pentru a evita posibilitatea defectării/deteriorării
produsului, a deteriorării datelor sau a altor
bunuri, respectaţi notificările de mai jos.
 Manipulare
• Nu utilizaţi instrumentul în apropierea unui televizor,
aparat 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 iPad, iPhone
sau iPod Touch, vă recomandăm să comutaţi acel
dispozitiv în „Modul avion”, pentru a evita interferenţele
cauzate de comunicaţii.
• Nu expuneţi instrumentul la praf, vibraţii în exces, frig
sau căldură extremă (precum în lumina directă
a soarelui, în apropierea unui dispozitiv de încălzire sau
într-o maşină pe durata zilei), pentru a preveni
posibilitatea degradării panoului, a avarierii
componentelor interne sau a unei funcţionări instabile.
(Intervalul verificat al temperaturii de funcţionare:
5 – 40 °C sau 41 – 104 °F.)
• Nu plasaţi obiecte din vinilin, plastic sau cauciuc pe
instrument, deoarece aceasta poate duce la decolorarea
panoului sau a claviaturii.
 Întreţinere
• Când curăţaţi instrumentul, utilizaţi o cârpă moale. Nu
folosiţi diluanţi, solvenţi, alcool, lichide de curăţat sau
cârpe de şters impregnate cu soluţii chimice.
 Salvarea datelor
• Unele dintre datele acestui instrument (pagina 49) sunt
păstrate şi atunci când alimentarea este întreruptă.
Totuşi, datele salvate pot fi pierdute în cazul unor pene
de curent, erori de operare etc. Salvaţi-vă datele
importante pe o unitate flash USB/un dispozitiv extern
precum un computer (paginile 47, 72). Înainte de
a utiliza o unitate flash USB, asiguraţi-vă că aţi consultat
pagina 78.
• Pentru a vă proteja împotriva pierderii datelor din cauza
deteriorării dispozitivului de stocare USB, vă
recomandăm să salvaţi datele importante şi pe o unitate
de stocare USB suplimentară sau pe un alt dispozitiv de
stocare extern precum un computer, pentru a dispune
de o copie de rezervă.
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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 şi cântecele care pot fi
descărcate de pe site-ul web Yamaha au fost editate din
motive de lungime sau aranjament şi este posibil să nu
fie identice cu originalele.
 Despre acest manual
• Ilustraţiile şi ecranele LCD, aşa cum sunt prezentate în
acest manual, au exclusiv scop instructiv şi este posibil
să fie diferite de cele ce apar pe monitorul
instrumentului.
• Windows este o marcă comercială înregistrată
a Microsoft® Corporation în Statele Unite şi în alte ţări.
• iPhone, iPad, iPod touch şi macOS 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.
• Numele companiilor şi numele produselor din acest
manual reprezintă mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale companiilor respective.
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Cuprins
Caracteristici speciale ............................................................8
Formate şi funcţii compatibile ..............................................10
Accesorii incluse...................................................................10
Despre manuale....................................................................11

Configurarea
Comenzi şi terminale de pe panou

12

Configurarea

14

Cerinţe de alimentare electrică .............................................14
Pornirea/întreruperea alimentării ..........................................16
Reglarea volumului master ...................................................16
Utilizarea unui stativ de claviatură ........................................17

Ghid rapid
Operaţiuni de bază şi elemente de afişaj

18

Operaţiuni de bază ...............................................................18
Elemente afişaj......................................................................19

Încercarea de a reda o varietate de voci de
instrumente

20

Selectarea unei voci principale.............................................20
Interpretarea la „Grand Piano” .............................................20
Suprapunerea unei voci duale ..............................................20
Redarea unei voci împărţite în zona din stânga....................21
Utilizarea metronomului........................................................21
Adăugarea armoniei/declanşarea arpegiilor .........................22
Schimbarea tipurilor de armonie şi de arpegiu.....................23
Adăugarea de efecte DSP ....................................................24

Crearea de sunete originale cu ajutorul butoanelor

25

Atribuirea de funcţii butoanelor rotative ...............................25
Comutarea ţintei ...................................................................25
Utilizarea butoanelor.............................................................25

Redarea stilurilor

26

Redarea cântecelor

27

Ascultarea unui cântec demo ...............................................28
Selectarea şi redarea unui cântec ........................................28
Derulare rapidă înainte, Derulare rapidă
înapoi şi Pauză cântec .....................................................28

Redarea în mod repetat a unei secţiuni specificate
a cântecului (Repetare A – B) .......................................... 29
Activarea/dezactivarea fiecărei piste ................................... 29

Redarea cu Groove Creator

30

Redarea cu Quick Sampling

31

Redarea de sample-uri......................................................... 31
Pregătirea pentru Sampling ................................................. 31
Samplingul sunetului audio extern ....................................... 32
Restaurarea sample-urilor implicite ..................................... 34
Salvarea sample-urilor pe o unitate flash USB .................... 34
Încărcarea unui sample de pe o unitate flash USB .............. 35
Ştergerea unui sample de pe unitatea flash USB ................ 35

Interpretarea ca un DJ!

36

Crearea unei părţi introductive cu comenzile
Pistă pornită/oprită .......................................................... 36
Crearea emoţiei şi interesului prin schimbarea secţiunilor... 36
Adăugarea efectelor la groove cu ajutorul
butoanelor Live Control ................................................... 36
Crearea unei emoţii mai mari cu funcţia de declanşare
repetată............................................................................ 37
Comutarea la un alt groove cu Musical Climax ................... 37

Înregistrarea propriei interpretări

38

Structura pistei unui cântec ................................................. 38
Înregistrarea rapidă .............................................................. 38
Înregistrarea pe o pistă specificată ...................................... 39
Ştergerea unui cântec al utilizatorului .................................. 40
Ştergerea unei piste specificate dintr-un
cântec al utilizatorului ...................................................... 40

Redarea şi înregistrarea audio

41

Redarea unui fişier audio de pe o unitate flash USB ........... 41
Înregistrarea/salvarea fişierelor audio pe o unitate
flash USB ......................................................................... 42
Ştergerea fişierelor audio de pe unitatea flash USB ............ 43

Memorarea setărilor favorite
(Memoria de înregistrare)

44

Memorarea setărilor panoului în Memoria de înregistrare ... 44
Reapelarea setărilor panoului din
Memoria de înregistrare................................................... 44

Conectarea altor dispozitive

45

Conectarea căştilor sau a unui dispozitiv extern ................. 45
Utilizarea unei pedale (Susţinere) ......................................... 45

Caracteristici speciale
Cântaţi la claviatură cu oricare dintre cele 758
de voci bogate.
(
Pagina 20)

Groove Creator
Schimbarea secţiunii

Duceţi interpretarea dvs. la un nivel nou indiferent de ce muzică interpretaţi - cu 235
de stiluri de acompaniament automate. (
Pagina 26)

Butoane Live Control

Pagina 30
Efect DSP

Pistă pornită/oprită

10 efecte DSP (Digital Signal Processor) oferă
moduri puternice de a îmbunătăţi şi de
a schimba total sunetul. (
Pagina 24)
Cele două butoane Live Control vă permit să
adăugaţi variaţii dinamice de sunete - inclusiv
efecte de filtru clasice, distorsionări şi
reverberaţie - oferindu-vă instrumentele
pentru a transforma complet sunetul. (
Pagina 25)
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Groove Creator vă oferă o selecţie completă de
ritmuri de dans puternice, plus comenzi uimitoare în
timp real şi efecte DSP pentru a vă ajuta să sunaţi şi
să interpretaţi ca un DJ profesionist.

Cuprins

Redarea unui dispozitiv audio extern prin difuzoarele
încorporate .......................................................................46
Utilizarea Atenuatorului melodiei ..........................................46
Utilizarea cu un computer sau un dispozitiv inteligent .........47
Utilizarea unui sistem stereo extern pentru redare (mufele
OUTPUT [L/L+R]/[R]) (PSR-EW410) .................................48
Setarea Dezactivare volum pornită/oprită (PSR-EW410) .....48

Copiere de rezervă şi iniţializare

49

Parametri pentru copiere de rezervă ....................................49
Iniţializarea instrumentului ....................................................49

Oprire sincronizare stil ......................................................... 60
Activarea/dezactivarea pistei fiecărui stil ............................. 60
Variaţii de groove - Secţiuni ................................................. 61
Funcţie de repetare a declanşării groove............................. 61
Schimbarea tempoului ......................................................... 61
Pornire prin lovire ................................................................. 61
Reglarea volumului stilului sau al modelului......................... 62
Setarea punctului de împărţire ............................................. 62
Redarea acordurilor fără redare stil
(Oprire acompaniament) .................................................. 62
Tipurile de acorduri pentru redarea stilului........................... 63

Setările cântecului

Referinţă
Caracteristici utile pentru interpretare

50

Selectarea unui tip de reverberaţie.......................................50
Selectarea unui tip de cor.....................................................50
Controale pentru înălţime – Transpunere .............................51
Controale pentru înălţime – Ajustare fină..............................51
Controale pentru înălţime – Roată [PITCH BEND]................51
Apelarea setărilor optime ale panoului–
Setare cu o atingere (OTS) ...............................................51
Schimbarea reacţiei la atingere a claviaturii .........................52
Selectarea unei setări EQ pentru cel mai bun sunet ............52

Ajustarea scalei

53

Selectarea unei scale............................................................53
Setarea notei de bază pentru fiecare scală ..........................53
Reglarea fiecărei note pentru a crea o scală originală..........54

Setări voce

55

Selectarea unei voci duale....................................................55
Selectarea unei voci împărţite ..............................................55
Editarea vocii ........................................................................55

Setările arpegiului

64

Redarea muzicii de fundal.................................................... 64
Redare aleatorie a cântecelor .............................................. 64
Setarea tempoului cântecului............................................... 65
Pornire prin lovire ................................................................. 65
Volum Cântec....................................................................... 65
Setarea vocii melodiei cântecului presetat .......................... 65

Funcţiile

66

Procedura de bază în ecranul Funcţie ................................. 66

Operaţiuni cu unităţi flash USB

70

Conectarea unei unităţi flash USB ....................................... 71
Formatarea unui stick USB de memorie .............................. 72
Salvarea datelor utilizatorului pe o unitate flash USB .......... 72
Salvarea unui cântec de utilizator ca
SMF pe o unitate flash USB ............................................ 73
Încărcarea datelor de utilizator dintr-o unitate flash USB .... 74
Încărcarea unui fişier de stil ................................................. 75
Ştergerea unui fişier de utilizator de pe
unitatea flash USB ........................................................... 76
Ştergerea unui fişier SMF de pe unitatea flash USB ............ 76
Părăsirea unui ecran de control al fişierelor ......................... 77
Listă mesaje ......................................................................... 77

56

Sincronizarea unui arpegiu cu redarea unui
cântec/stil/groove - Arpegiu în cuante .............................56
Menţinerea redării arpegiului cu ajutorul
întrerupătorului cu pedală ................................................56

Parametrii atribuiţi butoanelor

57

Setări stil şi groove

59

Anexă
Depanare........................................................................ 78
Specificaţii...................................................................... 79
Index............................................................................... 81

Variaţii de stil - Secţiuni ........................................................59

Quick Sampling

Pagina 31

Caracteristica Quick Sampling vă permite să preluaţi
sunete scurte de la un dispozitiv extern, precum şi să
le redaţi la claviatură – bucle de ritm, melodii sau
efecte de sunet - oferindu-vă instrumente şi mai
creative şi expresive pentru interpretarea dvs.

Înregistrare audio USB

Pagina 41

Această funcţie convenabilă vă permite să
înregistraţi interpretările pe o unitate flash USB.
Datele înregistrate sunt salvate ca fişiere audio, astfel
că le puteţi reda cu uşurinţă pe un computer sau
player audio portabil.
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Formate şi funcţii compatibile
GM System Level 1
„GM System Level 1” este o suplimentare a standardului MIDI, care asigură faptul că
orice date audio compatibile cu GM pot fi redate cu acurateţe de către orice generator
de tonuri compatibil cu GM, indiferent de producător. Marca GM este aplicată pe toate
produsele software şi hardware care acceptă GM System Level.

XGlite
Aşa cum indică şi numele său, „XGlite” este o versiune simplificată a formatului Yamaha
de generare a tonurilor XG de înaltă calitate. În mod normal, puteţi reda toate datele
audio XG utilizând un generator de tonuri XGlite. Cu toate acestea, reţineţi că este posibil
ca unele cântece să fie redate diferit în comparaţie cu datele originale, din cauza setului
redus de parametri de control şi efecte.

USB
USB este abrevierea pentru Universal Serial Bus (Magistrală serială universală). Aceasta
este o interfaţă serială pentru conectarea unui computer cu dispozitive periferice.
Permite „schimbarea la cald” (conectarea dispozitivelor periferice în timp ce alimentarea
computerului este pornită).

STYLE FILE FORMAT (SFF – Format fişier de stil)
Formatul Style File este formatul original Yamaha pentru fişiere de stil, care utilizează un
sistem unic de conversie pentru a furniza un acompaniament automat de calitate
superioară, bazat pe o gamă largă de tipuri de acorduri.

Accesorii incluse
• Manualul proprietarului (acest manual)
• Adaptor CA*
• Cablu de alimentare (PSR-EW410)
• Suport pentru partituri
• Online Member Product Registration
* Este posibil să nu fie inclus, în funcţie de zona în care vă aflaţi. Verificaţi la distribuitorul Yamaha.

Ataşarea suportului pentru partituri
Introduceţi suportul
pentru partituri în fante,
ca în imagine.

10
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Despre manuale
Acest instrument conţine următoarele documente şi materiale instructive.
NOTĂ

• Ilustraţiile şi ecranele prezentate în acest manual se bazează pe modelul PSR-E463.
• Reţineţi faptul că modelele PSR-E463 şi PSR-EW410 au un număr diferit de clape: PSR-E463 are 61 de clape, iar PSR-EW410 are 76
de clape.

 Documente incluse
Manualul proprietarului (acest manual)
• Configurare Citiţi mai întâi această secţiune.
• Ghid rapid
Această secţiune explică modul de utilizare a funcţiilor de bază.
• Referinţă
Această secţiune explică modul în care se pot face setări detaliate pentru
diversele funcţii ale instrumentului.
• Anexă
Această secţiune include depanare şi specificaţii.

 Materiale online (PDF)
Listă de date (doar în engleză, franceză, germană şi spaniolă)
Include liste de conţinut presetat importante şi diverse, cum ar fi voci, stiluri, groove-uri şi efecte.
MIDI Reference (Referinţe MIDI)
Conţine informaţii legate de MIDI pentru acest instrument.
Elemente de bază despre MIDI (doar în engleză, franceză, germană şi spaniolă)
Include explicaţii de bază despre MIDI.
Computer-related Operations (Operaţii pe computer)
Include instrucţiuni legate de conectarea acestui instrument la un computer şi despre operaţiile de
transmitere/primire a datelor.
iPhone/iPad Connection Manual (Manual de conectare iPhone/iPad)
Explică cum să conectaţi instrumentul la dispozitive inteligente, cum ar fi iPhone, iPad etc.
Pentru a consulta materialele de mai sus, accesaţi site-ul web Yamaha. Deschideţi următorul site web,
introduceţi numele modelului şi căutaţi-l.
Yamaha Downloads

https://download.yamaha.com/

 Caiet de cântece/date de cântec
Pentru a obţine aceste materiale, accesaţi site-ul web Yamaha în fila „Download” sub numele modelului.
Song Book (Caiet de cântece) (doar în engleză, franceză, germană, spaniolă şi japoneză)
Conţine partituri muzicale pentru cântecele presetate (excluzând cântecul demo) ale acestui
instrument şi cântecele opţionale.
Song Data (Date de cântec)
Conţine datele a 70 de cântece care pot fi redate cu acest instrument.
NOTĂ

• Datele de cântec descărcate pot fi redate prin transferarea datelor de pe computer pe instrument sau prin salvarea datelor pe
unitatea flash USB (pagina 27).
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Comenzi şi terminale de pe panou
Configurarea

Panoul frontal

Ilustraţia corespunde modelului PSR-E463.

Cadran (pagina 18)

e

r

t

y

u

i

o

!0

!5

!4

q

w

!1
!3

!6

!8

!7

!9

@0

@1

!2
Ecran (pagina 19)

• Voice List (Listă date)
• Style List (Listă date)
• Song List (Listă date)
• Groove List (Listă date)

@5
După cum se ilustrează mai sus,
fiecare notă de pe claviatură are un
număr şi un nume specific de notă (de
ex. 036/C1), care este utilizat pentru
marcarea diferitelor setări, cum ar fi
Punctul de împărţire (pagina 62).

@4
036
(C1)

048
(C2)

060
(C3)

072
(C4)

@2
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084
(C5)

096
(C6)

PSR-E463: 036 (C1) – 096 (C6)
PSR-EW410: 028 (E0) – 103 (G6)

@3

Comenzi şi terminale de pe panou

q Întrerupător [
] (Standby/Pornit) ....pagina 16
w Control [MASTER VOLUME]
(Volum master) ................................... pagina 16
e Buton [QUICK SAMPLING] ............... pagina 20
r Buton [DEMO] .................................... pagina 28
t Buton [TRANSPOSE] ......................... pagina 51
y Buton [MELODY SUPPRESSOR]...... pagina 46
u Buton [AUDIO] ................................... pagina 41
i Buton [REC]........................................ pagina 38
o Buton [METRONOME] ....................... pagina 21
!0 Buton [TEMPO/TAP].......................... pagina 61
!1 Secţiune VOICE CONTROL
Buton [SPLIT] ................................. pagina 21
Buton [DUAL].................................. pagina 20
Buton [HARMONY/ARPEGGIO] .... pagina 22
Buton [DSP] .................................... pagina 24
!2 Secţiune LIVE CONTROL
Buton [KNOB ASSIGN] .................. pagina 25
Butoane [A] şi [B] ........................... pagina 25
Buton [TARGET] ......................paginile 24, 25
!3 Butoane CATEGORY ......................... pagina 18
!4 Buton [FUNCTION] ............................ pagina 66
!5 Buton [PORTABLE GRAND].............. pagina 20
!6 Butoane numerice [1] – [9], [-/NO],
Butoane [0/EXECUTE] şi [+/YES] ..... pagina 18
!7 Butoane REGISTRATION MEMORY
Butoane [BANK/MEMORY] ........... pagina 44
Butoane [1] – [4] ............................. pagina 44
!8 Buton [VOICE] .................................... pagina 20
!9 Buton [STYLE].................................... pagina 26
@0 Buton [SONG]..................................... pagina 28
@1 Buton [GROOVE CREATOR] ............. pagina 30
@2 Butoane de control
GROOVE CREATOR/SONG/STYLE
•Când lampa [GROOVE CREATOR] este
aprinsă: ..................... paginile 30 şi 61
•Când lampa [SONG/AUDIO] este aprinsă:
............................................. pagina 28
•Când lampa [STYLE] este aprinsă:
............................. paginile 26, 59 şi 60
@3 Butoane TRACK CONTROL
•Când lampa [GROOVE CREATOR] este
aprinsă: ............................... pagina 30
•Când lampa [SONG/AUDIO] este aprinsă:
......................................paginile 29, 38
•Când lampa [STYLE] este aprinsă:
............................................. pagina 60
@4 Roată [PITCH BEND] ......................... pagina 51
@5 Ilustraţii de tobe pentru
setul de tobe ...................................... pagina 20

Panoul posterior
PSR-E463

@7

@8

@9

#0

#1

PSR-EW410

@6

@7

@8

@9

#0

#1

@6 Mufe OUTPUT [L/L+R]/[R] (PSR-EW410)
..............................................pagina 48
@7 Mufă [SUSTAIN]..................................pagina 45
@8 Mufă [PHONES/OUTPUT] (PSR-E463),
Mufă [PHONES] (PSR-EW410)...........pagina 45
@9 Mufă [AUX IN] .....................................pagina 46
#0 Terminal [USB TO DEVICE] ...............pagina 70
Terminal [USB TO HOST]...................pagina 47
#1 Mufă DC IN (Intrare CC) .....................pagina 14
Configuraţia panoului (Setările panoului)
Prin utilizarea controalelor de pe panou, puteţi efectua
diverse setări conform descrierii de aici. Aceste setări
ale instrumentului sunt denumite colectiv „configuraţie
a panoului” sau „setări ale panoului” în acest manual.

Acestea indică toba sau instrumentul de percuţie atribuit
clapelor corespunzătoare („Standard Kit 1” (Set standard 1)
afişat în Lista de seturi de tobe/efecte din lista de date
materiale online.
Manualul proprietarului PSR-E463/PSR-EW410
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Configurarea
Cerinţe de alimentare electrică
Fişă

Deşi instrumentul va funcţiona fie alimentat de la un
adaptor CA, fie de baterii, Yamaha recomandă
utilizarea unui adaptor CA ori de câte ori este
posibil. Un adaptor CA este mai ecologic decât
bateriile şi nu consumă resurse.

Glisaţi fişa după
cum se indică.

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

NOTIFICARE
• Se recomandă utilizarea adaptorului CA la executarea
operaţiilor cu unitatea flash USB, deoarece este posibil ca
energia bateriilor să nu fie suficientă pentru aceste
operaţii cruciale.

Utilizarea unui adaptor CA

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

Conectaţi adaptorul CA în ordinea prezentată în
ilustraţie.

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

PSR-E463

Utilizarea bateriilor

1

Acest instrument necesită următoarele baterii.
• PSR-E463: Şase baterii alcaline „AA” (LR6), baterii
pe bază de mangan (R6) sau baterii Ni-MH (HR6)
reîncărcabile.
• PSR-EW410: Şase baterii alcaline „D” (LR20),
baterii pe bază de mangan (R20) sau baterii
Ni-MH (HR6) reîncărcabile.

Mufă DC IN
(pagina 13)

2

Adaptor
CA

Priză CA

Pentru acest instrument, sunt recomandate baterii
alcaline sau baterii reîncărcabile Ni-MH, deoarece
alte tipuri pot conduce la performanţe mai scăzute
ale bateriilor.

PSR-EW410

2
Mufă DC IN
(pagina 13)

NOTIFICARE

3

• Dacă utilizaţi baterii Ni-MH, urmaţi instrucţiunile primite
împreună cu bateriile.

Priză CA

1 Asiguraţi-vă că alimentarea instrumentului este
Adaptor
CA

întreruptă.

1

2 Deschideţi capacul compartimentului pentru baterii,
amplasat pe panoul de la baza instrumentului.
Cablu de alimentare

PSR-E463
Forma fişei diferă în funcţie de
zona în care vă aflaţi.

AVERTISMENT
• Utilizaţi doar adaptorul CA specificat (pagina 80).
Utilizarea unui adaptor CA necorespunzător poate
conduce la avarierea instrumentului sau la supraîncălzire.

AVERTISMENT (PSR-E463)
• Când utilizaţi un adaptor CA cu conector detaşabil,
asiguraţi-vă că menţineţi conectorul ataşat la adaptorul
CA. Utilizarea fişei neataşate poate provoca şocuri
electrice sau incendii.
• Nu atingeţi niciodată secţiunea metalică atunci când
ataşaţi fişa. Pentru a evita şocurile electrice,
scurtcircuitele sau deteriorările, aveţi, de asemenea, grijă
ca între adaptorul CA şi fişă să nu existe praf.

14
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Configurarea

PSR-EW410

NOTĂ

• Acest instrument nu poate încărca bateriile. Utilizaţi doar
dispozitivul de încărcare specificat pentru încărcare.
• Alimentarea se va face automat de la adaptorul CA dacă
acesta este conectat, chiar şi atunci când sunt instalate baterii
în instrument.

 Setarea tipului de baterii

3 Introduceţi şase baterii noi, aşezându-le pe
direcţia corectă, conform ilustraţiei.
PSR-E463

În funcţie de tipul de baterie care trebuie utilizat,
este posibil să fie necesară schimbarea setării
tipului de baterii pe acest instrument. Pentru
a modifica setarea, porniţi mai întâi alimentarea
electrică a instrumentului, apoi selectaţi tipul de
baterii pe care doriţi să îl folosiţi. În mod implicit,
sunt selectate bateriile alcaline (şi pe bază de
mangan). Pentru detalii, consultaţi pagina 69,
Funcţia 064 (PSR-E463)/Funcţia 065 (PSR-EW410).
NOTIFICARE
• Neconfigurarea tipului de baterii poate reduce durata de
viaţă a acestora. Asiguraţi-vă că setaţi corect tipul bateriilor.

 Verificarea stării de alimentare electrică
Puteţi confirma sursa de alimentare în colţul din
stânga al ecranului.
Se afişează doar una dintre acestea.

GrandPno
PSR-EW410

: Alimentarea electrică se efectuează de la
adaptorul CA.
: Alimentarea electrică se efectuează de la
baterii.
NOTĂ

4 Puneţi la loc capacul compartimentului,
asigurându-vă că se fixează bine la locul său.
NOTIFICARE
• Conectarea sau deconectarea adaptorului CA având
bateriile instalate poate întrerupe alimentarea, având ca
rezultat pierderea datelor care sunt înregistrate sau
transferate în momentul respectiv.
• Asiguraţi-vă că setaţi corect tipul bateriilor (pagina 15).
• Atunci când puterea bateriilor scade prea mult pentru
a asigura funcţionarea corespunzătoare, este posibil ca
volumul să se reducă, sunetul să devină distorsionat şi să
apară alte probleme. Când se întâmplă acest lucru,
înlocuiţi toate bateriile cu unele noi sau reîncărcate.

• Când adaptorul CA este conectat la priza CA, pictograma
bateriei nu apare nici atunci când sunt introduse baterii. În
acest caz, alimentarea electrică se face de la adaptorul CA.

Indicaţia de energie rămasă în baterii
Indică faptul că alimentarea va fi imediat
întreruptă. Când se utilizează baterii
reîncărcabile, această pictogramă se afişează
intermitent înainte de întreruperea alimentării.
Indică dacă energia rămasă este suficientă
pentru operaţie. Înainte de terminarea
energiei, înlocuiţi toate bateriile cu unele noi
sau cu unele complet încărcate (când se
utilizează tipuri de baterii reîncărcabile).
Reţineţi că este posibil ca instrumentul să nu
funcţioneze corespunzător, incluzând un
volum neobişnuit de redus şi o calitate slabă a
sunetului când energia rămasă scade.
Indică faptul că energia rămasă este
suficientă.
Manualul proprietarului PSR-E463/PSR-EW410
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Configurarea

Pornirea/întreruperea alimentării
1 Rotiţi butonul [MASTER VOLUME] până la „MIN”.
1

2

2 Apăsaţi întrerupătorul [

] (Standby/Pornit)
pentru a porni alimentarea.

3 Apăsaţi şi menţineţi apăsat întrerupătorul [

]
(Standby/Pornit) circa o secundă pentru a opri
alimentarea.
ATENŢIE

• Chiar şi atunci când alimentarea este întreruptă,
instrumentul continuă să consume o cantitate mică de
energie electrică. Când nu utilizaţi instrumentul un timp
mai îndelungat, asiguraţi-vă că scoateţi adaptorul CA din
priza CA de perete.

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
nu doriţi ca alimentarea să fie întreruptă automat la
conectarea unui dispozitiv, dezactivaţi funcţia de oprire
automată.
NOTĂ

• În general, datele şi setările sunt păstrate chiar şi atunci când
alimentarea este întreruptă. Pentru detalii, consultaţi
pagina 49.

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

NOTIFICARE
• Apăsaţi întrerupătorul [
] (Standby/Pornit) atunci când
porniţi alimentarea. Orice alte operaţiuni, precum
apăsarea de clape, butoane sau a pedalei nu sunt
permise. Aceste acţiuni pot cauza defectarea
instrumentului.

Setarea funcţiei Auto Power Off (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. Timpul
implicit care se scurge înainte ca alimentarea
electrică să se oprească automat este de 30 de
minute; cu toate acestea, această setare poate fi
modificată. Pentru detalii, consultaţi pagina 69,
Funcţia 063 (PSR-E463)/Funcţia 064 (PSR-EW410).

 Dezactivarea opririi automate (metoda
simplă)
Porniţi alimentarea electrică în timp ce ţineţi apăsată
tasta cu cel mai jos ton de pe claviatură. Această
acţiune porneşte instrumentul cu funcţia de oprire
automată dezactivată.
PSR-E463

Clapa cu cel mai jos ton

PSR-EW410
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ATENŢIE
• Nu utilizaţi instrumentul pe perioade îndelungate la un
nivel al volumului ridicat sau neconfortabil, deoarece
acest lucru poate cauza pierderea permanentă a auzului.

Configurarea

Utilizarea unui stativ de
claviatură
Pot fi utilizate următoarele stative de claviatură
(comercializate separat).
• PSR-E463: L-2C
• PSR-EW410: L-6

Când utilizaţi un stativ de claviatură
(PSR-EW410)
(Dimensiunea exterioară a modelului PSR-EW410
depăşeşte limitele descrise în Instrucţiunile de
asamblare L-6. Totuşi, am determinat prin teste că
stativul poate fi utilizat în siguranţă pentru
instrument. La setarea instrumentului, amplasaţi-l
pe centrul stativului, conform ilustraţiei.
Asiguraţi-vă că partea inferioară
a instrumentului este susţinută ferm pe
dispozitivele de oprire.

Amplasaţi instrumentul
astfel încât partea stângă
şi partea dreaptă
a stativului să se afle
înăuntrul proiecţiilor
exterioare de pe panoul
inferior al instrumentului.

ATENŢIE
• Nu amplasaţi instrumentul într-o poziţie instabilă, din
care ar putea să alunece accidental. Aceasta poate duce
la vătămarea corporală a dvs. sau a altora, cât şi la
deteriorarea instrumentului sau a altor bunuri.
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Operaţiuni de bază şi elemente de afişaj
Ghid rapid

Operaţiuni de bază
Acest instrument prezintă patru funcţii de bază: Voce, Stil, Cântec şi Groove Creator. Pentru a utiliza acest
instrument, selectaţi mai întâi o funcţie de bază, apoi efectuaţi diverse setări.

1 Selectaţi o funcţie de bază.

2 Selectaţi un element sau o valoare.

Cadran
Rotiţi cadranul spre
dreapta pentru a creşte
valoarea elementului
selectat sau spre stânga
pentru a-i descreşte
valoarea.

Butoane numerice [0] – [9]

Descreştere

Creştere

* În majoritatea procedurilor descrise de acest manual, cadranul
este utilizat pentru selectarea elementelor sau schimbarea
valorilor. Totuşi, reţineţi că majoritatea elementelor sau valorilor
modificabile cu ajutorul butonului rotativ pot fi schimbate şi prin
intermediul butoanelor [+/YES] şi [-/NO].

Butoane CATEGORY [<<], [>>]
Când selectaţi o Voce, un Stil, un
Groove sau un Cântec, puteţi utiliza
aceste butoane pentru a sări la
primul element din categoria
următoare sau anterioară.
Aceste butoane pot fi utilizate, de
asemenea, pentru a selecta
elemente de funcţie în mod
secvenţial, după apăsarea
butonului [FUNCTION].

3 Porniţi o funcţie sau cântaţi la claviatură.

Efectuează
saltul la
primul
element
din
categoria
anterioară.

Efectuează
saltul la
primul
element
din
categoria
următoare.

Utilizaţi aceste butoane
pentru a introduce direct
numărul stilului/cântecului
dorit sau valoarea unui
parametru.
Exemplu:
Selectarea Vocii 003, Bright
Piano.
Apăsaţi butoanele numerice
[0], [0], [3].

Butoane [+/YES], [-/NO]
Apăsaţi scurt butonul [+/YES]
pentru a creşte valoarea cu 1 sau
apăsaţi scurt butonul [-/NO] pentru
a descreşte valoarea cu 1. Apăsaţi
şi ţineţi apăsat oricare dintre aceste
butoane pentru a creşte sau
descreşte continuu valoarea în
direcţia corespunzătoare.

Apăsarea simultană a ambelor
butoane vă permite să resetaţi
parametrul la valoarea implicită.

Apăsaţi
scurt pentru
a descreşte.

Apăsaţi
scurt pentru
a creşte.

În funcţie de operaţiunea de bază selectată la pasul 1, puteţi utiliza
diferitele funcţii conform marcajului de pe panou. Unele funcţii sunt
imprimate deasupra butoanelor, funcţiile pentru Groove Creator sunt
marcate mai sus, iar funcţiile pentru stil sunt imprimate dedesubt.

Simbolul „Apăsaţi şi ţineţi apăsat”
Butoanele care prezintă această indicaţie pot fi utilizate pentru a apela o funcţie alternativă atunci când
butonul relevant este apăsat şi ţinut apăsat. Ţineţi apăsat acest buton până când funcţia este apelată.
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Operaţiuni de bază şi elemente de afişaj

Elemente afişaj
Ecranul afişează toate setările actuale pentru Song (cântec), Style (stil), Groove şi voce şi alte funcţii asociate.
Ilustraţia corespunde modelului PSR-E463.

Starea sursei de
alimentare

Notare

Indică sursa de la care este
alimentat acest instrument:
Adaptor CA sau baterii
(pagina 15).

NOTĂ

• Toate notele care apar sub
sau deasupra portativului
sunt indicate cu „8va”.
• Pentru câteva acorduri
specifice, este posibil să nu
fie afişate toate notele, din
cauza limitărilor de spaţiu
de pe ecran.

Starea conexiunii USB
Apare când la acest instrument
este conectată o unitate flash
USB (pagina 71).

GrandPno
001

Starea Pornit/Oprit
Această zonă indică starea Pornit/
Oprit a fiecărei funcţii. Fiecare
indicaţie este afişată când funcţia
corespunzătoare este activată.
pagina 21

Mod

În mod normal, aceasta indică
notele pe care le cântaţi.

001

Indică faptul că modul audio este
activat, permiţându-vă să redaţi
sau să înregistraţi fişierele audio
de pe/pe o unitate flash USB
(paginile 41, 42).
Indică faptul că modul Quick
Sampling este activat,
permiţându-vă să preluaţi sunete
de pe un dispozitiv audio extern
(pagina 31).

Starea Sample Zone
Indică starea atribuită a caracteristicii
Sample. Atunci când un tip de Sample
este setat la Buclă, se afişează (
).

Bătaie
Indică bătaia actuală a redării (pagina 28).

Atribuire butoane
Indică parametrii şi ţintele atribuite în prezent
butoanelor (pagina 25).

pagina 20
pagina 22
pagina 22
pagina 52

FUNCTION şi MEASURE
Indică numărul funcţiei când se apasă pe butonul
[FUNCTION] sau numărul actual al măsurii în timpul
redării unui cântec, a unui stil sau groove.

001

pagina 24
pagina 53
pagina 46
pagina 26
pagina 60

Acord
Indică acordul care este redat în intervalul claviaturii
de acompaniament automat (pagina 26) sau
specificat prin redarea cântecului.

Starea pistei
Indică starea Pornit/Oprit a cântecului,
stilului sau groove-ului actual (paginile
29, 38, 60).
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Încercarea de a reda o varietate de voci de instrumente
Acest instrument este prevăzut cu diverse voci instrumentale, inclusiv pian. Puteţi
interpreta doar o singură voce (Main Voice – Vocea principală) sau puteţi suprapune
o voce diferită (Dual Voice – Voce duală) cu vocea principală ori puteţi interpreta o voce
diferită (Split Voice – Voce împărţită) în zona pentru mâna stângă a claviaturii de la zona
aferentă mâinii drepte.

Selectarea unei voci
principale
1

Apăsaţi butonul [VOICE].
Vor fi afişate numărul şi numele vocii.
Consultaţi Lista de voci ataşată pentru lista
completă a vocilor disponibile.

Interpretarea la „Grand
Piano”
Dacă doriţi să reiniţializaţi diverse setări la valorile
implicite şi să interpretaţi, pur şi simplu, un sunet de
pian, apăsaţi pe butonul [PORTABLE GRAND].

Nume voce

GrandPno
001

Vocea întregii claviaturi va fi setată ca 001 „Grand
Piano 1” (PSR-E463) sau „Live! Grand Piano”
(PSR-EW410).

Număr voce

NOTĂ

• Vocea numărul 001 pe modelul PSR-EW410 este „Live!
Grand Piano”.

2

Utilizaţi cadranul pentru a selecta vocea
dorită.

Suprapunerea unei voci
duale
Pe lângă vocea principală, puteţi suprapune
o a doua voce pe întreaga claviatură, ca „Voce
duală”.

Flute
137

3

1 Apăsaţi butonul [DUAL] pentru activa
funcţia Dual.

Cântaţi la clape.
Apare când este
activată funcţia
duală

Tipuri de voci presetate

20

001–237

Voci instrument.

238–261
(Set de tobe/
efecte)

Diverse sunete de tobe/percuţie sau efecte sunt
atribuite clapelor individuale. În Lista de seturi de
tobe/efecte din lista de date ataşată sunt furnizate
detalii despre atribuirea instrumentelor la clape.

262–301

Utilizat pentru interpretare în arpegiu (pagina 22).

302–758

Voci XGlite.

759

Voce Sample.

000

Selectarea acestei opţiuni apelează automat vocea
cea mai potrivită şi configurările de panou pentru
stilul, cântecul sau groove-ul actual. Această
funcţie se numeşte OTS (pagina 51).
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Două voci se vor
auzi în acelaşi timp.

2 Apăsaţi din nou butonul [DUAL] pentru
a părăsi funcţia Dual.

Deşi activarea funcţiei Dual va selecta o voce
duală potrivită pentru vocea principală actuală,
puteţi selecta, de asemenea, o altă voce duală
(pagina 55).

Încercarea de a reda o varietate de voci de instrumente

Redarea unei voci împărţite
în zona din stânga
Prin împărţirea claviaturii în două zone separate,
puteţi reda o voce diferită între zona din stânga şi
zona din dreapta.

1

Utilizarea metronomului
Acest instrument este prevăzut cu un metronom
încorporat, care poate fi utilizat pentru exersare.

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

Apăsaţi butonul [SPLIT] pentru a activa
funcţia Împărţire.

Apare când este
activată funcţia
Împărţire.

Claviatura este împărţită în zona din stânga şi
zona din dreapta faţă de Punctul de împărţire.
Puteţi reda o voce împărţită în zona din partea
stângă în timp ce redaţi o voce principală şi
o voce duală în zona din partea dreaptă
a claviaturii.
Punct de împărţire... valoare implicită: 054 (F#2)

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

Reglarea tempoului metronomului
Această operaţiune vă permite să reglaţi tempoul
metronomului, cât şi tempoul stilului, cântecului şi
groove-ului.

1 Apăsaţi butonul [TEMPO/TAP] pentru
a apela „Tempo”.

Tempoul actual este prezentat pe ecran.

036
(C1)

048
(C2)

Voce împărţită

060
(C3)

072
(C4)

084
(C5)

Tempo

096
(C6)

090

Voce principală (şi voce duală)

Tempo actual

Vocea împărţită (pagina 55) şi Punctul de
împărţire pot fi modificate după cum doriţi
(pagina 62).

2

2 Reglaţi tempoul prin rotirea cadranului.
Setarea semnăturii temporale

Apăsaţi din nou butonul [SPLIT] pentru
a părăsi funcţia Împărţire.

Această operaţiune vă permite să modificaţi metrul
muzical de la valoarea implicită. În acest exemplu
vom seta un metru muzical de 6/8.

1 Ţineţi apăsat pe butonul [METRONOME]
cel puţin o secundă pentru a apela
funcţia „TimeSigN” (Numărător metru
muzical).

Numărul de bătăi pe măsură este afişat pe ecran.

TimeSigN
06
Menţineţi apăsat mai
mult de o secundă.

Număr de bătăi pe
măsură.

PAGINA URMĂTOARE
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Încercarea de a reda o varietate de voci de instrumente

2

Rotiţi cadranul pentru a selecta numărul
de bătăi pe măsură.
Se va auzi o sonerie la prima bătaie a fiecărei
măsuri, în timp ce toate celelalte bătăi vor fi
marcate printr-un clic. Dacă se selectează „0”,
toate bătăile vor fi marcate printr-un clic fără
sonerie de accentuare. Selectaţi 6 pentru acest
exemplu.
NOTĂ

• Acest parametru nu poate fi setat în timpul redării unui
stil, cântec sau groove.

3

Apăsaţi butonul CATEGORY [>>] o dată
pentru a apela funcţia „TimeSigD”
(Numitor metru muzical).

Adăugarea armoniei/
declanşarea arpegiilor
Puteţi adăuga vocii principale efecte de Armonie,
Tremolo şi Ecou. Pentru o enumerare a efectelor,
consultaţi Lista de tipuri armonie din Lista de date
online.

1 Apăsaţi butonul [HARMONY/AGPEGGIO]
pentru a activa armonia şi arpegiile.

Pictograma HARMONY sau ARPEGGIO apare
pe afişaj şi efectul de armonie sau funcţia de
arpegiu este activat(ă).

Lungimea unei bătăi este afişată pe ecran.

TimeSigD
08
Lungimea unei bătăi.

4

Rotiţi cadranul pentru a selecta
lungimea unei bătăi, de la doime,
pătrime, optime şi şaisprezecime.
Selectaţi „08” (optime) pentru acest exemplu.

5

Operaţiunea diferă în funcţie de tipul armoniei.
Încercaţi să cântaţi la claviatură, consultând
„Cum se redă fiecare tip de armonie” (vedeţi
pagina următoare), precum şi lista cu tipuri de
armonie din lista de date online.
Fraza arpegiului diferă în funcţie de numărul de
note apăsate şi de zona claviaturii.

1

Apăsaţi butonul [FUNCTION].

2

Utilizaţi butoanele CATEGORY [<<] şi [>>]
pentru a apela „MtrVol” (Funcţia 060).

MtrVol
060

Volum metronom

22

Rotiţi cadranul pentru a seta volumul.
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Deşi activarea funcţiei Armonie sau Arpegiu va
selecta un tip de armonie sau arpegiu potrivit
pentru vocea principală actuală, puteţi selecta
alt tip de armonie sau arpegiu (pagina 23).

a adăuga o Armonie sau pentru
a declanşa un Arpegiu.

Setarea volumului metronomului

3

Apare atunci când
funcţia Arpegiu este
activă.

2 Apăsaţi una sau mai multe note pentru

Confirmaţi setarea prin redarea
metronomului.

100

Apare atunci când
funcţia Armonie este
activă.

3 Pentru a dezactiva funcţia Armonie sau
Arpegiu, apăsaţi din nou butonul
[HARMONY/ARPEGGIO].

Încercarea de a reda o varietate de voci de instrumente

NOTĂ

• Când funcţia Împărţire (pagina 21) este activată, arpegiul
se aplică doar vocii împărţite. Când funcţia Împărţire este
dezactivată, arpegiul se aplică vocilor principale şi duale.
Arpegiul nu poate fi aplicat simultan vocilor împărţite şi
celor principale/duale.
• Când selectaţi un număr de voce între 292 şi 301, se vor
activa automat funcţiile Împărţire şi Arpegiu. Atunci când
una dintre aceste voci este selectată, Arpegiul este
aplicat doar asupra vocii împărţite şi este declanşat doar
prin redarea unei note din stânga punctului de împărţire.

Schimbarea tipurilor de
armonie şi de arpegiu
1 Ţineţi apăsat pe butonul [HARMONY/
ARPEGGIO] cel puţin o secundă.

După ce pe afişaj apare „Harm/Arp” (Funcţia 041),
apare tipul curent de armonie sau arpegiu.

• Prin atribuirea funcţiei de Menţinere arpegiu
întrerupătorului cu pedală, redarea arpegiului va continua
şi după eliberarea notei (pagina 68).

Harm/Arp
041

Cum se redă fiecare tip de armonie
• Tipuri de Armonie de la 01 la 05

Menţineţi apăsat
mai mult de
o secundă.

Trio
002

Apăsaţi clapele din partea dreaptă în timp ce cântaţi acorduri
în zona de acompaniament automat a claviaturii, atunci când
ACMP (acompaniamentul automat) este activat (pagina 26).

• Tipuri de Armonie de la 06 la 12 (Tril)

041

Tipul curent de armonie
sau arpegiu

2 Rotiţi cadranul pentru a selecta tipul de
armonie sau de arpegiu dorit.
NOTĂ

Ţineţi apăsat pe două clape.

• Tipuri de Armonie de la 13 la 19 (Tremolo)

Menţineţi clapele apăsate.

• Tipuri de Armonie de la 20 la 26 (Ecou)

• 001-026 sunt tipuri de armonie. 027 – 176 sunt tipuri de
arpegiu. Consultaţi lista cu tipuri de armonie/lista cu tipuri
de arpegiu din lista de date web cu materiale.
• Atunci când interpretaţi unul dintre tipurile de arpegii de la
143 în sus, selectaţi un set de tobe (Vocea nr. 238 – 261)
ca voce principală.

Reglarea volumului armoniei
Puteţi regla Volumul Armoniei din Setările Funcţiei
(pagina 68, Funcţia 042).

Reglarea vitezei arpegiului
Cântaţi la claviatură.

Puteţi ajusta viteza arpegiului din setarea funcţiei
(pagina 68, Funcţia 043).
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Adăugarea de efecte DSP
DSP este abrevierea pentru Digital Signal Processor
şi oferă efecte care îmbunătăţesc sunetul. Efectele
DSP sunt aplicate doar asupra unei ţinte specificate,
conform descrierii de mai jos.
Părţi asupra cărora sunt aplicate efectele DSP

ţintă: BACKING
• Stil
• Model
• Pista A dintr-un cântec de
utilizator

ţintă: BACKING
• Stil
• Model
• Pista A dintr-un cântec de
utilizator

DSP
• Pornit/Oprit
• Tip

Ieşire

Ieşire

4 Apăsaţi butonul [KNOB ASSING] pentru
a selecta c.

Când este selectată opţiunea KEYBOARD, DSP
afectează vocea principală, vocea duală sau
pista 1 a unui cântec de utilizator. Când este
selectată opţiunea BACKING, afectează stilul,
Groove Creator sau pista A a unui cântec de
utilizator.

Ieşire
DSP
• Pornit/Oprit
• Tip

Ieşire

GrandPno
001

• Acest parametru este setat la pasul 5.

1

Consultaţi Lista tipurilor de efecte din Lista de
date pentru informaţii despre tipurile de DSP
disponibile.

ţinta.

 La selectarea ţintei „BACKING” pentru DSP
ţintă: KEYBOARD
• Voce principală
• Voce duală
• Pista 1 dintr-un cântec de
utilizator

de DSP.

5 Apăsaţi butonul [TARGET] şi selectaţi

 La selectarea ţintei „KEYBOARD” pentru DSP
ţintă: KEYBOARD
• Voce principală
• Voce duală
• Pista 1 dintr-un cântec de
utilizator

3 Rotiţi butonul pentru a selecta un tip

Apăsaţi butonul [DSP] pentru activa
funcţia DSP.

Ţintă actuală

6 Pentru a dezactiva DSP, apăsaţi din nou
butonul [DSP].

Apare atunci
când este
activat DSP.

Deşi activarea funcţiei DSP va selecta un tip de
DSP potrivit pentru setarea de panou actuală,
puteţi selecta alt tip de DSP, conform descrierii
din paşii următori.

2

Ţineţi apăsat butonul [DSP] mai mult de
o secundă pentru a apela „DSP Type”
(Funcţia 040).
După câteva secunde, apare tipul actual de DSP.

DSP Type
040

Menţineţi apăsat
mai mult de
o secundă.

RotarySp
01

040

Tip actual de DSP

24
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Limitări în timpul înregistrării unui cântec
• Efectele DSP pot fi înregistrate doar pe pistele 1
şi A.
• Tipul de DSP şi ţinta nu pot fi schimbate în
timpul înregistrării.
• Când înregistraţi pe un cântec de utilizator
existent, dacă ţinta asupra căreia sunt aplicate
efectele DSP diferă de pistele înregistrate, datele
de setare legate de DSP (ţinta DSP, tipul DSP,
parametrul A/B) nu vor fi înregistrate sau
suprascrise.
• Efectele DSP nu pot fi aplicate după dorinţă
atunci când este redat un cântec de utilizator.
Cauza o reprezintă faptul că efectele DSP sunt
afectate de datele înregistrate pe cântecul de
utilizator.

Crearea de sunete originale cu ajutorul butoanelor
Cele două butoane rotative pot fi utilizate pentru a adăuga variaţii sunetului redat,
transformând sunetul într-o varietate de moduri muzicale. Selectaţi combinaţia dorită
de funcţii preprogramate imprimată deasupra butoanelor, apoi rotiţi butoanele în timp
ce cântaţi, pentru o interpretare expresivă, dinamică.

Atribuirea de funcţii
butoanelor rotative
Apăsaţi în mod repetat butonul [KNOB ASSIGN]
pentru a atribui secvenţial combinaţiile de funcţii
furnizate: z  x  c  v  b  z … etc.
Combinaţia curentă este indicată pe afişaj.

• KEYBOARD: Voce principală, voce duală şi
cântec de utilizator (doar Funcţia 3)
• BACKING: Stil, groove şi cântec de utilizator
(doar Funcţia 3)
NOTĂ

• Ţinta diferă în funcţie de funcţia selectată.
• Ţinta este memorată pentru fiecare funcţie.

Utilizarea butoanelor
Iată un exemplu de utilizare a butoanelor rotative.
Pentru alte idei de utilizare a butoanelor rotative,
consultaţi pagina 58.

1 Selectaţi vocea principală dorită
(pagina 20).

Aici, selectaţi Vocea nr. 156 „SquareLD” (Square
Lead) ca voce de tip sintetizator.

GrandPno

2 Apăsaţi de mai multe ori butonul [KNOB

001

ASSIGN], până când pe ecran apare z.

Funcţie actuală

Ţinta diferă în funcţie de numărul selectat.
Funcţie

Ţintă

1

CUTOFF/RESONANCE

2

REVERB/CHORUS

3

DSP

Voce principală, voce duală, stil,
groove şi cântec de utilizator

4

ATTACK/RELEASE

Voce principală şi voce duală

5

VOLUME BALANCE/
RETRIGGER RATE

Voce principală, voce duală, stil şi
groove

3 Apăsaţi butonul [TARGET] pentru
a comuta ţinta la KEYBOARD.

4 Rotiţi butonul B până la limita din

dreapta (maxim), apoi cântaţi la
claviatură cu mâna dreaptă în timp ce
acţionaţi butonul A cu mâna stângă.
CUTOFF

RESONANCE

Buton rotativ A:

Intrare audio de la
dispozitivul
extern şi stil/
groove/cântec
Buton rotativ B: Groove

Pentru detalii despre fiecare funcţie, consultaţi
pagina 57.
NOTĂ

• Simpla selectare a unei funcţii nu va afecta sunetul, chiar dacă
săgeata butonului rotativ nu este în poziţie centrală. Funcţia
selectată funcţionează doar atunci când este mişcat butonul
rotativ.
• În funcţie de setările panoului sau de modul în care mişcaţi
butonul, este posibil să nu observaţi nicio schimbare a valorii
parametrului, puteţi auzi un zgomot sau este posibil ca
butonul să nu funcţioneze corect, chiar dacă îl rotiţi.

Comutarea ţintei
Apăsaţi butonul [TARGET] pentru a comuta ţinta
controlată cu ajutorul butoanelor. Ţinta actuală este
afişată pe ecran.

NOTIFICARE
• După selectarea z, x sau c în urma apăsării
butonului [KNOB ASSIGN], schimbarea vocii va
înlocui setările create prin intermediul butoanelor
rotative cu setările implicite ale noii voci.
Dacă doriţi să păstraţi setările pe care le-aţi creat,
asiguraţi-vă că le memoraţi în Memoria de
înregistrare (pagina 44) înainte de a selecta altă voce.
NOTĂ

• Rotirea unui buton spre dreapta în timp ce volumul este
setat la un nivel înalt poate duce la distorsiune. Dacă se
întâmplă acest lucru, reduceţi nivelul volumului.
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Redarea stilurilor
Acest instrument include o caracteristică de Acompaniament automat, care redă
„stiluri” corespunzătoare (acompaniament ritm + bas + acord). Puteţi selecta dintr-o
varietate imensă de stiluri, ce acoperă o gamă variată de genuri muzicale.

1

Apăsaţi pe butonul [STYLE], apoi utilizaţi
cadranul pentru a selecta stilul dorit.

3 Apăsaţi butonul [SYNC START] pentru

a activa funcţia de Pornire sincronizată.

Consultaţi Lista de stiluri din Lista de date online
despre materiale.

EuTrance
062

Nume stil

BritRock
Clipeşte când pornirea
sincronizată este activată.

001
Număr stil
NOTĂ

• Apăsaţi butonul CATEGORY [<<] [>>] pentru a schimba
genul muzical. Consultaţi lista de stiluri din partea de sus
a panoului.

Aceasta trece redarea stilului în „standby”, iar
stilul începe să fie redat atunci când interpretaţi
la claviatură.

4 Cântaţi un acord în zona de

acompaniament automat pentru a porni
redarea.
Cântaţi o melodie cu mâna dreaptă şi acordurile
cu mâna stângă.

2

Punct de
împărţire

Apăsaţi butonul [ACMP ON/OFF] pentru
a activa acompaniamentul automat
(ACMP).
NOTĂ

• Pentru informaţii despre interpretarea acordurilor,
consultaţi pagina 63.

5 Pentru a opri redarea, apăsaţi butonul

Apare atunci când
acompaniamentul

[START/STOP].

Prin această operaţiune, zona claviaturii din
stânga punctului de împărţire devine „zona de
Acompaniament automat” şi este utilizată doar
pentru specificarea acordurilor. Partea de ritm,
cât şi acompaniamentul de bas şi acorduri, vor
începe să fie redate atunci când cântaţi acorduri.
Punct de împărţire... valoare implicită: 054 (F#2)

036
(C1)

048
(C2)

060
(C3)

072
(C4)

084
(C5)

096
(C6)

Zonă de
acompaniament
automat

Punctul de împărţire poate fi modificat după cum
doriţi (pagina 62).
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Puteţi adăuga cu uşurinţă variaţii ale interpretării
prin schimbarea secţiunii stilului. Pentru detalii,
consultaţi pagina 59.

Redarea cântecelor
Acest instrument poate reda cântece presetate, cântece pe care le-aţi înregistrat pe
acest instrument sau cântece disponibile pe piaţă. Pe lângă ascultarea acestor
cântece, puteţi interpreta la claviatură împreună cu cântecul în timp ce este redat.
Date MIDI
Un cântec MIDI este inclus în informaţiile legate de interpretarea la claviatură şi nu este o înregistrare
a sunetului însuşi. Informaţiile legate de interpretare se referă la ce clape sunt apăsate, în ce moment şi cu ce
forţă--exact ca într-o partitură muzicală. Pe baza informaţiilor înregistrate legate de interpretare, generatorul
de tonuri (al modelului Clavinova etc.) creează sunetul corespunzător. Un cântec MIDI utilizează o capacitate
mai mică de date în comparaţie cu un cântec audio şi permite schimbarea cu uşurinţă a aspectelor sunetului,
cum ar fi vocile utilizate etc.
NOTĂ

• Pentru detalii legate de redarea şi înregistrarea audio, consultaţi pagina 42.

 Categorie cântece
Cântecele sunt organizate în categorii, după cum este listat mai jos.

• Vă oferă o idee despre capacităţile avansate ale acestui instrument.
• Demonstrează numeroase voci utile ale acestui instrument.
• Interpretări plăcute la pian solo.
• Aceste cântece sunt piese de pian pentru ansambluri. Bucuraţi-vă de sunetul de pian şi orchestră.
• Acompaniament plăcut la pian într-o varietate de genuri muzicale.
• Cântece pe care le-aţi înregistrat dvs. (pagina 38).
• FLASH MEMORY: Cântece transferate de pe un computer (pagina 47).
• USB: Cântece de pe unitatea flash USB (pagina 70).
NOTĂ

• Pe lângă cele 30 de cântece presetate din acest instrument, puteţi să beneficiaţi de cântece suplimentare, care pot fi descărcate de pe
site-ul web Yamaha. Pentru detalii, consultaţi pagina 11.
• Pentru instrucţiuni privind transferarea cântecelor de pe un computer pe acest instrument, consultaţi manualul PDF online (pagina 11)
„Computer-related Operations (Operaţii pe computer)”.
În general, numerele sunt atribuite cântecelor în ordinea următoare: Cântece transferate de pe un computer, cântece de pe unitatea
flash USB. Atunci când transferaţi un cântec de pe un computer în timp ce unitatea flash USB este conectată la instrument, cântecul
transferat va fi introdus înainte de primul număr de cântec de pe unitatea USB, mutând toate numerele de cântece de pe unitatea USB
în succesiune.
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Redarea cântecelor

Ascultarea unui cântec
demo
Apăsaţi butonul [DEMO] pentru a reda cântecele
demo 001 – 003 în ordine. Redarea se va repeta în
continuu, începând din nou de la primul cântec (001).

2 Pentru a porni redarea, apăsaţi butonul
[

] (Pornire/Oprire).

Pentru a opri redarea, apăsaţi din nou butonul
[
] (Pornire/Oprire).

Jeanie
001

013

Măsură
curentă

Pentru a opri redarea, apăsaţi butonul [DEMO] sau
butonul [
] (Pornire/Oprire).
Ţineţi apăsat butonul [DEMO] mai mult de
o secundă pentru a utiliza instrumentul ca sursă de
muzică de fundal (pagina 64).

Fiecare marcaj cu săgeată
clipeşte intermitent în ritm
cu bătaia.
NOTĂ

• Este posibil ca cântecele MIDI externe ce conţin setările
de control Portamento şi ajustare scală să nu fie redate
corect.
• Dacă redarea unui cântec de pe unitatea flash USB sau
a unui cântec transferat de pe un computer produce
sunet distorsionat, reduceţi volumul cântecului
(pagina 65) pentru a reduce distorsiunea, apoi reglaţi
volumul Master (pagina 16).

Selectarea şi redarea unui
cântec
1

Apăsaţi butonul [SONG], apoi rotiţi
cadranul pentru a selecta cântecul dorit.
Consultaţi Lista de cântece din Lista de date
ataşată pentru o listă completă a cântecelor
disponibile.
Puteţi selecta cântecele utilizatorului, cântecele
transferate de pe un computer şi cântecele de
pe unitatea flash USB în acelaşi mod ca mai sus.

Derulare rapidă înainte,
Derulare rapidă înapoi şi
Pauză cântec
[

] Derulare rapidă înainte

În timpul redării, apăsaţi acest
buton pentru a sări la un punct
ulterior din cadrul cântecului.

NOTĂ

• Cântecele selectabile încep de la numărul 4. Când
selectaţi numerele 1-3, apăsaţi butonul [DEMO].

Nume cântec

Jeanie
013
Număr cântec

[
] Derulare
rapidă înapoi
În timpul redării,
apăsaţi acest buton
pentru a reveni rapid
la un punct anterior
din cadrul cântecului.

[ ] Pauză
În timpul redării,
apăsaţi acest buton
pentru a întrerupe
redarea şi apăsaţi din
nou pentru a începe
din punctul respectiv.

NOTĂ

• Când este specificat intervalul de repetare A – B, funcţia de
derulare rapidă înapoi şi înainte va funcţiona doar în intervalul
dintre A şi B.
• Butoanele [
], [
] şi [ ] nu pot fi utilizate pentru redarea
cântecelor demo iniţiată cu ajutorul butonului [DEMO].
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Redarea cântecelor

Redarea în mod repetat
a unei secţiuni specificate
a cântecului (Repetare A – B)
Puteţi permite redarea repetată numai a unei
anumite secţiuni dintr-un cântec prin setarea
punctului A (punct de început) şi a punctului B
(punct de sfârşit), în paşi de câte o măsură.

A

1
2

Activarea/dezactivarea
fiecărei piste
Fiecare „pistă” a unui cântec redă o parte diferită –
melodie, percuţie, acompaniament etc. Fiecărei dintre
piste i se poate dezactiva sonorul, astfel încât să
puteţi cânta singur partea pentru care s-a dezactivat
sonorul. Prin apăsarea în mod repetat pe butonul
pistei dorite, se va comuta starea Pornit/Oprit.

B

Începeţi redarea cântecului (pagina 28).

Starea de fiecare pistă este afişat pe ecran.

Când redarea ajunge în punctul pe care
doriţi să îl specificaţi drept punct de
pornire, apăsaţi pe butonul [
]
(Repetare A-B) pentru a seta punctul A.

Numărul pistei activate – Pista
se va reda

Numărul pistei dezactivate Volumul pistei este dezactivat sau
pista nu conţine date

3

NOTĂ

Când redarea ajunge în punctul pe care
doriţi să îl specificaţi drept punct de
sfârşit, apăsaţi din nou pe butonul
[
] (Repetare A-B) pentru a seta
punctul B.

• Se pot apăsa simultan maximum două butoane de piste
pentru activare sau dezactivare.

Secţiunea A – B specificată a cântecului va fi
acum redată în mod repetat.

4

Pentru a revoca repetarea redării,
apăsaţi din nou butonul [
]
(Repetare A – B).
Pentru a opri redarea, apăsaţi butonul [
(Pornire/Oprire).

]

NOTĂ

• Dacă doriţi să setaţi punctul „A” de pornire la începutul
cântecului, apăsaţi butonul [
] (Repetare A – B)
înainte de a începe redarea.
• Dacă doriţi să setaţi punctul „B” de final la sfârşitul
cântecului, specificaţi doar punctul A şi redaţi cântecul
până la final.
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Redarea cu Groove Creator
Funcţia Groove Creator vă permite să redaţi în mod repetat diferite modele ritmice şi
fraze (denumite groove-uri) în diferite genuri muzicale, inclusiv hip-hop, house etc. pentru interpretări dinamice, puternice. Încercaţi caracteristicile extraordinare de
interpretare expresivă, cum ar fi schimbarea clapelor din zona din stânga a claviaturii şi
rotind butoanele pentru variaţii dinamice de sunete.

1

Apăsaţi butonul [GROOVE CREATOR] şi
utilizaţi cadranul pentru a selecta
groove-ul dorit.
Funcţia ACMP este activată automat, iar claviatura
este împărţită în zona de acompaniament automat
(pagina 26) şi zona de melodii.

SECT B
Elec Dnc
001
Clipeşte
NOTĂ

• Pentru a selecta un gen, utilizaţi
butoanele CATEGORY [<<] [>>].
Consultaţi partea dreaptă din partea
de sus a panoului.
• Consultaţi lista de date despre
materiale online.

2

Pentru a porni redarea groove-ului,
apăsaţi pe butonul [
] (Pornire/Oprire).
De asemenea, puteţi începe interpretarea
apăsând orice notă din zona de acompaniament
automat (pagina 26).

 Utilizând butonul [MUSICAL CLIMAX]
Când apăsaţi butonul, o numărătoare negativă
(indicând o introducere) apare pe ecran. Când
introducerea se apropie de 0, groove-ul creşte în
intensitate şi variaţie. Atunci când numărătoarea
ajunge la 0, se atinge un punct culminant muzical.
Puteţi utiliza această opţiune pentru dezvoltarea
sunetului în mod profesionist, pentru trecerea la
o altă secţiune sau un alt groove când
numărătoarea ajunge la 0 (sau chiar înainte, dacă
doriţi). În plus, această opţiune poate fi, de
asemenea, utilizată ca sfârşit; groove-ul se opreşte
după ce numărătoarea ajunge la 0 şi este redată o
frază de sfârşit.
 Utilizarea funcţiei de declanşare repetată
Declanşarea repetată a groove-ului este
o funcţie care repetă prima parte a groove-ului
actual, pentru un efect de pauză ritmică.
Pentru detalii, consultaţi pagina 61.
 Transpunerea interpretării apăsând orice
notă din zona de acompaniament automat
(pagina 26).
Punct de împărţire

În timpul redării Groove, bucuraţi-vă de crearea
variaţiilor de sunet prin următoarele operaţii.

SECT B

 Activarea/dezactivarea pistelor individuale prin
intermediul butoanelor [TRACK CONTROL]

Pe ecran se afişează starea
Pornit/Oprit (pagina 19)
NOTĂ

Clapă specificată

 Schimbarea sunetului cu ajutorul
butoanelor
Apăsaţi butonul [KNOB ASSIGN] de mai multe
ori pentru a selecta funcţia. Apăsaţi butonul
[TARGET], pictograma BACKING apare pe afişaj,
apoi rotiţi butoanele A şi B. Consultaţi pagina 25.
 Interpretarea arpegiilor în zona din dreapta
Apăsaţi pe butonul [ARPEGGIO] pentru a-l activa,
apoi redați notele din zona din dreapta a claviaturii.

• Se pot apăsa simultan maximum două butoane de
piste pentru activare sau dezactivare.

NOTĂ

• Atunci când selectaţi o voce între 292 şi 301, arpegiul
se aplică numai vocii împărţite. Când se apasă o clapă
din stânga punctului de împărţire, arpegiul este activat
şi se specifică clapa pentru redarea groove-ului.

 Schimbarea secţiunii cu ajutorul butoanelor
[A] – [D]

3 Pentru a opri redarea, apăsaţi butonul
[
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] (Pornire/Oprire).

Redarea cu Quick Sampling
Acest instrument dispune de o funcţie Quick Sampling extrem de convenabilă şi
puternică. Aceasta vă permite să preluaţi sunete de la un dispozitiv audio extern
(cum ar fi un computer, smartphone, player de muzică portabil etc.) prin mufa [AUX IN]
şi apoi să atribuiţi sunetul preluat claviaturii pentru redarea ca parte a interpretării.
Sampling
Samplingul este o tehnologie care vă permite să înregistraţi o porţiune scurtă a unui cântec sau sunet şi să
utilizaţi sunetul (denumit un „sample”) ca parte a interpretării. Spre deosebire de înregistrările audio, sampleurile pot fi utilizate în diferite moduri: pentru a reda o melodie, pentru a reda într-o buclă pentru un model ritmic
repetat sau pentru a adăuga un efect de sunet special.

Redarea de sample-uri
O varietate largă de sample-uri sunt deja integrate în
acest instrument sub formă de presetări. Încercaţi
să le interpretaţi pentru a vedea cât de puternice
sunt caracteristicile de sampling!

1
2

Apăsaţi butonul [VOICE].
Utilizaţi cadranul pentru a selecta vocea
numărul 759 „Sampling” pentru vocea
principală.

Smpl Vce
759

3

Apăsaţi clapele din Sample Zone în care
sunt atribuite sample-urile implicite
pentru a reda sample-urile.
Sample Zone
Clapele celor două instrumente sunt împărţite în
cinci sau şapte Sample Zones şi fiecare are un
sample atribuit.
PSR-E463
Sample Zone A

B C D E

Tip de sample
În mod implicit, în Sample Zone A este atribuit
un tip de sample „Normal”, tipurile „Buclă” tipuri
sunt atribuite în B şi C, iar tipurile „O singură
dată” sunt atribuite în D – G. Totuşi, când faceți
sampling de unul singur, puteţi alege liber
tipurile „Buclă” sau „O singură dată” pentru
Sample Zones B–G.
 Normal: Înălţimea sunetului variază în funcţie
de clapa apăsată. Înălţimea implicită este
atribuită notei C3.
 Buclă: Sample-ul este redat în buclă fără
a modifica înălţimea. Apăsarea unei clape
albe în Sample Zone redă sample-ul atât
timp cât o menţineţi apăsată, în timp ce
apăsarea unei clape negre redă sample-ul
continuu până când apăsaţi o clapă neagră
din aceeaşi Sample Zone pentru a-l opri.
Când tipul este „Buclă”,
apare pe ecran
pentru Sample Zone corespunzătoare.
 O singură dată: Sample-ul este redat o singură
dată fără a modifica înălţimea. Sample-ul este
redat în continuu atât timp cât ţineţi apăsată
orice clapă din Sample Zone.

Pregătirea pentru Sampling
1 Reglaţi nivelul de volum la minimum atât
pentru acest instrument, cât şi pentru
dispozitivul extern.

C3

Normal

NOTIFICARE
Buclă/o singură
dată

PSR-EW410
Sample Zone A

B C D E F G

• Conectarea unui dispozitiv extern la instrument, fără
a reduce volumul poate duce la deteriorarea
dispozitivului.

2 Conectaţi mufa de căşti a unui dispozitiv

extern la mufa [AUX IN] a instrumentului,
folosind un cablu audio.
NOTIFICARE

C3

Normal

Buclă/o singură
dată

• Pentru a evita posibilele deteriorări ale dispozitivelor,
porniţi mai întâi alimentarea dispozitivului extern,
apoi pe cea a instrumentului. Când opriţi alimentarea,
opriţi mai întâi instrumentul, apoi dispozitivul extern.
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Redarea cu Quick Sampling

Pictograma SAMPLING şi mesajul „PressKey”
apar pe afişaj.
Mini-mufă stereo
Mufă căşti

NOTĂ

• Pentru a anula şi pentru a ieşi din modul Quick Sampling,
apăsaţi din nou butonul [QUICK SAMPLING].
Cablu audio
Mini-mufă stereo

2 Apăsaţi pe o clapă din Sample Zone

dorită în care sample-ul va fi atribuit.
Apăsarea tastei va emite sample-ul implicit sau
sample-ul atribuit anterior.
 Pentru a prelua un tip „Normal”:
2-1 Apăsaţi una dintre clapele din Sample Zone A.
PSR-E463

3

Sample Zone A: C1–B4

Începeţi redarea pe dispozitivul extern,
apoi ajustaţi balansul volumului între
dispozitiv şi instrument.
3-1 Setaţi volumul dispozitivului extern la maxim.
3-2 Reglaţi volumul auzit de la instrument rotind
controlul [MASTER VOLUME].
NOTĂ

C3

PSR-EW410
Sample Zone A: E0–B4

• În cazul în care sunetul este prea încet, chiar dacă
volumul dispozitivului extern este setat la maxim, ajustaţi
„AuxIn Vol” din setările funcţiei (pagina 66, Funcţia 004).
Dacă măriţi volumul la peste 50, este posibil ca sunetul
dispozitivului audio să fie distorsionat. În acest caz,
reduceţi nivelul volumului dispozitivului extern.

Samplingul sunetului audio
extern
Până la cinci (pe PSR-E463) sau şapte (pe
PSR-EW410) sample-uri pot fi atribuite claviaturii
acestui instrument. Sample-urile pot fi, de
asemenea, salvate pe o unitate flash USB
(pagina 34).

C3

Când pe afişaj apare „PressREC”, treceţi la
pasul 3.
 Pentru a prelua un tip „Buclă” sau „O
singură dată”:
2-1 Apăsaţi una dintre clapele din Sample Zone dorită
(B–E pe PSR-E463 şi B–G pe PSR-EW410).

Înainte de a începe samplingul, asiguraţi-vă că volumul
dispozitivului extern este setat la maxim. În cazul în
care volumul este prea redus, instrumentul nu poate
prelua sunetul.

NOTIFICARE
• Operaţiunea de sampling va suprascrie şi va şterge
sample-urile existente anterior. Salvaţi datele importante
pe care doriţi să le păstraţi pe o unitate flash USB
(pagina 34).

Sample
Zone
B C D E

PSR-E463

C3

Sample Zone B: C5–D5
Sample Zone C: D#5–F#5
Sample Zone D: G5–A5
Sample Zone E: A#5–C6
Sample Zone F: D6–E6
Sample Zone G: F6–G6
Sample
Zone
B C D E F G

PSR-EW410

NOTĂ

• Formatul de sampling este două canale stereo, 16 biţi cu
o rată de 44,1 kHz.
• Dacă doriţi să utilizaţi metronomul sau atenuatorul de melodie
când faceţi sampling, setaţi mai întâi aceste funcţii. Clicul
metronomului nu este preluat.

1
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Apăsaţi butonul [QUICK SAMPLING]
pentru a intra în modul Quick Sampling.
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Redarea cu Quick Sampling

2-2 Când pe afişaj apare „Loop?Y/N”, apăsaţi
butonul [+/YES] pentru a selecta „Buclă” sau
[-/NO] pentru a selecta „O singură dată”. Nu
puteţi schimba tipul după sampling.
Când pe afişaj apare „PressREC”, treceţi la
pasul 3.

3
4

Întrerupeţi redarea pe dispozitivul extern
la începutul sunetului sau frazei pe care
doriţi să o preluaţi prin sampling.
Apăsaţi butonul [REC], apoi începeţi
redarea de pe dispozitivul extern pentru
a începe samplingul.
În timp ce preluaţi sunetul, pe afişaj apare „REC”
şi pictograma strălucitoare pentru Sample Zone
selectată.

Sampling
pEC
Nu deconectaţi unitatea flash USB în timpul
operaţiei de sampling. Operaţia poate deveni
instabilă şi este posibil samplingul să nu poată fi
executat în mod corespunzător.

5

Opriţi redarea pe dispozitivul extern la
sfârşitul sunetului sau frazei pe care
doriţi să o preluaţi prin sampling.

6

Pentru a opri samplingul, apăsaţi
butonul [REC].
„Writing!” apare scurt pe afişaj, iar sample-ul
este stocat pe instrument.
NOTĂ

• În cazul în care volumul de intrare de la dispozitivul extern
este prea scăzut, pe afişaj apare „LowInput” şi sunetul nu
poate fi preluat. Creşteţi volumul dispozitivului extern la
maxim, apoi reglaţi volumul de ieşire de pe acest
instrument, rotind controlul [MASTER VOLUME]. După
aceea, încercaţi să faceţi din nou sampling de la Pasul 3.
• Timpul de sampling este limitat la maximum 9,6 secunde.
Când este atinsă limita de timp, samplingul se opreşte
automat şi sample-ul înregistrat (până în momentul
respectiv) este stocat în instrument.

7

sfârşit de sample poate fi tăiată automat
utilizând funcţia Blank Cut (pagina 69).
Dacă nu sunteţi mulţumit de sample, reveniţi la
pasul 2 şi încercaţi din nou samplingul.
Pentru a face sampling şi a atribui unei alte
Sample Zone, treceţi din nou la pasul 2.

8 Apăsaţi butonul [QUICK SAMPLING]

pentru a ieşi din modul Quick Sampling.

9 Încercaţi să redaţi sample-urile.

Părăsirea modului Quick Sampling selectează
automat vocea cu numărul 759 „Smpl Vce”
pentru vocea principală. Încercaţi să o redaţi pe
claviatură.
NOTIFICARE
Pentru a evita deteriorarea dispozitivului extern,
deconectaţi dispozitivul în modul următor:
1 Reglaţi nivelul de volum la minimum atât pentru acest
instrument, cât şi pentru dispozitivul extern.
2 Deconectaţi cablul audio de la instrument, apoi de la
dispozitivul extern.

Pentru a face sampling în timpul redării audio
În momentul în care sunteţi familiarizat cu operaţia
de sampling, încercaţi pornirea şi oprirea
samplingului în timp ce este redat sunetul
dispozitivului extern.
1. Executaţi paşii 1–2 din „Samplingul sunetului
audio extern” de la pagina 32.
2. Întrerupeţi redarea pe dispozitivul extern la
câteva măsuri înainte de sunetul sau fraza pe
care doriţi să o preluaţi.
3. Începeţi redarea pe dispozitivul extern.
4. Apăsaţi butonul [REC] în punctul dorit pentru
a începe samplingul.
5. Apăsaţi din nou butonul [REC] în punctul dorit
pentru a opri samplingul.
6. Opriţi redarea pe dispozitivul extern, apoi
verificaţi ce aţi preluat.
NOTĂ

• Dacă există pauză în înregistrarea audio, care este tăiată
automat, dar doriţi să o păstraţi, dezactivaţi funcţia Blank
Cut (pagina 69).

Verificaţi dacă sample-ul este atribuit cu
succes.
Pentru tipurile „Normal”, apăsaţi clapa C3.
Pentru tipurile „Buclă” şi „O singură dată”,
apăsaţi orice clapă din Sample Zone în care aţi
atribuit sample-ul. Orice pauză de la început şi
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Restaurarea sample-urilor
implicite
Această operaţiune vă permite să restauraţi sampleurile implicite. Cu toate acestea, reţineţi faptul că
această acţiune şterge sample-urile atribuite fiecărei
Sample Zone. Dacă doriţi să salvaţi sample-urile
înainte de a le restaura pe cele implicite, consultaţi
secţiunea următoare („Salvarea sample-urilor pe
o unitate flash USB”).

1

Apăsaţi butonul [QUICK SAMPLING]
pentru a intra în modul Quick Sampling.

2

Apăsaţi pe clapa corespunzătoare din
Sample Zone în care a fost atribuit
sample-ul ce urmează să fie şters.

3

Ţineţi apăsat butonul TRACK CONTROL
[STYLE] mai mult de o secundă.

1 Confirmaţi Sample Zone care conţine
sample-ul pe care intenţionaţi să îl
salvaţi.

1-1 Apăsaţi butonul [VOICE].
1-2 Selectaţi vocea numărul 759 „Sampling”
pentru vocea principală.
1-3 Apăsaţi clapa pentru a confirma că se aude
sample-ul dorit.

2 Conectaţi o unitate flash USB la
terminalul [USB TO DEVICE]

Pentru detalii, consultaţi „Conectarea unei unităţi
flash USB” de la pagina 71.

3 Ţineţi apăsat pe butonul [FUNCTION]

mai mult de o secundă, pentru a apela
ecranul de control al fişierelor.
Pentru a anula operaţiunea, apăsaţi butonul
[FUNCTION] din nou pentru a părăsi modul de
control al fişierelor.

4 Utilizaţi butoanele CATEGORY [<<] şi
[>>] pentru a apela „SaveSMPL.”

SaveSMPL

Pe ecran va apărea un mesaj de confirmare.

ClrSMPL?

4
5

Apăsaţi pe butonul [+/YES].
Pe ecran va apărea un mesaj de confirmare.
Pentru a revoca această operaţie, apăsaţi pe
butonul [-].

Apăsaţi pe butonul [+/YES] pentru
a şterge sample-ul.
Pe ecran va apărea pentru scurt timp un mesaj
de ştergere în curs.

Salvarea sample-urilor pe
o unitate flash USB
IMPORTANT

• Dacă instrumentul este în modul Quick Sampling, apăsaţi
butonul [QUICK SAMPLING] pentru a părăsi modul, apoi
urmaţi paşii de mai jos.

pe butonul [0/EXECUTE].
5 Apăsaţi
Pe afişaj apare „PressKey”.

6 Apăsaţi pe clapa corespunzătoare din

Sample Zone (clapa căreia îi este atribuit
sample-ul dorit).

7 Utilizaţi butoanele [+/YES] şi [-/NO]

pentru a selecta numele fişierului pentru
salvare.
• Normal/O sinfură dată: SMPL001–SMPL250
• Buclă: SMPLL001–SMPLL250
NOTĂ

• Dacă numele de fişier există deja pe unitatea flash USB,
pe afişaj apare „Overwr?”. Pentru a suprascrie, apăsaţi
butonul [+/YES]; pentru a selecta un alt nume, apăsaţi
butonul [-/NO].

pe butonul [0/EXECUTE].
8 Apăsaţi
Pe afişaj apare „SaveOK?”.
din nou butonul [0/EXECUTE].
9 Apăsaţi
Pe ecran apare „Saving” şi sample-ul va fi salvat
pe unitatea flash USB.

10 Apăsaţi butonul [FUNCTION] pentru

a părăsi modul de control al fişierelor.
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Încărcarea unui sample de
pe o unitate flash USB
IMPORTANT

• Dacă instrumentul este în modul Quick Sampling, apăsaţi
butonul [QUICK SAMPLING] pentru a părăsi modul, apoi
urmaţi paşii de mai jos.

10 Încercaţi să redaţi cu sample-uri
încărcate.

Apăsaţi butonul [VOICE] şi selectaţi vocea cu
numărul 759 „Smpl Vce” pentru vocea
principală. Apăsaţi clapa corespunzătoare din
Sample Zone (în care aţi atribuit sample-ul)
pentru a reda sunetul.

NOTIFICARE
• Operaţiunea de încărcare va suprascrie şi va şterge sampleurile existente anterior. Salvaţi datele importante pe care
doriţi să le păstraţi pe o unitate flash USB (pagina 34).

1

Conectaţi o unitate flash USB la
terminalul [USB TO DEVICE]
Pentru detalii, consultaţi „Conectarea unei unităţi
flash USB” de la pagina 71.

2

Ţineţi apăsat pe butonul [FUNCTION]
mai mult de o secundă, pentru a apela
ecranul de control al fişierelor.
Pentru a anula operaţiunea, apăsaţi butonul
[FUNCTION] din nou pentru a părăsi modul de
control al fişierelor.

3

Utilizaţi butoanele CATEGORY [<<] şi
[>>] pentru a apela „LoadSMPL”.

LoadSMPL

4

Apăsaţi pe butonul [0/EXECUTE].

5

Apăsaţi pe clapa corespunzătoare din
Sample Zone în care doriţi să atribuiţi
sample-ul.

6

Utilizaţi butoanele [+/YES] şi [-/NO]
pentru a selecta numele fişierului pentru
încărcare.

Pe afişaj apare „PressKey”.

Ştergerea unui sample de
pe unitatea flash USB
IMPORTANT

• Dacă instrumentul este în modul Quick Sampling, apăsaţi
butonul [QUICK SAMPLING] pentru a părăsi modul, apoi
urmaţi paşii de mai jos.

1 Conectaţi o unitate flash USB la
terminalul [USB TO DEVICE]

Pentru detalii, consultaţi „Conectarea unei unităţi
flash USB” de la pagina 71.

2 Ţineţi apăsat pe butonul [FUNCTION]

mai mult de o secundă, pentru a apela
ecranul de control al fişierelor.
Pentru a anula operaţiunea, apăsaţi butonul
[FUNCTION] din nou pentru a părăsi modul de
control al fişierelor.

3 Utilizaţi butoanele CATEGORY [<<] şi
[>>] pentru a apela „Del SMPL”.

Del SMPL

4 Apăsaţi pe butonul [0/EXECUTE].
5 Utilizaţi butoanele [+/YES] şi [-/NO]

pentru a selecta numele fişierului pentru
ştergere.

Nu puteţi selecta un sample redat în buclă
(SMPLL001 – SMPLL250) pentru atribuirea în
Sample Zone A.

6 Apăsaţi pe butonul [0/EXECUTE].

7

Apăsaţi pe butonul [0/EXECUTE].

7 Apăsaţi din nou pe butonul [0/EXECUTE]

8

Apăsaţi din nou pe butonul [0/EXECUTE]
sau [+/YES].

Pe afişaj apare „LoadOK?”.

Pe ecran apare „Loading” şi sample-ul va fi
salvat pe unitatea flash USB.

9

Apăsaţi butonul [FUNCTION] pentru
a părăsi modul de control al fişierelor.

Pe afişaj apare „Del OK?”.

sau [+/YES].

Pe afişaj apare „Deleting” şi sample-ul este şters
de pe unitatea flash USB.

8 Apăsaţi butonul [FUNCTION] pentru

a părăsi modul de control al fişierelor.
Dacă instrumentul este în afişajul Control fişiere, nu
se aude niciun sunet chiar dacă apăsaţi pe clape.
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Interpretarea ca un DJ!
Funcţia dinamică Groove Creator şi butoanele Live Control vă oferă instrumente
puternice pentru a suna exact ca un DJ profesionist! Având în vedere că groove-urile şi
variaţiile secţiunilor se schimbă perfect, fără întreruperi de ritm, interpretarea este cu
adevărat uşoară. Totuşi, simţirea ritmului este importantă. Aşadar, creşteţi volumul,
simţiţi ritmul şi acţionaţi butoanele, ca şi cum aţi fi în faţa unui ring de dans!
În acest exemplu, prin utilizarea groove-ului cu numărul 001 (Elec Dnc.), veţi învăţa cum
să luaţi un groove şi să îl transformaţi în diferite moduri.
Crearea unei
părţi
introductive

Creşterea
emoţiei şi
interesului

Adăugarea
de efecte

Crearea unei părţi
introductive cu comenzile
Pistă pornită/oprită
1
2

Apăsaţi butonul [GROOVE CREATOR] şi
selectaţi Groove 001 cu cadranul sau
butoanele numerice.
Utilizaţi butoanele [TRACK CONTROL]
pentru a activa pistele [1], [2] şi [3] şi
dezactivaţi pistele [4], [5] şi [6], astfel
încât să se redea numai ritmul.

Elec Dnc
001

3
4
5

001

Apăsaţi butonul de secţiune [A] pentru
a reda secţiunea A (afişat ca „SECT A”
pe ecran).
Apăsaţi butonul [
] pentru a porni
redarea.
În timp ce verificaţi semnele pentru bătăi
„
” şi numărul măsurii pe măsură
ce se schimbă pe ecran, aşteptaţi până
când a patra bătaie a măsurii 008 (chiar
înainte ca măsura 001 să înceapă din
nou), apoi apăsaţi butonul pistei [6]
pentru a activa pista [6].

SECT A

Crearea unor
emoţii şi mai
puternice

Comutarea la
un alt groove

Crearea emoţiei şi
interesului prin
schimbarea secţiunilor
timp ce verificaţi semne bătăilor
1 În
„
” pe măsură ce se schimbă pe
ecran, apăsaţi butonul de secţiune [B]
într-un moment corespunzător muzical
pentru a trece la secţiunea B.
Chiar dacă este posibil ca sincronizarea să nu fie
perfectă, secţiunea se va schimba natural odată
cu ritmul.

fel ca la pasul 1, apăsaţi butonul
2 La
secţiunii [C] sau [D] pentru a creşte
groove-ul.

Adăugarea efectelor la
groove cu ajutorul
butoanelor Live Control
timp ce verificaţi ecranul, apăsaţi
1 În
butonul [KNOB ASSIGN] de mai multe

2

ori (după cum este necesar) pentru
a selecta z.
În timp ce verificaţi pe ecran, apăsaţi
butonul [TARGET] o dată sau de două
ori pentru a selecta BACKING.

SECT C
008

6

La fel ca la pasul 5, apăsaţi simultan
butoanele pistelor [4] şi [5] pentru
a activa pistele [4] şi [5].

butonul A complet spre dreapta,
3 Rotiţi
apoi rotiţi butonul B complet spre stânga.

NOTĂ

• Doar maximum două piste pot fi activate şi dezactivate în
acelaşi timp, aşa că apăsaţi doar două butoane.

butonul A încet spre dreapta pentru
4 Rotiţi
a modifica sunetul diminuat într-unul clar.
Mutaţi-l încet sincronizat cu ritmul.
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5
6

Acum, încercaţi să rotiţi butonul A în
ambele direcţii odată cu ritmul.
Observaţi că puteţi obţine un sunet
complet diferit, chiar cu aceeaşi frază
ritmică.
La fel ca în paşii de mai sus, apăsaţi
butonul [KNOB ASSIGN] şi încercaţi să
utilizaţi al doilea şi al treilea element.
REVERB/CHORUS controlează
ambianţa acustică sau produce un efect
stratificat bogat şi cald. DSP
controlează unul dintre cele 10 efecte
diferite, cum ar fi difuzorul rotativ şi
distorsionarea. Pentru detalii, consultaţi
pagina 57.
NOTĂ

• Când comutaţi rândul [LIVE CONTROL], asiguraţi-vă să
setaţi ţinta la BACKING. Ţinta este salvată convenabil
pentru fiecare funcţie.
• Atunci când utilizaţi c, apăsaţi butonul [DSP] pentru
a activa funcţia DSP. Pe afişaj apare pictograma DSP.

timp ce verificaţi semnele bătăilor
3 În
„
” şi numărul măsurii pe ecran,
apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de
secţiune [C] la punctul dinainte ca
numărul măsurii să atingă 005.

timp ce ţineţi apăsat butonul de
4 În
secţiune [C], rotiţi butonul B în
conformitate cu următoarea ilustraţie.
Bătăile devin mai rapide, conform
poziţiei butonului.

butonul de secţiune [C] la vârful
5 Eliberaţi
dinamic pentru a reveni la redarea
normală a groove-ului.
• Simpla selectare a unei funcţii nu va afecta sunetul, chiar
dacă săgeata butonului rotativ nu este în poziţie centrală.
Funcţia selectată funcţionează doar atunci când este
mişcat butonul rotativ.

Crearea unei emoţii mai
mari cu funcţia de
declanşare repetată
Apăsaţi butonul de secţiune [C] pentru a trece la
secţiunea C şi ascultaţi ritmul. Bătăile devin din ce în
ce mai rapide după ce măsura 005 şi acest efect
creează intensitate şi emoţie. Puteţi ridica nivelul
emoţional al propriei interpretări cu un efect similar
de „foc rapid” cu funcţia de declanşare repetată şi
butoanele Live Control.

1

În timp ce verificaţi ecranul, apăsaţi
butonul [KNOB ASSIGN] de mai multe
ori pentru a selecta b.

SECT C
008

2

Rotiţi butonul B aproximativ 90° la
stânga.

Comutarea la un alt groove
cu Musical Climax
timp ce verificaţi semnele bătăilor
1 În
„
” pe ecran, apăsaţi butonul
[MUSICAL CLIMAX] la un moment
potrivit, chiar înainte ca măsura să se
schimbe din 008 înapoi la 001. Groove-ul
începe să dezvolte până la un punct
culminant cu o introducere cu 8 măsuri
(număr negativ).

M.Climax
−08

în momentul în care introducerea
2 Chiar
se apropie de 0, utilizaţi butoanele
numerice pentru a introduce un alt
număr de groove. Alegerea momentului
poate fi un pic dificilă, dar, dacă
exersaţi, puteţi reuşi să comutaţi perfect
la un alt groove după punctul culminant
muzical – la fel ca un DJ profesionist!
NOTĂ

• Prin memorarea groove-ului următor la o setare
a memoriei de înregistrare, puteţi comuta cu uşurinţă
groove-urile cu o singură apăsare de buton (pagina 44).
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Înregistrarea propriei interpretări
Puteţi înregistra pe instrument maxim 10 dintre interpretările dvs., drept cântece de
utilizator. Cântecele de utilizator înregistrate pot fi redate în acelaşi mod ca şi
cântecele presetate.
NOTĂ

• Pentru detalii legate de înregistrarea audio, consultaţi pagina 42.
• Instrumentul înregistrează interpretarea dvs. şi o salvează într-un format original. Dacă doriţi să o salvaţi sub formă de date în format
MIDI, convertiţi interpretarea în format SMF prin salvare pe unitatea flash USB (pagina 73).

3 Apăsaţi pe butonul [REC] pentru a intra

Structura pistei unui
cântec

în modul Gata de înregistrare.

Un cântec poate fi înregistrat pe cele şase piste.
Puteţi înregistra fără a specifica pistele, dar, de
asemenea, puteţi înregistra fiecare pistă, una câte
una (de ex. doar partea de mâna dreaptă sau partea
de mâna stângă), pentru a crea o piesă completă
care poate fi greu de interpretat simultan.
 Piste melodie [1/RIGHT] – [5]
Acestea sunt pentru înregistrarea melodiei sau
interpretări similare.

Această operaţiune selectează cântecul
neînregistrat al utilizatorului cu cel mai mic
număr 031 – 040 (Utilizator 1 – 10) ca ţintă de
înregistrare.
Pista 1 va fi selectată ca ţintă de înregistrare
pentru melodie, iar pista A va fi selectată în mod
automat ca ţintă de înregistrare pentru partea de
acompaniament (progresia de acorduri pentru
stil sau schimbarea de clapă pentru groove).
Dacă a fost selectat anterior un cântec de
utilizator, înregistrarea datelor va suprascrie
Pistele 1 şi A ale cântecului selectat.

 Pistă acompaniament [A]
Aceasta este pentru înregistrarea unei progresii
de acorduri (pentru stil) sau pentru modificările
cheilor (pentru groove).

User 1
pEC
Clipeşte

001

Clipeşte

NOTĂ

• Starea Pornit/Oprit a funcţiei ACMP nu poate fi
schimbată după ce se apasă butonul [REC].

Piste melodie

Pistă acompaniament

Pentru a părăsi această stare, apăsaţi din nou
butonul [REC].

4 Porniţi înregistrarea.

Înregistrarea rapidă
Această secţiune explică modul de înregistrare fără
a specifica o pistă. Acesta este util atunci când
înregistraţi un cântec nou de la zero.

1

Efectuaţi setările dorite, inclusiv
selectarea vocii principale.

2

Configuraţi setările dorite pentru
înregistrarea interpretării dvs.
• Dacă doriţi să înregistraţi numai interpretarea
melodiei, apăsaţi pe butonul [SONG].
• Dacă doriţi să înregistraţi interpretarea utilizând
un stil, apăsaţi butonul [STYLE].
• Dacă doriţi să înregistraţi interpretarea utilizând
un groove, apăsaţi butonul [GROOVE
CREATOR].
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• Când apăsaţi butonul [SONG] în pasul 2,
cântaţi orice notă pentru a începe înregistrarea.
• Când selectaţi un stil în pasul 2, cântaţi un
acord în zona de acompaniament automat
pentru a începe înregistrarea cu redarea stilului
sau apăsaţi pe butonul [
] (Pornire/Oprire)
pentru a începe înregistrarea numai cu redarea
părţii ritmice a unui stil.
• Când selectaţi un groove la pasul 2, cântaţi
o clapă în zona de acompaniament sau apăsaţi
pe butonul [
] (Pornire/Oprire) pentru
a începe înregistrarea cu redarea groove-ului.

User 1
pEC

003

Număr măsură actuală

Măsura actuală va fi prezentată pe ecran în
timpul înregistrării.

Înregistrarea propriei interpretări

5

Apăsaţi butonul [
] (Pornire/Oprire)
sau [REC] pentru a opri înregistrarea.
Când utilizaţi un stil sau un groove, puteţi opri
înregistrarea şi apăsând pe butonul [INTRO/
ENDING/rit.] sau [MUSICAL CLIMAX], apoi
aşteptând până la terminarea redării.

sau

După terminarea înregistrării, se afişează un
mesaj „Writing!” (Se scrie), indicând faptul că
datele înregistrate sunt stocate, apoi numerele
pistelor înregistrate se vor aprinde pe ecran.

Înregistrarea pe o pistă
specificată
Această secţiune explică modul de înregistrare pe
o pistă specificată. Acest mod este util atunci când
doriţi să înregistraţi interpretările suplimentare ale
unui cântec deja înregistrat sau când doriţi să
reînregistraţi o singură pistă a unui cântec deja
înregistrat.

1 Apăsaţi butonul [SONG], apoi selectaţi
cântecul de utilizator dorit de la 031 la
040 (Utilizator 1 – 10) ca ţintă de
înregistrare.

NOTIFICARE
• Nu încercaţi niciodată să întrerupeţi alimentarea
când pe ecran este afişat mesajul „Writing!”. Acest
lucru poate duce la pierderea de date.

6

Pentru a reda cântecul înregistrat,
apăsaţi butonul [
] (Pornire/Oprire).
NOTĂ

• Atunci când înregistraţi redarea groove-ului cu
declanşarea repetată, reţineţi că indicatorul de ritm de pe
ecran, metronomul şi redarea arpegiului nu sunt
sincronizate cu redarea cântecului înregistrat.
• Atunci când înregistraţi o interpretare cu o Voce Sample,
reţineţi faptul că Vocea Sample în sine nu este
înregistrată. Pentru ca interpretarea să sune cum doriţi, va
trebui să atribuiţi respectivul sample claviaturii (la fel cum
este utilizată atunci când înregistraţi).
• Dacă derulaţi rapid înainte sau înapoi în timpul redării unui
cântec folosind voci sample, redarea sună diferit de
înregistrarea originală.

User 1
031

2 În timp ce ţineţi apăsat butonul [REC],
apăsaţi butonul pistei dorite pentru
a intra în modul Gata de înregistrare.

User 1
pEC
Clipeşte

001

Pista selectată
clipeşte

 Dacă doriţi să înregistraţi numai melodia:
În timp ce ţineţi apăsat butonul [REC], apăsaţi
unul dintre butoanele [1/RIGHT] – [5].

Limitări în timpul înregistrării
• Starea Pornit/Oprit a funcţiei ACMP nu poate fi
modificată.
• Redarea nu poate fi schimbată între stil şi groove.
• Numărul groove-ului poate fi schimbat, în timp ce
numărul stilului nu poate.
• Când utilizaţi un stil/groove, următorii parametri nu
pot fi schimbaţi: tip reverberaţie, tip cor, metru
muzical şi volum stil/Groove Creator.
• Interpretările cu o voce împărţită nu pot fi înregistrate.
• Intrarea audio de la un dispozitiv extern (sunet de
redare de pe computerul sau dispozitivul audio
conectat) nu poate fi înregistrată.
• Interpretările cu voci sample pot fi înregistrate doar
pe pista 1.

Apăsaţi şi ţineţi
apăsat

 Dacă doriţi să înregistraţi numai redarea
stilului:
Apăsaţi butonul [STYLE], selectaţi stilul dorit,
apoi ţineţi apăsat simultan butonul [REC] şi
apăsaţi butonul [6/A]. Funcţia ACMP este
activată automat.

Apăsaţi şi ţineţi apăsat
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 Dacă doriţi să înregistraţi numai redarea
groove-ului:
Apăsaţi butonul [GROOVE CREATOR] şi
selectaţi groove-ul dorit. În timp ce ţineţi
apăsat butonul [REC], apăsaţi butonul [A].
Funcţia ACMP este activată automat.

3 Apăsaţi pe butonul [+/YES].

Pe ecran va apărea un mesaj de confirmare.
Pentru a revoca această operaţie, apăsaţi pe
butonul [-].

4 Apăsaţi pe butonul [+/YES] pentru
a şterge Cântecul.

Pe ecran va apărea pentru scurt timp un mesaj
de ştergere în curs.

Apăsaţi şi ţineţi
apăsat

3

La fel ca în paşii de la 4 la 6 (pagina 38)
din „Înregistrare rapidă”.
NOTĂ

• Dacă memoria se epuizează în timpul înregistrării, va
apărea un mesaj de alertă şi înregistrarea se va opri
automat. În acest caz, ştergeţi toate datele inutile utilizând
funcţiile de ştergere (de mai jos), apoi executaţi din nou
înregistrarea.

Ştergerea unui cântec al
utilizatorului

Ştergerea unei piste
specificate dintr-un cântec
al utilizatorului
Această funcţie vă permite să ştergeţi piste
individuale dintr-un cântec al utilizatorului.

1 Apăsaţi butonul [SONG], apoi selectaţi
cântecul de utilizator dorit de la 031 la
040 (Utilizator 1 – 10).

2 De la [1/RIGHT] la [5] şi [A], apăsaţi

butonul pistei ce urmează să fie ştearsă
timp de peste o secundă.

Puteţi şterge toate pistele unui cântec al
utilizatorului.

1

2

Apăsaţi butonul [SONG], apoi selectaţi
cântecul utilizatorului de la 031 la 040
(Utilizator 1 – 10) pe care doriţi să îl
ştergeţi.

Menţineţi apăsat mai mult
de o secundă.

Pe ecran va apărea un mesaj de confirmare.

Menţineţi apăsate simultan butoanele
pentru pistele [1/RIGHT] şi [A] timp de
peste o secundă.

ClrTr1
YES

3 Apăsaţi pe butonul [+/YES].
Ţineţi apăsat simultan mai mult de
o secundă.

Pe ecran va apărea un mesaj de confirmare.

ClrUser1
YES
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Pe ecran va apărea un mesaj de confirmare.
Pentru a revoca această operaţie, apăsaţi pe
butonul [-].

4 Apăsaţi pe butonul [+/YES] pentru
a şterge pista.

Pe ecran va apărea pentru scurt timp un mesaj
de ştergere în curs.

Redarea şi înregistrarea audio
Acest instrument vă permite să redaţi fişiere audio şi să înregistraţi interpretările în
format audio. Interpretările înregistrate pot fi salvate ca fişiere audio pe o memorie
flash USB.
Fişier audio
Un fişier audio este o înregistrare a sunetului interpretat. Aceste date sunt înregistrate în acelaşi mod utilizat la
înregistrarea cu reportofoane, etc. Aceste date pot fi redate cu un player de muzică portabil etc., permiţând altor
persoane să asculte cu uşurinţă interpretarea dvs.
NOTĂ

• Acest instrument poate înregistra sau reda fişiere WAV stereo de 44,1 kHz/16 biţi.

Redarea unui fişier audio
de pe o unitate flash USB
Puteţi reda fişiere audio de pe o unitate flash USB în
modul Audio.
În modul Audio, unele operaţiuni nu pot fi executate.
Atunci când nu redaţi sau înregistraţi fişiere audio, ieşiţi
din modul Audio.

NOTIFICARE
• Nu încercaţi să deconectaţi stickul de memorie USB sau
să opriţi alimentarea instrumentului în timpul redării. În
caz contrar, se poate datele se pot deteriora.

1

2

a sări instantaneu la primul fişier audio, apăsaţi
simultan butoanele [+/YES] şi [-/NO].

4 Apăsaţi butonul [

] (Pornire/Oprire)
pentru a începe redarea fişierului audio.
În timpul redării, timpul scurs este afişat pe
ecran. Pentru a opri redarea, apăsaţi din nou
butonul [
] (Pornire/Oprire).
NOTĂ

Următoarele operaţii nu pot fi executate pentru redarea
audio.
• Schimbarea vocii
• Repetare A – B
• Dezactivarea „pistelor” (pagina 60)
• Schimbarea tempoului

Conectaţi o unitate flash USB la
terminalul [USB TO DEVICE].

5 Pentru a părăsi modul Audio, apăsaţi

Pentru detalii, consultaţi „Conectarea unei unităţi
flash USB” de la pagina 71.

Listă mesaje

butonul [AUDIO].

Mesaj

Apăsaţi pe butonul [AUDIO] pentru
a intra în modul Audio.
Numele fişierului audio, pictograma AUDIO şi
„PLY” apar pe ecran.

Nu este conectată nicio unitate flash USB

No file

Nu există niciun fişier audio pe unitatea
flash USB.

Err Load

Nu se poate încărca fişierul audio,
deoarece formatul nu este compatibil cu
acest instrument.

USB Err

Unitatea flash USB poate avea
o problemă.
• Consultaţi „Lista de dispozitive USB
compatibile pentru PSR-E463/EW410”
de pe site-ul Yamaha.
• Formataţi unitatea flash USB.

Numele fişierului audio

AUDIO001
PLY
De exemplu, fişierul numit
„AUDIO001.wav” de pe unitatea
flash USB este afişat astfel.

Descriere

No USB

NOTĂ

• Pentru a părăsi modul Audio, apăsaţi din nou butonul
[AUDIO].

3

Rotiţi cadranul pentru a selecta fişierul
audio dorit.
De asemenea, puteţi utiliza butoanele
CATEGORY [<<] [>>] sau [+/YES] [-/NO]. Pentru
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Înregistrarea/salvarea
fişierelor audio pe
o unitate flash USB
Vă puteţi înregistra interpretarea şi o puteţi salva ca
fişier audio pe o unitate flash USB.
IMPORTANT

• Conectaţi un adaptor CA, pentru a utiliza această funcţie.

NOTIFICARE
• Nu încercaţi să deconectaţi stickul de memorie USB sau
să opriţi alimentarea instrumentului în timpul înregistrării.
În caz contrar, se poate datele se pot deteriora.

1

Conectaţi o unitate flash USB la
terminalul [USB TO DEVICE].
Pentru detalii, consultaţi „Conectarea unei unităţi
flash USB” de la pagina 71.

2

Configuraţi setările dorite ale
interpretării dvs.
În funcţie de funcţiile selectate, datele ce pot fi
înregistrate diferă după cum urmează.
 Când este selectat un stil:
Stilul, interpretarea la claviatură, intrarea audio
de la mufa [AUX IN]
 Când este selectat un cântec:
Interpretarea la claviatură, intrarea audio de la
mufa [AUX IN]
 Când este selectat un Groove Creator:
Groove-ul, interpretarea la claviatură, intrarea
audio de la mufa [AUX IN]

4 Apăsaţi butonul [REC] pentru a începe
înregistrarea.

În timpul înregistrării, timpul scurs este afişat
pe ecran.
Timpul maxim de înregistrare este de 80 de
minute sau până când memoria unităţii flash
USB se umple.
După oprirea stilului sau groove-ului, apăsaţi
[
] (Pornire/Oprire).

5 Apăsaţi butonul [REC] pentru a opri
înregistrarea.

Apare „Writing!”, indicând faptul că datele
înregistrate sunt stocate. După stocare, apare
„Complet.”, apoi numele fişierului audio
înregistrat este afişat ca „AUDIO***” (***: număr).
NOTIFICARE
• Nu încercaţi niciodată să întrerupeţi alimentarea
când pe ecran este afişat mesajul „Writing!”. Acest
lucru poate duce la pierderea de date.

6 Pentru a reda fişierul audio înregistrat,
apăsaţi butonul [

7 Pentru a părăsi modul Audio, apăsaţi
butonul [AUDIO].

Listă mesaje
Mesaj

3

Ţineţi apăsat butonul [AUDIO] mai mult
de o secundă pentru a intra în modul
Audio (înregistrare în standby).

Nu este conectată nicio unitate flash USB

UseAdpt

Bateriile nu furnizează energie. Conectaţi
adaptorul CA.

File Ful

Numărul total de fişiere de pe unitatea
flash USB depăşeşte capacitatea.
Ştergeţi datele inutile sau folosiţi o altă
unitate flash USB.

Unformat

Unitatea flash USB nu este formatată.
Formataţi-o (pagina 72).

Protect

Unitatea flash USB nu este protejată.
Setaţi protecţia la scriere la valoarea
dezactivat şi încercaţi din nou.

Time Up

Timpul de înregistrare depăşeşte 80 de
minute. Înregistrarea se opreşte automat
şi fişierul audio va fi salvat.

Disk Ful

Memoria este plină. Înregistrarea este
oprită şi fişierul audio va fi salvat.

USB Err

Unitatea flash USB poate avea
o problemă.
• Consultaţi „Lista de dispozitive USB
compatibile pentru PSR-E463/EW410”
de pe site-ul Yamaha.
• Formataţi unitatea flash USB.

„PressREC” şi pictograma AUDIO apar pe afişaj.
Menţineţi apăsat mai
mult de o secundă.

PressREC
pEC
NOTĂ

• Pentru a părăsi modul Audio, apăsaţi din nou butonul
[AUDIO].
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Descriere

No USB

NOTĂ

• Datele ce nu pot fi înregistrate includ: clicul
metronomului, cântecele şi intrarea audio de la terminalul
[USB TO HOST].

] (Pornire/Oprire).

Redarea şi înregistrarea audio

Ştergerea fişierelor audio
de pe unitatea flash USB
1

Conectaţi o unitate flash USB la
terminalul [USB TO DEVICE].

2

Ţineţi apăsat pe butonul [FUNCTION]
mai mult de o secundă, pentru a apela
ecranul de control al fişierelor.

7 Apăsaţi butonul [FUNCTION] pentru

a părăsi modul de control al fişierelor.

Dacă instrumentul este în modul Audio, apăsaţi
butonul [AUDIO] pentru a părăsi modul Audio,
apoi executaţi această operaţie.

Menţineţi apăsat mai mult
de o secundă.

3

Utilizaţi butoanele CATEGORY [<<] şi
[>>] pentru a apela „DelAUDIO.”

DelAUDIO

4

Apăsaţi pe butonul [0/EXECUTE].
Pe ecran apar numele fişierelor audio de pe
unitatea flash USB sub forma „AUDIO****”
(****: număr).
Utilizaţi cadranul sau butonul [+/YES] [-/NO]
pentru a selecta alt fişier audio.

AUDIO001

5

Apăsaţi din nou butonul [0/EXECUTE].

6

Apăsaţi din nou pe butonul [0/EXECUTE]
sau pe butonul [+/YES] pentru a executa
operaţia de ştergere.

Va apărea un mesaj de confirmare. Pentru
a revoca operaţia, apăsaţi pe butonul [-/NO].

După un timp, se afişează un mesaj care indică
faptul că operaţia a luat sfârşit.
NOTIFICARE
• Operaţiunea de ştergere nu poate fi revocată în timp
ce este executată. Nu întrerupeţi niciodată
alimentarea şi nu deconectaţi unitatea flash USB în
timpul operaţiunii. Acest lucru ar putea duce la
pierderea de date.
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Memorarea setărilor favorite (Memoria de înregistrare)
Funcţia Registration Memory vă permite să salvaţi
(sau să „înregistraţi”) practic toate setările de panou
precum vocea şi stilul într-un buton Registration
Memory, apoi să reapelaţi imediat setările
particularizate de panou prin simpla apăsare a unui
singur buton. Setările înregistrate pentru patru
butoane Registration Memory (Memorie de
înregistrare) vor fi salvate ca o singură bancă.

Memorarea setărilor
panoului în Memoria de
înregistrare
1

Efectuaţi setările dorite, precum cele
pentru voce, stil şi groove.
NOTĂ

• Datele nu pot fi salvate în Memoria de înregistrare în
timpul redării unui cântec.

2

Apăsaţi şi eliberaţi butonul
REGISTRATION MEMORY [BANK/
MEMORY] pentru a apela numărul unei
bănci pe ecran.

8 bănci

Memoria 1 Memoria 2 Memoria 3 Memoria 4

Pot fi memorate până la 32 de presetări
(opt bănci a câte patru fiecare).

Reapelarea setărilor
panoului din Memoria de
înregistrare
şi eliberaţi butonul [BANK/MEMORY]
1 Apăsaţi
pentru a apela numărul unei bănci pe ecran.
cadranul sau butoanele
2 Utilizaţi
numerice [1] – [8] pentru a selecta un
număr de bancă.

unul dintre butoanele
3 Apăsaţi
REGISTRATION MEMORY de la [1] la [4]
pentru a apela setările panoului pe care
le-aţi memorat.

Bank
1
Număr bancă

3
4

Numărul din Memoria de înregistrare apelat
apare pe ecran timp de câteva secunde.

REGIST 1

Utilizaţi cadranul sau butoanele
numerice [1] – [8] pentru a selecta un
număr de bancă.
În timp ce ţineţi apăsat butonul [BANK/
MEMORY], apăsaţi unul dintre butoanele
[1] – [4] pentru a memora setările
actuale ale panoului.

Număr Memorie
de înregistrare

1
NOTĂ

• Atunci când lampa [SONG] este aprinsă, setările stilului sau
groove-ului nu vor fi reapelate chiar dacă apăsaţi butonul
[REGISTRATION MEMORY] pentru care sunt memorate
setările de stil sau groove. Pentru a reapela setările de stil/
groove, asiguraţi-vă că apăsaţi în prealabil butonul [STYLE]
sau [GROOVE CREATOR].

Parametrii care pot fi memoraţi în Memoria de
înregistrare

 Setări stil: Număr stil, ACMP pornit/oprit, volum stil, pistă
activată/dezactivată, secţiune principală A/B, tempo

Apăsaţi şi
ţineţi apăsat

Apare un mesaj „Mem OK”, care indică faptul că
setările panoului vor fi stocate temporar. Datele
sunt scrise propriu-zis în memorie atunci când
alimentarea este oprită.
NOTIFICARE
• Dacă selectaţi un număr al Memoriei de înregistrare
care conţine deja date, datele existente sunt şterse şi
suprascrise cu datele noi.
• Sample-urile nu sunt memorate. Salvaţi-le pe
o unitate flash USB (pagina 34).
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 Setări groove: Numărul groove-ului, volumul grooveului, secţiunea, pista activată/dezactivată, tempoul

 Setări voce:

Setări voce principală: Numărul de voce şi toate
setările funcţiilor asociate (pagina 67)
Setări voce duală: Funcţia Dual activată/dezactivată şi
toate setările funcţiilor asociate
Setări voce împărţită: Funcţie Împărţire activată/
dezactivată şi toate setările funcţiilor asociate
 Setări efect: Tip reverberaţie, tip de cor
 Setări Armonie/Arpegiu: Funcţie Arpegiu/Armonie
pornită/oprită şi toate setările funcţiilor asociate
 DSP: DSP pornit/oprit, tipul de DSP şi valorile
parametrilor pentru butoanele A/B.
 Alte setări: Transpunerea, intervalul curbei de înălţime,
atribuirea butoanelor, ţintă, punctul de împărţire,
reglarea scalei

Conectarea altor dispozitive
ATENŢIE
• Înainte de a conecta instrumentul la dispozitive externe, întrerupeţi alimentarea tuturor dispozitivelor. De asemenea, înainte
de a porni sau de a întrerupe alimentarea, asiguraţi-vă că reglaţi toate nivelurile de volum la minimum. În caz contrar, există
pericol de deteriorare a dispozitivelor sau de electrocutare.

Conectarea căştilor sau
a unui dispozitiv extern

Utilizarea unei pedale
(Susţinere)
Prin apăsarea unui întrerupător cu pedală (FC5 sau
FC4A; comercializate separat) conectat la mufa
[SUSTAIN], puteţi produce o prelungire naturală în
timp ce cântaţi.

Fişă de căşti stereo standard

Conectarea căştilor
Conectaţi un set de căşti la mufa [PHONES/
OUTPUT]/[PHONES] de pe panoul spate.
Difuzoarele încorporate ale instrumentului sunt
oprite automat în momentul când este introdusă
o fişă în acest conector.

Conectarea unui dispozitiv extern
• PSR-E463: Această mufă funcţionează şi ca ieşire
externă. Prin conectarea la un computer, la un
amplificator de claviatură, la un dispozitiv de
înregistrare sau la un alt dispozitiv audio, puteţi
scoate semnalul audio al acestui instrument pe
acel dispozitiv extern. Difuzoarele acestui
instrument sunt oprite automat în momentul
când este introdusă o fişă în această mufă.

NOTĂ

• Conectaţi sau deconectaţi întrerupătorul cu pedală în timp ce
alimentarea este oprită. De asemenea, nu apăsaţi
întrerupătorul cu pedală când porniţi alimentarea. Acest lucru
schimbă polaritatea întrerupătorului cu pedală, având drept
rezultat funcţionarea inversă a acestuia.
• Funcţia de susţinere nu afectează vocile împărţite (pagina 21).
• Este posibil ca unele voci să se audă continuu sau să prezinte
o întârziere prelungită după ce notele au fost eliberate în timp
ce întrerupătorul cu pedală este apăsat.

• PSR-EW410: La conectarea unui difuzor extern,
consultaţi pagina 48.
ATENŢIE
• Nu utilizaţi căştile pe perioade îndelungate la un nivel al
volumului ridicat sau neconfortabil, deoarece acest lucru
poate cauza pierderea permanentă a auzului.

NOTIFICARE
• Pentru a evita posibila deteriorare a dispozitivului extern,
mai întâi porniţi alimentarea instrumentului şi apoi pe cea
a dispozitivului extern. Când întrerupeţi alimentarea,
efectuaţi operaţiunile în ordine inversă: mai întâi opriţi
dispozitivul extern, apoi instrumentul.
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Redarea unui dispozitiv
audio extern prin
difuzoarele încorporate
Conectând un dispozitiv audio precum un player de
muzică portabil la mufa [AUX IN] a instrumentului,
puteţi reda sunetul dispozitivului audio prin
difuzoarele încorporate ale acestui instrument.
Acest lucru vă permite să cântaţi la claviatură în
timp ce playerul audio redă muzică, pentru a exersa
sau interpreta.
NOTIFICARE
• Pentru a evita posibilele deteriorări ale dispozitivelor,
porniţi mai întâi alimentarea dispozitivului extern, apoi pe
cea a instrumentului. Când opriţi alimentarea, opriţi mai
întâi instrumentul, apoi dispozitivul extern.

1

Conectaţi mufa de căşti a unui dispozitiv
audio extern la mufa [AUX IN]
a instrumentului, folosind un cablu audio.

Dispozitiv audio (player de
muzică portabil etc.)

Mini-mufă stereo
Mufă căşti

Cablu audio
Mini-mufă stereo

NOTĂ

• Dacă doriţi să reglaţi balansul volumului dintre intrarea
audio de la dispozitivul extern şi stil/cântec/Groove
Creator, utilizaţi butonul [TARGET] pentru a selecta
Funcţia numărul 5, apoi rotiţi butonul A (pagina 58).
Volumul intrării audio de la mufa [AUX IN] poate fi reglat
din setările funcţiei (pagina 66, Funcţia 004). Dacă măriţi
volumul la peste 50, este posibil ca sunetul dispozitivului
audio să fie distorsionat.

5 Cântaţi la claviatură împreună cu
sunetul dispozitivului audio.
NOTĂ

• Puteţi revoca sau coborî volumul părţii melodice a redării
audio. Pentru detalii, consultaţi pagina 46.

6 După ce terminaţi interpretarea, opriţi
redarea dispozitivului audio.

Utilizarea Atenuatorului
melodiei
Atunci când sunetul unui dispozitiv audio extern sau
al unul computer conectat la mufa [AUX IN] sau la
terminalul [USB TO DEVICE] sau [USB TO HOST]
este redat prin acest instrument, puteţi revoca sau
reduce volumul părţii melodice a redării audio.
Puteţi utiliza funcţia pentru a exersa partea
melodică, împreună cu redarea audio.

1 Porniţi redarea la dispozitivul extern
conectat.

2 Apăsaţi pe butonul [MELODY

SUPPRESSOR] pentru a-l activa.

NOTĂ

• Dacă utilizaţi un computer sau un dispozitiv inteligent
precum un iPhone/iPad, îl puteţi conecta, de asemenea,
la terminalul [USB TO HOST] (consultaţi secţiunea
„Utilizarea cu un computer sau dispozitiv inteligent” din
partea dreaptă).

2

Porniţi dispozitivul audio, apoi acest
instrument.

3

Porniţi redarea dispozitivului audio
conectat.
Sunetul dispozitivului audio este scos prin
difuzoarele acestui instrument.

4

Reglaţi balansul volumului între
dispozitivul audio şi acest instrument.
Reglaţi volumul de redare pe dispozitivul audio,
apoi reglaţi volumul general rotind comanda
[MASTER VOLUME] a instrumentului.
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Apare atunci când
funcţia Atenuator
melodie este activată.
NOTĂ

• În funcţie de sursa de muzică, este posibil ca sunetul
melodiei sau al vocii să nu fie anulat conform aşteptărilor,
chiar dacă funcţia Atenuator melodie este activată. În acest
caz, încercaţi să reglaţi poziţia balansului care trebuie
revocat din setările funcţiei (pagina 68, Funcţia 039).
• Când instrumentul este conectat la terminalul [USB TO
HOST], iar Buclă audio înapoi (pagina 69, Funcţia 056)
este setată la valoarea OFF, funcţia Atenuator melodie nu
poate fi utilizată.

3 Apăsaţi pe butonul [MELODY

SUPPRESSOR] din nou pentru
a dezactiva funcţia.

Conectarea altor dispozitive

Utilizarea cu un computer
sau un dispozitiv inteligent
Conectarea terminalului [USB TO HOST] de pe acest
instrument la computer sau la un dispozitiv inteligent
vă permit să utilizaţi funcţii diverse cu un singur cablu
USB, cum ar fi trimiterea/primirea de date cu calitate
înaltă a sunetului, utilizând aplicaţia de pe dispozitivul
inteligent etc. Gama de lucruri pe care le poate face
instrumentul este extinsă. Pentru detalii legate de
utilizarea unui computer sau a unui dispozitiv
inteligent, consultaţi manualul PDF online (pagina 11)
Computer-related Operations (Operaţiuni pe
computer) sau iPhone/iPad Connection Manual
(Manual de conectare iPhone/iPad).
Terminal
USB

Terminal [USB TO
HOST]

Computer

Instrument
Cablu USB

NOTIFICARE
• Utilizaţi un cablu USB de tip AB lung de cel mult 3 metri.
Nu pot fi utilizate cabluri USB 3.0.
• Dacă utilizaţi o DAW (staţie de lucru audio digitală) cu
acest instrument, setaţi Audio Loop Back (Buclă audio
înapoi) (pagina 69) la valoarea OFF. În caz contrar, poate
apărea un sunet cu volum ridicat, în funcţie de setările
computerului sau software-ului de aplicaţie.
NOTĂ

• Când utilizaţi un computer cu Windows, instalaţi driverul de
USB Yamaha Steinberg pe computer. Pentru detalii,
consultaţi manualul PDF online (pagina 11) „Computer-related
Operations” (Operaţiuni pe computer).

Transmiterea/primirea de date MIDI

 Utilizarea ca tastatură principală pentru
a introduce datele în software de producţie
muzicală sau în software de notaţie.
Puteţi programa pe un software de producţie
muzicală sau puteţi introduce note în software de
notaţie.
NOTĂ

• Pentru detalii despre MIDI, consultaţi manualul PDF online
(pagina 11) MIDI Reference (Referinţe MIDI).

Trimiterea/primirea de date audio
(interfaţă audio USB)
Atunci când trimiteţi/primiţi date audio prin semnal
digital, puteţi face următoarele lucruri ca exemple.
 Redarea de date audio cu sunet de înaltă
calitate
Vă puteţi bucura de sunet clar, care este mai puţin
supus degradării de calitate a sunetului decât la
conectarea prin terminal [AUX IN].
 Înregistrarea interpretării pe acest instrument
ca date audio în software de înregistrare sau
software de producţie muzicală
Puteţi reda datele înregistrate pe un computer sau
pe un dispozitiv inteligent.
NOTĂ

• Nivelul volumului poate fi reglat de pe computer sau pe
dispozitivul inteligent, dar şi folosind comanda [MASTER
VOLUME] a instrumentului.
• Datele audio de pe computer sau pe dispozitivul inteligent nu
pot fi redate pe instrument în modul Quick Sampling sau
modul Audio.

Utilizarea aplicaţiilor de pe un
dispozitiv inteligent
Utilizând aplicaţiilor de pe un dispozitiv inteligent
care sunt compatibile cu instrumentul, puteţi face
următoarele lucruri ca exemple.

Când se transmit/primesc date MIDI, puteţi face
următoarele lucruri ca exemple.

 Piano Diary
Puteţi să păstraţi interpretarea sub formă de
jurnal.

 Redarea de date MIDI
Puteţi achiziţiona datele de pe site-ul web
Yamaha.

 Cloud Audio Recorder
Nu numai că puteţi să înregistraţi interpretarea, ci
şi să încărcaţi datele cu un singur buton din
serviciul de partajare a muzicii „Sound Cloud”.

 Înregistrarea interpretării la instrument ca date
MIDI
Puteţi edita datele, cum ar fi sunetul, înălţimea
etc. în software de producţie muzicală.
 Utilizarea sunetului extern, cum ar fi cel de la
un sintetizator software, cu claviatura de pe
acest instrument.
Puteţi interpretare cu alte sunete decât cele
încorporate.

Pentru detalii cu privire la dispozitivele inteligente
sau aplicaţiile corespunzătoare, consultaţi site-ul
web Yamaha.
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Utilizarea unui sistem
stereo extern pentru redare
(mufele OUTPUT [L/L+R]/
[R]) (PSR-EW410)
Puteţi conecta un sistem stereo pentru a amplifica
sunetul instrumentului utilizând mufele OUTPUT
[L/L+R]/[R].

Difuzor activat

Setarea Dezactivare volum
pornită/oprită (PSR-EW410)
Puteţi stabili dacă sunetul acestui instrument este
scos sau nu întotdeauna prin intermediul difuzorului
încorporat.

1 Apăsaţi butonul [FUNCTION].

2 Utilizaţi butoanele CATEGORY [<<] şi [>>]
pentru a apela „SP Mute” (Funcţia 063).

Fişă de căşti
(standard)

SP Mute

Mufă de
intrare
Fişă de căşti
(standard)

OFF

063

Semnal audio

Cablu audio

Puteţi utiliza discul [MASTER VOLUME] (Volum
master) al instrumentului pentru a regla volumul
ieşirii sunetului către dispozitivul extern.
NOTĂ

• Utilizaţi cabluri audio şi fişe de adaptor care nu au rezistenţă.
• Utilizaţi doar mufa [L/L+R] pentru conectarea cu un dispozitiv
monoacustic.

NOTIFICARE
• Pentru a evita eventuale deteriorări, mai întâi porniţi
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 [OUTPUT] la mufa
[AUX IN]. Dacă efectuaţi această conexiune, semnalul
intrat la mufa [AUX IN] va ieşi prin mufele [OUTPUT] şi va
reveni, având drept rezultat o buclă de răspuns care
poate face imposibilă interpretarea normală şi poate chiar
deteriora echipamentul.
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3 Utilizaţi discul pentru a selecta setarea
dorită.

Când Speaker Mute (Dezactivare volum difuzor)
este setat la valoarea „ON” (Pornită), sunetul
difuzorului este dezactivat. Puteţi auzi sunetul
instrumentului doar prin căşti sau prin
intermediul unui dispozitiv extern conectat la
mufele [OUTPUT].
Când Speaker Mute este setat la valoarea „OFF”
(Oprită), sunetul difuzorului este întotdeauna
pornit atât timp cât nu sunt conectate căştile.

Copiere de rezervă şi iniţializare
Parametri pentru copiere
de rezervă
Următorii parametri pentru copierea de rezervă vor fi
păstraţi chiar dacă alimentarea electrică este
întreruptă.
Parametrii copie de rezervă (de fiecare dată)
• Utilizaţi cântece (pagina 38)
• Date de stil transferate de pe un computer şi
încărcate în numerele de stil 221 – 230 (pagina 75)
• Sample atribuit clapelor (pagina 35)

Parametrii copiei de rezervă când porniţi
alimentarea
• Memorie de înregistrare (pagina 44)
• Setări FUNCTION: (pagina 66)
Volum stil, volum cântec, volum groove, volum
intrare audio, acordare, punct de împărţire, reacţie
la atingere, tip EQ Master, buclă audio înapoi
pornită/oprită, Blank Cut pornit/oprit, volum
metronom, grup demo, mod redare demo, timp
oprire automată, tip baterie, limbă

Iniţializarea instrumentului
Puteţi şterge setările parametrilor copie de rezervă
descrişi mai sus, apoi puteți să restauraţi toate
setările implicite din fabrică. Instrumentul poate fi
iniţializat prin următoarele două metode.

Golire copie de rezervă
Această operaţie iniţializează parametrii pentru
copierea de rezervă.
În timp ce ţineţi apăsat pe cea mai înaltă clapă albă,
apăsaţi pe întrerupătorul [
] (Standby/Pornit)
pentru a porni alimentarea.
PSR-E463

Cea mai înaltă clapă albă

PSR-EW410

Pe lângă parametrii pentru copiere de rezervă
menţionaţi mai sus, toate datele (inclusiv datele de
stil care nu au fost încărcate) transferate de pe
computerul conectat vor fi păstrate chiar dacă
întrerupeţi alimentarea.
NOTIFICARE
Copia de rezervă este executată automat atunci când
alimentarea este întreruptă. În următoarele cazuri, atunci
când alimentarea este întreruptă, copia de rezervă nu este
executată.
• Adaptor CA deconectat
• Pană de curent
• Nivel redus baterie sau baterie descărcată

Golirea memoriei flash
Această operaţie şterge toate cântecele şi stilurile
care au fost transferate de pe un computer. Reţineţi
că datele de stil încărcate în numerele de stil 221 –
230 vor fi păstrate. În timp ce ţineţi apăsat simultan
pe clapa alba cea mai înaltă şi pe cele trei clape
negre cele mai înalte, apăsaţi pe întrerupătorul [
]
(Standby/Pornit) pentru a porni alimentarea.
PSR-E463

Clapa albă cea mai înaltă şi
cele trei clape negre cele
mai înalte

PSR-EW410

NOTIFICARE
• Reţineţi că această operaţiune şterge, de asemenea,
datele pe care le-aţi achiziţionat și încărcat. Salvaţi toate
datele importante pe un computer. Pentru detalii,
consultaţi manualul PDF online (pagina 11) „Computerrelated Operations” (Operaţiuni pe computer).
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Caracteristici utile pentru interpretare
Referinţă

Selectarea unui tip de
reverberaţie

Selectarea unui tip de cor

Efectul de reverberaţie vă permite să cântaţi cu
o ambianţă bogată, de tip sală de concert.
Deşi selectarea unui stil sau a unui cântec va apela
tipul optim de reverberaţie pentru întregul sunet,
puteţi selecta manual alt tip de reverberaţie.

1

2

Efectul de cor creează un sunet dens, care este
similar cu multe voci identice cântând la unison.
Deşi selectarea unui stil sau a unui cântec va apela
tipul optim de cor pentru întregul sunet, puteţi
selecta manual alt tip de cor.

1 Apăsaţi butonul [FUNCTION].

Apăsaţi butonul [FUNCTION].

2 Utilizaţi butoanele CATEGORY [<<] şi [>>]
Utilizaţi butoanele CATEGORY [<<] şi [>>]
pentru a apela „Reverb” (Funcţia 036).

pentru a apela „Chorus” (Funcţia 037).

După câteva secunde, apare tipul de cor actual.

După câteva secunde, apare tipul de
reverberaţie actual.

Chorus
037

Reverb
036

Chorus1
1

Hall2
02

036

Tip reverberaţie actual
NOTĂ

• Anumite cântece şi stiluri utilizează tipurile de reverberaţie
care nu pot fi selectate cu ajutorul operaţiilor de pe
panou. Dacă se redă un astfel de cântec sau de stil,
se afişează pe ecran „- - - ”.

3

Rotiţi discul pentru a selecta un tip de
reverberaţie.
Cântaţi la claviatură pentru a verifica sunetul.
Consultaţi Lista tipurilor de efecte din Lista de
date ataşată pentru informaţii despre tipurile de
reverberaţie disponibile.
Reglarea adâncimii reverberaţiei
Puteţi regla individual adâncimea reverberaţiei
aplicată vocilor principale, duale şi împărţite cu
ajutorul aceloraşi operaţii menţionate mai sus.
În ceea ce priveşte articolul din Pasul 2, consultaţi
Lista de funcţii de la pagina 68.
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037

Tip de cor actual
NOTĂ

• Anumite cântece şi stiluri utilizează tipurile de cor care nu
pot fi selectate cu ajutorul operaţiilor de pe panou. Dacă
se redă un astfel de cântec sau de stil, se afişează pe
ecran „- - - ”.

3 Rotiţi cadranul pentru a selecta un tip
de cor.

Cântaţi la claviatură pentru a verifica sunetul.
Consultaţi Lista tipurilor de efecte din Lista de
date ataşată pentru informaţii despre tipurile de
cor disponibile.
Reglarea adâncimii corului
Puteţi regla individual adâncimea corului aplicată
vocilor principale, duale şi împărţite cu ajutorul
aceloraşi operaţii menţionate mai sus. În ceea ce
priveşte articolul din Pasul 2, consultaţi Lista de
funcţii de la pagina 68.

Caracteristici utile pentru interpretare

Controale pentru înălţime –
Transpunere

Controale pentru înălţime –
Roată [PITCH BEND]

Înălţimea generală a instrumentului (cu excepţia
vocilor set de tobe şi vocii sample) poate fi
modificată în sus sau în jos cu maximum 1 octavă în
paşi de câte un semiton.

Roata [PITCH BEND] poate fi utilizată pentru
a adăuga variaţii uniforme de înălţime notelor pe
care le cântaţi la claviatură. Învârtiţi roata în sus
pentru a creşte înălţimea sau în jos pentru
a descreşte înălţimea.

1

Apăsaţi pe butonul [TRANSPOSE]
pentru a apela „Transpos” (Funcţia 006).

Transpos
00

2

006

Utilizaţi discul pentru a seta valoarea
transpunerii între -12 şi +12.

Controale pentru înălţime –
Ajustare fină
Ajustarea generală a instrumentului (cu excepţia
vocilor set de tobe) poate fi modificată în sus sau în
jos între 427,0 Hz şi 453,0 Hz în paşi de aproximativ
0,2 Hz. Valoarea implicită este 440,0 Hz.

1

Apăsaţi butonul [FUNCTION].

2

Utilizaţi butoanele CATEGORY [<<] şi [>>]
pentru a apela „Tuning” (Funcţia 007).

Puteţi modifica gradul de curbare a înălţimii produs
de roată din setările funcţiei (pagina 66, Funcţia 008).

Apelarea setărilor optime ale
panoului–Setare cu o atingere (OTS)
Selectaţi un cântec, un stil sau un groove apăsând
butonul [SONG], [STYLE] sau [GROOVE CREATOR],
apoi selectaţi vocea numărul 000 OTS (pagina 20).
Acesta vă permite să apelaţi automat setările optime
ale panoului, cum ar fi vocea şi tempoul aferente
cântecului, stilului sau groove-ului actual.

Tuning
007

3

Utilizaţi cadranul pentru a seta valoarea
ajustării.

440.0Hz
007
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Caracteristici utile pentru interpretare

Schimbarea reacţiei la atingere
a claviaturii

Selectarea unei setări EQ pentru
cel mai bun sunet

Claviatura acestui instrument este prevăzută cu
o funcţie Reacţie la atingere, care vă permite să
controlaţi dinamic şi expresiv nivelul vocilor conform
tăriei interpretării.

Şase setări diferite pentru egalizorul master (EQ) vă
oferă cel mai bun sunet posibil atunci când ascultaţi
prin intermediul diferitelor sisteme de reproducere difuzoarele interne ale instrumentului, căşti sau un
sistem de difuzoare externe.

1

Apăsaţi butonul [FUNCTION].

1 Menţineţi apăsat butonul [MELODY

SUPPRESSOR] timp de peste o secundă
pentru a apela „Master EQ” (Funcţia 038).

2

Utilizaţi butoanele CATEGORY [<<]
şi [>>] pentru a apela „TouchRes”
(Funcţia 010).

După câteva secunde, apare tipul de EQ Master
actual.

MasterEQ
038

După câteva secunde, apare Reacţia la atingere
actuală.

Menţineţi
apăsat mai mult
de o secundă.

TouchRes

Speaker

010

1

Tip de EQ Master
actual

Medium
2

010

Reacţia la atingere
actuală

3

Utilizaţi discul pentru a selecta o setare
a reacţiei la atingere între 1 şi 4.

2 Rotiţi discul pentru a selecta tipul de EQ
Master dorit.

Tipuri de EQ Master
1

Speaker

Optim pentru ascultarea prin
difuzoarele încorporate ale
instrumentului.

2

Headphone

Optim pentru căşti sau pentru
ascultarea prin difuzoare externe.

Reacţie la atingere
Soft

Permite producerea nivelului maxim
de volum cu o presiune relativ mică
asupra clapelor.

3

Boost

2

Medium

Produce o reacţie destul de
„standard” a claviaturii.

Are ca rezultat un sunet mai puternic.
În funcţie de vocea şi stilul selectate,
sunetul poate fi mai distorsionat în
comparaţie cu celelalte tipuri de EQ
Master.

4

Piano

Optim pentru interpretare la pian solo.

3

Hard

Necesită o atingere puternică pentru
a produce un volum ridicat.

5

Bright

Toate notele sunt generate la acelaşi
volum, indiferent de cât de puternic
se cântă la claviatură.

Coboară gama de frecvenţe medii
pentru a obţine un sunet mai
strălucitor.

6

Mild

Coboară gama de frecvenţe înalte
pentru a obţine un sunet mai moale.

1

4
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Fixed
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Ajustarea scalei
În mod implicit, scala acestei claviaturi este setată pentru a fi egală cu compoziţia,
reglaj similar cu al oricărui pian acustic. Cu toate aceste, setarea poate fi modificată la
orice altă scală în funcţie de genul muzical sau stilul pe care doriţi să îl cântaţi.

Selectarea unei scale
Puteţi selecta o scală dorită dintre diferitele scale
presetate.

1

Apăsaţi butonul [FUNCTION].

Setarea notei de bază pentru
fiecare scală
Asiguraţi-vă că specificaţi nota de bază
corespunzătoare dacă selectaţi o scală diferită de
setarea pentru a fi egală cu compoziţia sau creaţi
o scală originală folosind funcţia Ajustare scală.

1 Apăsaţi butonul [FUNCTION].
2

Utilizaţi butoanele CATEGORY [<<] şi
[>>] pentru a apela „Scale” (Funcţia 046).
După câteva secunde, apare tipul actual de
scală.

Scale
046

2 Utilizaţi butoanele CATEGORY [<<]
şi [>>] pentru a apela „BaseNote”
(Funcţia 047).

După câteva secunde, apare nota de bază
actuală.

BaseNote
Equal
1

047
046

Scala actuală

C

3

Rotiţi discul pentru a selecta o scală.

01

Setarea implicită este „1 Equal”.
Tipuri de scale presetate

047

Notă de bază actuală

1

Equal

2

Pure Major

3

Pure Minor

4

Bayat (Arabic)

de bază dintre C, C#, D, Eb, E, F, F#, G,
Ab, A, Bb şi B.

5

Rast (Arabic)

Setarea implicită este „C”.

3 Rotiţi cadranul pentru a selecta o notă
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Ajustarea scalei

Reglarea fiecărei note pentru
a crea o scală originală
Puteţi acorda notele individuale în sutimi („sutime”
se referă la a suta parte dintr-un semiton) pentru
a crea propria dvs. scală originală.

1

Apăsaţi butonul [FUNCTION].

5 Rotiţi discul pentru a acorda nota într-un
interval de la -64 până la +63.

Setarea poate fi reiniţializată la valoarea iniţială
implicită apăsând simultan butoanele [+/YES] şi
[-/NO].

6 Repetaţi paşii 2–5 după cum doriţi.
7 Memoraţi setările de aici într-o memorie
de înregistrare după cum doriţi
(pagina 44).
NOTĂ

2

Utilizaţi butoanele CATEGORY [<<]
şi [>>] pentru a apela „TuneNote”
(Funcţia 048).
După câteva secunde, apare nota actuală.

TuneNote
048

C
01

048

Notă de acordare actuală

3

Rotiţi cadranul pentru a selecta nota
care trebuie acordată dintre C, C#, D, Eb,
E, F, F#, G, Ab, A, Bb şi B.

4

Apăsaţi butonul CATEGORY [>>] pentru
a apela „Tune” (Funcţia 049).
După câteva secunde, apare valoarea de
acordare a notei selectate la pasul 3.

Tune
049

Tune C
00

049

Valoare de ajustat
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• Atunci când apăsaţi simultan butoanele [+/YES] şi [-/NO]
după reapelarea unei scale originale memorată în
memoria de înregistrare, scala va reveni la scala originală
înregistrată în memoria de înregistrare, nu la valoarea
implicită de ajustare.
• Atunci când apelaţi „Scale” (Scală) (Funcţia 046) după ce
utilizaţi acordarea individuală a notelor scalei, pe ecran se
va afişa „(Edited)” (Editat). Totuşi, setările editate ale
scalei vor fi şterse dacă se apelează o altă scală. Din
acest motiv, setările editate trebuie memorate în memoria
de înregistrare.

Setări voce
Selectarea unei voci duale

1

Editarea vocii

Ţineţi apăsat butonul [DUAL] mai mult
de o secundă pentru a apela „D.Voice”
(Funcţia 020).
După câteva secunde, apare vocea duală actuală.

D.Voice
020

Menţineţi apăsat mai
mult de o secundă.

Fiecare dintre vocile principale, duale şi împărţite
pot fi editate, cu parametri disponibili cum ar fi
volumul, octava şi adâncimea reverberaţiei/corului,
permiţându-vă să creaţi sunete noi, personalizate,
care să se potrivească cel mai bine cu preferinţele
dvs. muzicale.

1 Apăsaţi butonul [FUNCTION].

Chamber
071

020

2

Rotiţi cadranul pentru a selecta vocea
duală dorită.

Selectarea unei voci împărţite

1

2 Utilizaţi butoanele CATEGORY [<<] şi
[>>] pentru a apela articolul dorit.

Voce duală actuală

Ţineţi apăsat butonul [SPLIT] mai mult
de o secundă pentru a apela „S.Voice”
(Funcţia 030).

Parametrii vocilor sunt după cum se indică mai jos.
• Parametrii vocii principale:
M.****** (Funcţia 011–019)
• Parametrii vocii duale:
D.****** (Funcţia 020–029)
• Parametrii vocii împărţite:
S.****** (Funcţia 030–035)
Pentru detalii despre fiecare parametru,
consultaţi Lista de funcţii de la pagina 67.

M.Volume
064

După câteva secunde, apare vocea împărţită
actuală.

S.Voice
030

3 Rotiţi discul pentru a seta valoarea.
Verificaţi sunetul cântând la claviatură.

4 Repetaţii paşii de la 2 la 3 pentru a edita

Menţineţi
apăsat mai mult
de o secundă.

diverşi parametri.

FngrBass
054

030

Voce împărţită
actuală

2

011

Rotiţi cadranul pentru a selecta vocea
împărţită dorită.

5 Dacă este necesar, memoraţi setările
într-o Memoria de înregistrare
(pagina 44).

Setările legate de voce sunt reiniţializate la
selectarea altei voci. Dacă doriţi să stocaţi
sunetul creat pentru reapelări ulterioare,
memoraţi setările într-o Memoria de înregistrare.
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Setările arpegiului
Sincronizarea unui arpegiu cu
redarea unui cântec/stil/groove Arpegiu în cuante
Când cântaţi la claviatură pentru a declanşa un
arpegiu (pagina 22) împreună cu redarea unui
cântec/stil/groove, va trebui să cântaţi notele cu
sincronizare corectă pentru a păstra arpegiul
sincronizat cu celelalte piste de redare. Totuşi, este
posibil ca sincronizarea actuală să fie uşor în faţa
sau în spatele bătăii (sau ambele). Funcţia „Arpegiu
în cuante” a acestui instrument va corecta toate
imperfecţiunile uşoare în sincronizare (în funcţie de
setările de mai jos) şi va reda corespunzător
arpegiul.
• Nicio sincronizare
• Sincronizare cu optimile
• Sincronizare cu pătrimile

Menţinerea redării arpegiului cu
ajutorul întrerupătorului cu pedală
Puteţi seta instrumentul, astfel încât redarea
arpegiului să continue chiar şi după eliberarea notei
prin apăsarea unui întrerupător cu pedală conectat
la mufa [SUSTAIN].

1 Apăsaţi butonul [FUNCTION].

2 Utilizaţi butoanele CATEGORY [<<]
şi [>>] pentru a apela „Pdl Func”
(Funcţia 045).

După câteva secunde, apare setarea actuală
a pedalei.

Deşi valoarea arpegiului în cuante este
preprogramată pentru fiecare tip de arpegiu, puteţi
modifica manual valoarea.

1

Pdl Func
045

Apăsaţi butonul [FUNCTION].

Sustain

2

1
Utilizaţi butoanele CATEGORY [<<]
şi [>>] pentru a apela „Quantize”
(Funcţia 044).
După câteva secunde, apare valoarea actuală
a arpegiului în cuante.

Quantize
044

1/8
044

2

Valoare actuală

045

Setare actuală

3 Rotiţi cadranul pentru a selecta
„Arp Hold”.

Arp Hold
2

045

Dacă doriţi să restauraţi funcţia întrerupătorului
cu pedală la susţinere, selectaţi „Sustain”. Dacă
doriţi să utilizaţi atât funcţia de menţinere, cât şi
funcţia de susţinere, selectaţi „Hold+Sus”.

4 Încercaţi să cântaţi arpegiul cu ajutorul
întrerupătorului cu pedală.

3

Rotiţi cadranul pentru a selecta
o valoare dintre „OFF”, „1/8” şi „1/16”.
• OFF
• 1/16
• 1/8

56

Nicio sincronizare
Sincronizare cu optimile
Sincronizare cu pătrimile
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Apăsaţi pe note pentru a declanşa arpegiul, apoi
apăsaţi pe întrerupătorul cu pedală. Chiar dacă
eliberaţi notele, redarea arpegiului va continua.
Pentru a opri redarea arpegiului, eliberaţi
întrerupătorul cu pedală.

Parametrii atribuiţi butoanelor
Această secţiune descrie fiecare dintre parametrii care pot fi atribuiţi butoanelor (pagina 25).

z CUTOFF/RESONANCE
Aceste efecte dau formă sunetului permiţând doar
unui anumit interval de frecvenţe să treacă şi/sau
producând un vârf de rezonanţă la frecvenţa
„limită”. Aceste efecte pot fi utilizate pentru a crea
o gamă de sunete asemănătoare sintetizatorului.
NOTĂ

• Atunci când ţinta este KEYBOARD, aceste efecte se aplică
numai vocilor principale/duale. Atunci când ţinta este
BACKING, aceste efecte sunt aplicate stilurilor şi grooveurilor.
• Aceste efecte pot cauza câteodată distorsionări, în special în
frecvenţele de bas.

 Butonul A: CUTOFF
Reglează frecvenţa limită şi, prin urmare,
claritatea sunetului. Rotirea butonului spre stânga
diminuează sunetul sau îl face mai neclar, în timp
ce rotirea butonului A spre dreapta face sunetul
mai clar.
Nivel

NOTĂ

• Atunci când ţinta este KEYBOARD, aceste efecte se aplică
numai vocilor principale/duale. Atunci când ţinta este
BACKING, aceste efecte sunt aplicate stilurilor şi grooveurilor.

c DSP
 Buton rotativ A/B: DSP PARAMETER A/B
Cu efectele digitale integrate în instrument, puteţi
adăuga efecte DSP interpretării dvs. la claviatură
şi sunetului de redare a stilului etc. (pagina 24).
Fiecare efect are doi parametri, care sunt atribuiţi
butoanelor rotative A şi B. Prin rotirea butoanelor
în timp real, puteţi modifica muzica în diverse
moduri dinamice, cum ar fi schimbarea vitezei de
rotaţie (lent/rapid) a difuzorului rotativ sau
schimbarea gradului de distorsiune.

v ATTACK/RELEASE

Frecvenţă limită

Frecvenţă
Frecvenţele din acest
interval sunt lăsate
să treacă.

 Butonul B: CHORUS
Produce un efect stratificat bogat şi cald. Rotirea
butonului spre dreapta creşte adâncimea corului.

Frecvenţele din
acest interval sunt
limitate.

Aceste efecte determină felul în care nivelul
sunetului variază în timp. Puteţi face atacul mai
rapid pentru un sunet mai percutant sau mai încet
pentru un sunet asemănător viorii, de exemplu. Sau
puteţi lungi sau scurta susţinerea pentru a se potrivi
în cel mai bun mod muzicii pe care o cântaţi.
Nivel

 Butonul B: RESONANCE
Reglează câtă rezonanţă este aplicată frecvenţei
limită. Rotirea butonului spre dreapta creşte
rezonanţa pentru a scoate în evidenţă frecvenţele
la frecvenţa limită, rezultând un vârf exagerat.

Nivel susţinere

ATTACK

DECAY

RELEASE

Timp

Nivel
Clapă apăsată
Rezonanţă

Frecvenţă

x REVERB/CHORUS
 Butonul A: REVERB
Reproduce ambianţa acustică a unei săli de
concert sau a unui club. Rotirea butonului spre
dreapta creşte adâncimea reverberaţiei.

Clapă eliberată

 Butonul A: ATTACK
Reglează timpul de atac (timpul necesar pentru ca
sunetul să atingă nivelul maxim când este apăsată
o clapă). Rotirea butonului spre dreapta creşte
timpul de atac, încetinind astfel rata de atac.
 Butonul B: RELEASE
Reglează timpul de eliberare (timpul necesar
pentru ca sunetul să se stingă după ce o clapă
este eliberată). Rotirea butonului spre dreapta
creşte timpul de eliberare, generând astfel
o susţinere mai lungă.
NOTĂ

• Aceste efecte sunt aplicate doar pentru KEYBOARD. Ţinta
nu poate fi comutată la BACKING.
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b VOLUME BALANCE/RETRIGGER RATE
 Butonul A: VOLUME BALANCE
Reglează balansul volumului între volumul redării
de la dispozitivul audio conectat (pagina 46) sau
de la computer (pagina 47) şi cântec/stil/groove.
Rotirea butonului spre stânga descreşte volumul
audio extern, iar rotirea spre dreapta descreşte
volumul instrumentului.
Chiar şi atunci când nu există intrare audio de la
un dispozitiv extern, volumul cântecului, stilului şi
groove-ului pot fi reglate utilizând butonul rotativ.
Volumul vocilor redate la claviatură nu poate fi
reglat.

 Butonul B: RETRIGGER RATE
Reglează rata de repetare a declanşării (lungimea
părţii care va fi repetată) aferentă funcţiei Groove
Retrigger (pagina 61). Rotirea acestui buton spre
dreapta o descreşte, iar rotirea spre stânga
o creşte.
NOTĂ

• Atunci când setaţi tempoul redării groove-ului la peste 200,
rotirea butonului către dreapta nu poate modifica lungimea
care trebuie repetată.

NOTĂ

• Când instrumentul este conectat la terminalul [USB TO
HOST], iar Audio Loop Back (pagina 69, Funcţia 056) este
setată la valoarea OFF, nu puteţi regla volumul redării audio
intrate de la dispozitivul extern.

Graficul de mai jos prezintă câteva moduri interesante de utilizare a diverselor efecte ce pot fi atribuite
butoanelor.
Câteva idei pentru utilizarea butoanelor
Număr/efect

z

x

c

v

b
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Încercaţi această operaţie

CUTOFF/RESONANCE

Selectaţi „143 Gemini” (o voce de tip sintetizator) sau „170 Noise”. Selectaţi z cu
butonul [KNOB ASSIGN], apoi comutaţi ţinta la KEYBOARD. Rotirea butonului A sau B
în timpul redării furnizează efectele dinamice de filtrare ale unui sintetizator analogic.

REVERB/CHORUS

Selectaţi vocea „008 CP80.” Selectaţi x cu butonul [KNOB ASSIGN], apoi comutaţi
ţinta la KEYBOARD. Rotiţi butoanele A şi B până jos pentru a auzi sunetul direct,
neprocesat al vocii. Pe măsură ce rotiţi butonul B către dreapta, pe sunet este aplicat
gradual un efect de cor cu modulare. Rotirea butonului A către dreapta adaugă un efect
de reverberaţie prin care sunetul emis va fi similar cu cel dintr-o sală de concerte.

DSP

Selectaţi vocea „019 Cool!Org.” Selectaţi c cu butonul [KNOB ASSIGN], apoi comutaţi
ţinta la KEYBOARD. Apăsaţi butonul [DSP] pentru a activa DSP, apoi setaţi tipul de
DSP (Funcţia 040) la „01 RotarySp.” Utilizaţi butonul A pentru a modifica viteza de
rotaţie difuzorului rotativ în timp ce cântaţi la claviatură. Când îl mişcaţi lent, puteţi crea
schimbări graduale de viteză, ca în cazul unui difuzor rotativ real. Utilizaţi butonul B
pentru a controla distorsionarea.

ATTACK/RELEASE

Selectaţi vocea „173 RsAnPad”. Rotirea butonului A până jos accelerează atacul şi vă
permite să auziţi sunetul clar al vocii originale. Rotirea butonului B până jos scurtează
timpul necesar pentru ca sunetul să se stingă după ce o clapă este eliberată. Aceste
butoane vă permit să ajustaţi fin vocea pentru a crea sunetul adecvat pentru cântecul
pe care îl interpretaţi.

VOLUME BALANCE/
RETRIGGER RATE

Butonul A: Conectaţi un dispozitiv audio sau un computer (pagina 46), apoi rotiţi acest
buton în timp ce redaţi sunetul pe dispozitivul extern. Puteţi regla balansul volumului
între interpretarea pe acest instrument şi intrarea audio.
Butonul B: Selectaţi secţiunea C a groove-ului „008 FrenchDJ” şi începeţi redarea
groove-ului. Rotiţi acest buton către dreapta în timp ce menţineţi apăsat butonul
de secţiune C şi puteţi scurta progresiv rata de repetare a declanşării, precum face
un DJ.
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Variaţii de stil - Secţiuni
Fiecare stil este alcătuit din „secţiuni” care vă permit să variaţi aranjamentul acompaniamentului pentru a se
potrivi cântecului pe care îl interpretaţi.
INTRO

MAIN A/B

ENDING

AUTO FILL

INTRO
Aceasta este utilizată pentru începutul cântecului. La sfârşitul redării introducerii, redarea stilului trece
automat la secţiunea Principal. Lungimea introducerii (în măsuri) diferă în funcţie de stilul selectat.

MAIN
Aceasta este utilizată pentru a interpreta partea principală a cântecului. Redarea secţiunii Principal se
repetă încontinuu până când se apasă pe butonul unei alte secţiuni. Există două variaţii (A şi B), iar sunetul
redării stilului se schimbă armonic ca răspuns la acordurile pe care le cântaţi cu mâna stângă.

AUTO FILL
Aceasta se adaugă automat înainte de a trece la secţiunea Principal A sau B.

ENDING
Aceasta este utilizată pentru sfârşitul cântecului. Când se termină secţiunea Sfârşit, redarea stilului se
opreşte automat. Lungimea sfârşitului (în măsuri) diferă în funcţie de stilul selectat.

1

Apăsaţi pe butonul [STYLE], apoi rotiţi
cadranul pentru a selecta un stil.

2

Apăsaţi butonul [ACMP ON/OFF] pentru
activa funcţia ACMP.

3 Apăsaţi butonul [SYNC START] pentru

a activa funcţia de Pornire sincronizată.
Săgeţile pentru
bătaie clipesc
intermitent.

Pentru a dezactiva pornirea sincronizată, apăsaţi
butonul [SYNC START].
Apare când funcţia
ACMP este activată.

Pornire sincronizare
Când este activată pornirea sincronizată,
redarea stilului va porni imediat ce cântaţi un
acord în zona de acompaniament automat
a claviaturii.

4 Apăsaţi pe butonul [MAIN/AUTO FILL]
pentru a selecta secţiunea Principal A
sau Principal B.

MAIN A
Secţiune actuală
(Principală A sau B)
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5

Apăsaţi pe butonul [INTRO/ENDING/rit.].

INTRO≥A
Acum sunteţi pregătiţi să începeţi redarea stilului
secţiunii Introducere şi apoi a secţiunii Principale
A (sau B).

6

Oprire sincronizare stil
Când apăsaţi butonul [SYNC/STOP] pentru a activa
această funcţie, stilul va fi redat doar atunci când
cântaţi în timp ce apăsaţi acorduri în zona de
acompaniament automat a claviaturii. Eliberarea
tuturor clapelor va opri redarea stilului.

Cântaţi un acord cu mâna stângă pentru
a începe redarea introducerii.
Pentru informaţii despre redarea acordurilor,
consultaţi „Acorduri” de la pagina 63.

Apare când este
activată funcţia de
oprire sincronizată.

Punct de împărţire
NOTĂ

• Această funcţie poate fi utilizată când ACMP este pornit.

Activarea/dezactivarea pistei
fiecărui stil

Zonă de
acompaniament
automat

7

După terminarea introducerii, cântaţi la
claviatură în funcţie de progresul
cântecului pe care îl cântaţi.
Cântaţi acordurile cu mâna stângă în timp ce
redaţi melodiile cu mâna dreaptă şi apăsaţi pe
butonul [MAIN/AUTO FILL] după cum este
necesar. Secţiunea se va schimba la
Completare, apoi la Principal A sau B.

După cum este imprimat pe panoul faţă, un stil este
compus din şase piste. Activaţi/dezactivaţi fiecare
pistă prin intermediul butoanelor TRACK CONTROL.
Pentru fiecare dintre piste se poate dezactiva
sunetul pentru a putea interpreta respectiva parte.
Prin apăsarea în mod repetat pe butonul pistei
dorite, se va comuta starea Pornit/Oprit.

FILL A≥B

8

Pe ecran se afişează
starea Pornit/Oprit
(pagina 19)

Apăsaţi pe butonul [INTRO/ENDING/rit.].

ENDING

NOTĂ

• Se pot apăsa simultan pe maximum două butoane de piste
pentru activarea sau dezactivarea pistelor.

Secţiunea comută la sfârşit. Când se termină
secţiunea de sfârşit, redarea stilului se opreşte
automat. Puteţi încetini treptat secţiunea de
sfârşit (ritardando) apăsând din nou pe butonul
[INTRO/ENDING/rit.] în timpul redării sfârşitului.
NOTĂ

• Stilurile cu numerele 211, 223 – 235 nu au părţi ritmice, aşa că
nu va fi redat niciun ritm. Când se selectează unul dintre
aceste stiluri, activaţi butonul ACMP, apoi specificaţi acordul
din zona de acompaniament automat pentru a reda părţile de
stil altele decât partea ritmică.
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Variaţii de groove - Secţiuni

Schimbarea tempoului

Ca şi stilurile, fiecare groove prezintă mai multe
secţiuni, permiţându-vă să adăugaţi variaţii
dinamice interpretării. Sunt disponibile cinci secţiuni
(A-D, MUSICAL CLIMAX).

Un stil sau un groove poate fi redat la orice tempo
doriţi – rapid sau lent – şi tempoul poate fi
schimbată cu precizie.

1 Apăsaţi pe butonul [TEMPO/TAP] pentru
a apela valoarea tempoului pe ecran.

Tempo
Totuşi, spre deosebire de stiluri, groove-urile nu au
secţiuni dedicate începutului sau sfârşitului de
cântec, cum ar fi introducere şi sfârşit. Toate
secţiunile A - D se vor reda în mod repetat până se
opresc manual.

Funcţie de repetare a declanşării
groove
Această funcţie reporneşte redarea groove-ului de
la început.

1

Apăsaţi butonul [GROOVE CREATOR],
apoi rotiţi cadranul pentru a selecta
opțiunea groove-ul dorit.

2

Apăsaţi butonul [START/STOP] sau
orice clapă din zona de acompaniament
automat pentru a începe redarea
groove-ului (pagina 30).

3

Dacă apăsaţi butonul corespunzător
secţiunii redate în mod curent, puteţi
relua redarea de la început. Dacă
menţineţi butonul apăsat, veţi putea să
redaţi în mod repetat doar porţiunea
superioară a secţiunii.

090
Tempo actual

2 Rotiţi cadranul pentru a seta un tempo
de la 011 la 280.

Apăsarea simultană a butoanelor [+/YES] şi [-/NO]
poate reiniţializa instantaneu valoarea tempoului
implicit al stilului sau al groove-ului actual. Puteţi
schimba tempoul în timpul redării cântecului
apăsând pe butonul [TEMPO/TAP] doar de două
ori la tempoul necesar.
NOTĂ

• Operaţia de mai sus se aplică şi tempoului de redare
a cântecului sau a arpegiului.

Pornire prin lovire
Puteţi începe redarea stilului, a groove-ului sau
a cântecului lovind butonul [TEMPO/TAP] la
tempoul necesar, de patru ori pentru semnături
temporale în 4 (4/4 etc.) şi de trei ori pentru
semnături temporale în 3 (3/4 etc.).

NOTĂ

• Interval de setare a tempoului de lovire: 32–280

Lungimea porţiunii superioare (rata de
declanşare repetată) poate fi modificată folosind
butonul rotativ (pagina 58).
NOTĂ

• Atunci când înregistraţi redarea groove-ului cu funcţia de
declanşare repetată, reţineţi că indicatorul de ritm de pe
ecran, metronomul şi redarea arpegiului nu sunt sincronizate
cu redarea cântecului înregistrat.
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Reglarea volumului stilului sau al
modelului
Puteţi regla balansul volumului între redarea stilului
sau a groove-ului şi interpretarea dvs. de la claviatură.

1
2

3 Rotiţi butonul pentru a seta punctul de
împărţire între 036 (C1) şi 096 (C6) (pe
modelul PSR-E463) sau 028 (E0) şi 103
(G6) (pe modelul PSR-EW410).

Punct de împărţire... valoare implicită: 054 (F#2)

Apăsaţi butonul [FUNCTION].

036
(C1)

Utilizaţi butoanele CATEGORY [<<] şi
[>>] pentru a apela „StyleVol” (Funcţia
001) sau „GroovVol” (Funcţia 003).

060
(C3)

048
(C2)

Voce împărţită,
acorduri (stil) sau
clape (groove)

072
(C4)

084
(C5)

096
(C6)

Voce principală (şi voce duală)

StyleVol
100

001

Redarea acordurilor fără redare
stil (Oprire acompaniament)

Volum stil (sau groove)

3

Rotiţi cadranul pentru a seta volumul
între 000 şi 127.

Setarea punctului de împărţire
Punctul de pe claviatură care separă zona de mâna
stângă şi zona de mâna dreaptă a claviaturii este
denumită „Punct de împărţire”. Zona de mâna
stângă este folosită pentru a specifica acordul
aferent redării groove-ului, pentru a specifica cheia
aferentă redării modelului sau pentru a reda vocea
împărţită.
Punctul de împărţire implicit este clapa numărul 054
(clapa F#2), însă îl puteţi schimba pe altă clapă.

1

Apăsaţi butonul [FUNCTION].

2

Utilizaţi butoanele CATEGORY [<<] şi [>>]
pentru a apela „SplitPnt” (Funcţia 009).

Apare când acompaniamentul
automat este activat

Zonă de acompaniament automat

De asemenea, puteţi apela acest ecran apăsând
pe butonul [STYLE] şi ţinând apăsat pe butonul
[ACMP] mai mult de o secundă.

SplitPnt
054

Punct de împărţire
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Dacă apăsaţi butonul [STYLE], apăsaţi butonul
[ACMP ON/OFF] pentru a activa funcţia ACMP
(apare pictograma ACMP ON) şi cântaţi acordul din
zona de acompaniament automat a claviaturii (cu
funcţia Pornire sincronizată dezactivată), sunetul
acordului se va auzi fără redarea stilului. Acesta este
denumit „Oprire acompaniament”. Acordul
specificat va fi afişat pe ecran şi afectează funcţia
Armonie (pagina 22).
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Tipurile de acorduri pentru redarea stilului
Pentru utilizatorii noi în acorduri, acest tabel prezintă acorduri obişnuite. Deoarece există multe acorduri utile
şi multe moduri de a le utiliza din punct de vedere muzical, consultaţi cărţile despre acorduri disponibile în
comerţ pentru mai multe detalii.
 indică nota rădăcină.

Major

Minor

Septimă

Septimă minoră

Septimă majoră

C

Cm

C7

Cm7

CM 7

D

Dm

D7

Dm7

DM 7

E

Em

E7

Em7

EM7

F

Fm

F7

Fm7

FM7

G

Gm

G7

Gm7

GM7

A

Am

A7

Am7

AM 7

B

Bm

B7

Bm 7

BM 7

• Se pot utiliza răsturnări şi în poziţia „rădăcină” – cu următoarele excepţii:
m7, m7b5, m7(11), 6, m6, sus4, aug, dim7, 7b5, 6(9), sus2
• Răsturnarea acordurilor 7sus4 nu este recunoscută dacă sunt omise notele.
• Dacă interpretaţi un acord ce nu poate fi recunoscut de acest instrument, nu se va afişa nimic pe ecran. În acest caz, vor fi redate numai
partiturile ritmate şi cele de bas.

Acorduri uşoare
Această metodă vă permite să interpretaţi cu uşurinţă acorduri din zona de acompaniament automat a claviaturii, folosind
doar unul, două sau trei degete.
Pentru rădăcina „C”

C

Cm

C7

Cm 7

Pentru a interpreta un
acord major

Pentru a interpreta un
acord minor

Pentru a interpreta un
acord de septimă

Pentru a interpreta un acord
de septimă minoră

Apăsaţi nota rădăcină ()
a acordului.

Apăsaţi nota rădăcină
împreună cu cea mai
apropiată clapă neagră din
stânga acesteia.

Apăsaţi nota rădăcină
împreună cu cea mai
apropiată clapă albă din
stânga acesteia.

Apăsaţi nota rădăcină împreună cu
cele mai apropiate clape albă şi
neagră din stânga acesteia (trei
clape simultan).
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Redarea muzicii de fundal

Redare aleatorie a cântecelor

Cu setările implicite, apăsarea butonului [DEMO] va
reda în mod repetat numai câteva cântece interne.
Această setare poate fi schimbată, astfel încât, de
exemplu, să fie redate toate cântecele interne sau
toate cântecele transferate pe instrument de pe un
computer, permiţându-vă să utilizaţi instrumentul ca
sursă de muzică de fundal. Şase setări de grup
pentru redare sunt oferite pentru plăcerea dvs. de
audiţie.

Ordinea redării repetate a cântecelor cu ajutorul
butonului [DEMO] poate fi schimbată între ordinea
numerică şi ordinea aleatorie.

1

2 Utilizaţi butoanele CATEGORY [<<]

Ţineţi apăsat butonul [DEMO] mai mult
de o secundă pentru a apela „DemoGrp”.
După câteva secunde, apare grupul actual de
redare repetată.

1 Apăsaţi butonul [FUNCTION].

şi [>>] pentru a apela „PlayMode”
(Funcţia 062).

După câteva secunde, apare modul actual de
redare.

DemoGrp

PlayMode

061

Menţineţi apăsat mai mult
de o secundă.

2

Rotiţi cadranul pentru a selecta un grup
de redare repetată din tabelul de mai jos.
Demonstraţie

Cântece presetate (001 – 003)

Presetat

Toate cântecele presetate

Utilizator

Toate cântecele utilizatorului

Descărcare

Toate cântecele transferate de pe un
computer

USB

Toate cântecele (fişiere MIDI) de pe
unitatea flash USB conectată

AUDIO

Toate cântecele audio de pe unitatea
flash USB conectată

NOTĂ

• Când nu există existent cântece de utilizator, cântece
descărcate sau cântece de pe USB în date, suntredate
cântecele demo.

3

Apăsaţi pe butonul [DEMO] pentru
a porni redarea.
Pentru a opri redarea, apăsaţi din nou butonul
[DEMO].
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Când parametrul DemoGrp este setat la
„Demo”, acest parametru nu poate fi setat.

3 Rotiţi cadranul pentru a selecta
„Aleatoriu”.

Pentru a reveni la ordinea numerică, selectaţi
„Normal”.

4 Apăsaţi pe butonul [DEMO] pentru
a porni redarea.

Pentru a opri redarea, apăsaţi din nou butonul
[DEMO].

Setările cântecului

Setarea tempoului cântecului
Această operaţie este aceeaşi ca cea pentru stil şi
groove. Consultaţi pagina 61.
NOTĂ

• Tempoul cântecului audio nu poate fi modificat.

Setarea vocii melodiei cântecului
presetat
Puteţi schimba temporar vocea melodiei cântecului
presetat actual sau cântecului de pe dispozitivul
extern în orice altă voce dorită.

1 Apăsaţi pe butonul [SONG], selectaţi

Pornire prin lovire
Această operaţie este aceeaşi ca cea pentru stil şi
groove. Consultaţi pagina 61.

cântecul presetat dorit, apoi începeţi
redarea (pagina 28).

2 Apăsaţi pe butonul [VOICE], apoi rotiţi

cadranul pentru a selecta vocea dorită.

Volum Cântec

Strings

1

070

Apăsaţi butonul [FUNCTION].

3 Ţineţi apăsat butonul [VOICE] mai mult
2

de o secundă pentru a apela „SONG
MELODY VOICE”.

Utilizaţi butoanele CATEGORY [<<]
şi [>>] pentru a apela „SongVol” (Funcţia
002).

După câteva secunde, vocea melodiei
cântecului va fi schimbată la cea selectată la
pasul 2.

SongVol
100

SONG MEL

002

Menţineţi apăsat mai mult
de o secundă.

Volum cântec

3

Rotiţi cadranul pentru a seta volumul
cântecului între 000 şi 127.
NOTĂ

• Volumul cântecului poate fi reglat când vă aflaţi în modul
cântec.

NOTĂ

• Selectarea unui alt cântec va revoca vocea melodiei
modificate.
• Nu puteţi schimba vocea melodiei unui cântec de
utilizator.
• Altă voce va fi modificată în funcţie de cântec.
• Nu puteţi schimba vocea unor date audio.

Manualul proprietarului PSR-E463/PSR-EW410

65

Funcţiile
„Funcţiile” oferă acces la o gamă largă de parametri detaliaţi ai instrumentului, cum ar
fi ajustarea, punctul de împărţire, vocile şi efectele. Căutaţi articolul dorit în Lista de
funcţii de la paginile 66–69, apoi urmaţi instrucţiunile de mai jos.

Procedura de bază în ecranul
Funcţie

1

Apăsaţi butonul [FUNCTION].

2

Apăsaţi de mai multe ori pe butoanele
CATEGORY [<<] şi [>>], până când
apare elementul dorit.

o operaţie şi nu un parametru. Pentru această funcţie,
apăsarea butonului [+/YES] execută operaţia în timp
ce apăsarea butonului [-/NO] o revocă.
Introducere numerică directă

Element actual

SplitPnt
054

Număr funcţie curentă

3

• Descreştere
valoare cu 1
• Revocare

009

Utilizaţi cadranul, butoanele [+/YES] şi
[-/NO] sau butoanele numerice [0] – [9]
pentru a seta valoarea funcţiei selectate.

Apăsaţi în acelaşi
• Creştere
timp pentru a apela
valoare cu 1
setarea implicită.
• Executare

Anumite setări ale funcţiei sunt păstrate chiar
dacă întrerupeţi alimentarea şi pot fi transferate
către un computer ca date copie de rezervă
(pagina 49).
NOTĂ

Pentru a restaura la valoare implicită, apăsaţi simultan
pe butoanele [+/YES] şi [-/NO]. Singura excepţie este
funcţia Trimitere iniţială MIDI (Funcţia 055), care este

• Pentru a părăsi ecranul unei funcţii, apăsaţi butonul
[VOICE], [STYLE], [SONG] sau [GROOVE CREATOR].

Listă funcţii
Număr funcţie
PSRE463

PSREW410

Funcţie

Ecran

Interval/Setări

Valoare
implicită

Descriere

Volum
001

001

Volum stil

StyleVol

000–127

100

Consultaţi pagina 62.

002

002

Volum cântec

SongVol

000–127

100

Consultaţi pagina 65.

003

003

Volum groove

GroovVol

000–127

100

Consultaţi pagina 62.

004

Volum audio
[AUX IN] Volum

AuxInVol

000–127

50

Reglează volumul redării audio intrate de la mufa
[AUX IN] (paginile 32, 46).

005

Volum audio [USB
TO DEVICE] [USB
TO HOST]

USBInVol

000–127

100

Ajustează volumul de redare audio care este de intrare
de la [USB TO DEVICE] şi terminalul [USB TO HOST]
(paginile 32, 46).

-12–12

00

Consultaţi pagina 51.

427,0 Hz – 453,0 Hz

440,0 Hz

004

005
General

66

006

006

Transpunere

Transpos

007

007

Ajustare

Tuning

008

008

Interval curbă
înălţime

PBRange

009

009

Punct de
împărţire

010

010

Reacţie la
atingere

Consultaţi pagina 51.
Setează intervalul în cadrul căruia puteţi controla
înălţimea utilizând roata [PITCH BEND] (pagina 51),
în paşi de un semiton.

01–12

02

SplitPnt

036–096 (C1–C6;
PSR-E463)/
028–103 (E0–G6;
PSR-EW410)

054 (F#2)

Consultaţi pagina 62.

TouchRes

1 (Soft), 2 (Medium),
3 (Hard), 4 (Fixed)

2 (Medium)

Consultaţi pagina 52.
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Număr funcţie
PSRE463

PSREW410

Funcţie

Ecran

Interval/Setări

Valoare
implicită

Descriere

Voce principală (pagina 20)
011

011

Volum

M.Volume

000–127

*

Stabileşte volumul vocii principale.

012

012

Octavă

M.Octave

-2 – +2

*

Stabileşte intervalul de octave pentru vocea principală.

000 (stânga) –
064 (centru)–
127 (dreapta)

*

Stabileşte poziţia balansului stereo aferentă vocii
principale. Valoarea „0” are ca rezultat balansul sunetului
complet spre stânga; iar valoarea „127” are ca rezultat
balansul sunetului complet spre dreapta.

013

013

Balans

M.Pan

014

014

Adâncime
reverberaţie

M.Reverb

000–127

*

Stabileşte cât de mult din semnalul Vocii principale este
trimis efectului de Reverberaţie.

015

015

Profunzime cor

M.Chorus

000–127

*

Stabileşte cât de mult din semnalul vocii principale este
trimis efectului de cor.

016

016

Timp de atac

M.Attack

000–127

064

Stabileşte cât de rapid atinge volumul vocii principale nivelul
de atac când se apasă pe notă. Cu cât valoarea este mai
mare, cu atât este mai lentă rata de atac. Cu cât valoarea
este mai mică, cu atât este mai rapidă rata de atac.

017

017

Timp de eliberare

M.Releas

000–127

064

Stabileşte cât de rapid volumul vocii principale scade
sub 0 când este eliberată nota. Cu cât valoarea este mai
mare, cu atât este mai lungă susţinerea. Cu cât valoarea
este mai mică, cu atât este mai scurtă susţinerea.

018

018

Limitare filtru

M.Cutoff

000–127

064

Stabileşte frecvenţa limitării filtrului (pagina 57) vocii
principale.

019

019

Rezonanţă filtru

M.Reso.

000–127

064

Stabileşte rezonanţa filtrului (pagina 57) vocii principale.

Voce duală (pagina 20)
020

020

Voce duală

D.Voice

001–758

*

Selectează o voce duală.

021

021

Volum

D.Volume

000–127

*

Stabileşte volumul vocii duale.

022

022

Octavă

D.Octave

-2 – +2

*

Stabileşte intervalul de octave pentru vocea duală.

000 (stânga) –
064 (centru)–
127 (dreapta)

*

Stabileşte poziţia balansului stereo aferentă vocii duale.
Valoarea „0” are ca rezultat balansul sunetului complet
spre stânga; valoarea „127” are ca rezultat balansul
sunetului complet spre dreapta.

023

023

Balans

D.Pan

024

024

Adâncime
reverberaţie

D.Reverb

000–127

*

Stabileşte cât de mult din semnalul vocii duale este
trimis efectului de reverberaţie.

025

025

Profunzime cor

D.Chorus

000–127

*

Stabileşte cât de mult din semnalul vocii duale este
trimis efectului de cor.

026

026

Timp de atac

D.Attack

000–127

064

Stabileşte cât de rapid atinge volumul vocii duale nivelul
de atac când se apasă pe notă. Cu cât valoarea este mai
mare, cu atât este mai lentă rata de atac. Cu cât valoarea
este mai mică, cu atât este mai rapidă rata de atac.

027

027

Timp de eliberare

D.Releas

000–127

064

Stabileşte cât de rapid volumul vocii duale scade sub 0
când este eliberată nota. Cu cât valoarea este mai mare,
cu atât este mai lungă susţinerea. Cu cât valoarea este
mai mică, cu atât este mai scurtă susţinerea.

028

028

Limitare filtru

D.Cutoff

000–127

064

Stabileşte frecvenţa limitării filtrului (pagina 57) vocii
duale.

029

029

Rezonanţă filtru

D.Reso.

000–127

064

Stabileşte rezonanţa filtrului (pagina 57) vocii duale.

Voce împărţită (pagina 21)
030

030

Voce împărţită

S.Voice

001–758

054
(FngrBass)

031

031

Volum

S.Volume

000–127

080

032

032

Octavă

S.Octave

-2 – +2

-1

Selectează o voce împărţită.
Stabileşte volumul vocii împărţite.
Stabileşte intervalul de octave pentru vocea împărţită.

000 (stânga) –
064 (centru)–
127 (dreapta)

064

Stabileşte poziţia balansului stereo aferentă vocii
împărţite. Valoarea „0” are ca rezultat balansul sunetului
complet spre stânga; valoarea „127” are ca rezultat
balansul sunetului complet spre dreapta.

033

033

Balans

S.Pan

034

034

Adâncime
reverberaţie

S.Reverb

000–127

008

Stabileşte cât de mult din semnalul vocii împărţite este
trimis efectului de reverberaţie.

035

035

Profunzime cor

S.Chorus

000–127

000

Stabileşte cât de mult din semnalul vocii împărţite este
trimis efectului de cor.
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Număr funcţie
PSRE463

Funcţie

PSREW410

Ecran

Interval/Setări

Valoare
implicită

Descriere

Efecte
036

036

Tip reverberaţie

Reverb

01–13

**

Consultaţi pagina 50.

037

037

Tip cor

Chorus

1–6

**

Consultaţi pagina 50.

1 (Difuzor)

Consultaţi pagina 52.

038

038

Tip de EQ Master

MasterEQ

1 (Difuzor),
2 (Căşti),
3 (Amplificare),
4 (Pian),
5 (Strălucitor),
6 (Moale)

039

039

Atenuator
melodie

SupprPan

L63–C–R63

C

Stabileşte poziţia balansului ce va fi revocat atunci când
se activează atenuatorul de melodie (pagina 46).

DSP Type

01–10

01

Consultaţi pagina 24.

DSP (pagina 24)
040

040

Tip DSP

Armonie/Arpegiu (pagina 22)
041

041

Tip Armonie/Tip
Arpegiu

Harp/Arp

042

042

Volum armonie

HarmVol

043

043

Viteză arpegiu

044

044

045

045

01–26

*

Stabileşte tipul de armonie sau tipul de arpegiu.

000–127

*

Stabileşte volumul efectului de armonie.

ARP Velo

1 (Original), 2 (Key)

Depinde de
tipul de
arpegiu

Când se selectează „Key”, vitezele de redare a arpegiului
sunt stabilite prin puterea interpretării. Când se selectează
„Original”, vitezele de redare a arpegiului sunt stabilite de
setarea iniţială, indiferent de puterea interpretării.

Arpegiu în cuante

Quantize

1 (Oprit), 2 (1/8),
3 (1/16)

Depinde de
tipul de
arpegiu

Consultaţi pagina 56.

Funcţie pedală

Pdl Func

1 (Sustain)/
2 (Arp Hold)/
3 (Hold+Sus)

*

Consultaţi pagina 56.

1 (Equal),
2 (Pure Maj),
3 (Pure min),
4 (Bayat), 5 (Rast)

1 (Equal)

Consultaţi pagina 53.

BaseNote

01 (C), 02 (C#),
03 (D), 04 (Eb),
05 (E), 06 (F),
07 (F#), 08 (G),
09 (Ab), 10 (A),
11 (Bb), 12(B)

01 (C)

Consultaţi pagina 53.

TuneNote

01 (C), 02 (C#),
03 (D), 04 (Eb),
05 (E), 06 (F),
07 (F#), 08 (G),
09 (Ab), 10 (A),
11 (Bb), 12(B)

01 (C)

-64–63

Depinde de
scală

Ajustarea scalei (pagina 53)

046

047

048

046

047

048

Scală

Notă de bază

Notă de acordare

Scale

Consultaţi pagina 54.

049

Ajustare

Tune

050

050

Control local

Local

ON/OFF

ON

Stabileşte dacă claviatura instrumentului controlează
generatorul intern de tonuri (ON) sau nu (OFF). Când
înregistraţi interpretarea la claviatură în aplicaţia de pe un
computer prin MIDI, setaţi acest parametru la valoarea OFF.

051

051

Ceas extern

ExtClock

ON/OFF

OFF

Stabileşte dacă instrumentul se sincronizează cu ceasul
intern (OFF) sau cu un ceas extern (ON). Când înregistraţi
interpretarea la claviatură în aplicaţia de pe un computer
prin MIDI, setaţi acest parametru la valoarea ON.

052

052

Ieşire claviatură

KbdOut

ON/OFF

ON

Stabileşte dacă mesajele MIDI generate de interpretarea
la claviatură sunt transmise (ON) sau nu (OFF) de la
terminalul [USB TO HOST]. Când selectaţi Voce
sampling, nu este generat indiferent de setare.

049
MIDI
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Număr funcţie
PSRE463

PSREW410

053

053

054

054

055

055

Ecran

Interval/Setări

Valoare
implicită

Descriere

Ieşire stil

StyleOut

ON/OFF

OFF

Stabileşte dacă mesajele MIDI generate de redarea
stilului sunt transmise (ON) sau nu (OFF) de la terminalul
[USB TO HOST].

Ieşire cântec

SongOut

ON/OFF

OFF

Stabileşte dacă mesajele MIDI generate de redarea
cântecului sunt transmise (ON) sau nu (OFF) de la
terminalul [USB TO HOST].

Funcţie

Trimitere iniţială

InitSend

YES/NO

-

Vă permite să trimiteţi datele setărilor panoului către un
computer. Apăsaţi [+/YES] pentru a trimite sau apăsaţi [/NO] pentru a revoca. Când înregistraţi un cântec pe
computer, executaţi această operaţiune înainte de
a înregistra orice note, astfel încât acest instrument să fie
setat în mod corespunzător în timpul redării.

Audio (pagina 46)

056

056

Buclă audio
înapoi

LoopBack

ON/OFF

ON

Stabileşte dacă sunetul intrat prin terminalul [USB TO
HOST] este returnat sau nu către computer odată cu
interpretarea la instrument. Dacă doriţi să scoateţi pe
computer doar sunetul interpretat pe acest instrument,
setaţi acest parametru la valoarea OFF.

BlankCut

ON/OFF

ON

Stabileşte dacă părţile goale sunt tăiate automat înainte
de şi după sample.

TimesigN

00–60

**

Stabileşte metrul muzical al metronomului.

Doime, pătrime,
optime,
Şaisprezecime

**

Stabileşte lungimea fiecărei bătăi a metronomului.

000–127

100

1 (Demo)/
2 (Preset)/3 (User)/
4 (Download)/
5 (USB)

1 (Demo)

Consultaţi pagina 64.

1 (Normal)
2 (Random)

1 (Normal)

Consultaţi pagina 64.

SP Mute

ON/OFF

OFF

Consultaţi pagina 48.

AutoOff

OFF, 5/10/15/30/60/
120 (min.)

30 de
minute

Baterie
Tip

1 (Alkaline)/
2 (Ni-MH)

1 (Alkaline)

Selectează tipul bateriilor pe care le-aţi instalat în acest
instrument.

Engleză/Japoneză

Engleză

Determină limba pentru numele fişierului de cântec.
Stabileşte limba de denumire a fişierelor de pe unitatea
flash USB sau a fişierelor încărcate de pe un computer.

Sampling (pagina 33)
057

057

Blank Cut

Metronom (pagina 21)
058

058

Numărător metru
muzical

059

059

Numitor metru
muzical

TimesigD

060

060

Volum metronom

MtrVol

Stabileşte volumul metronomului.

Demo (pagina 28)

061

061

Grup demo

DemoGrp

062

062

Mod redare demo

PlayMode

Dezactivare volum difuzor (pagina 48)
–

063

Dezactivare
volum difuzor

Oprire automată (pagina 16)
063

064

Timp oprire
automată

Specifică timpul care va trece înainte ca alimentarea
instrumentului să fie oprită automat.

Baterie (pagina 14)
064

065

Tip de baterie

Limbă (pagina 71)
065

066

Limbă

Limb?

* Valoarea corespunzătoare este setată automat pentru fiecare voce.
** Valoarea corespunzătoare este setată automat pentru fiecare stil, cântec şi Groove Creator.
NOTĂ

• Setările MIDI şi Audio sunt concepute special pentru utilizare convenabilă atunci când este conectat un dispozitiv extern, precum un
computer, la terminalul [USB TO HOST] (pagina 47).
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Operaţiuni cu unităţi flash USB
Conectând o unitate flash USB (comercializată separat) la terminalul [USB TO DEVICE],
puteţi salva datele create pe acest instrument, cum ar fi cântecul utilizatorului şi
setările parametrilor. Datele salvate pot fi reapelate pe acest instrument pentru a fi
utilizate ulterior.
IMPORTANT

• Se recomandă utilizarea adaptorului CA la executarea operaţiilor cu unitatea flash USB, deoarece este posibil ca energia
bateriilor să nu fie suficientă pentru aceste operaţii cruciale. Când încercaţi să executaţi aceste funcţii, indicaţia „UseAdpt”
(Utilizare adaptor) poate apărea, iar funcţia selectată nu poate fi executată.

Precauţii la utilizarea terminalului [USB
TO DEVICE]
Acest instrument este prevăzut cu un terminal [USB TO
DEVICE] (USB către dispozitiv) 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
• Unitate flash USB
Alte dispozitive USB, precum un hub USB, o tastatură
sau un mouse de computer, nu pot fi utilizate.
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:
https://download.yamaha.com/
Deşi pe acest instrument pot fi utilizate dispozitivele
USB de la 1.1 la 3.0, timpul de salvare pe sau încărcare
de pe dispozitivul USB poate varia în funcţie de tipul de
date sau de starea instrumentului.
NOTĂ

• Clasa electrică a terminalului [USB TO DEVICE] este de
maximum 5 V/500 mA. Nu conectaţi dispozitive USB
aparţinând un 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] (USB către dispozitiv), 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 interpretării/înregistrării şi în timpul gestionării
fişierelor (cum ar fi operaţiunile Save, Delete şi Format
(Salvare, copiere, ştergere şi formatare) sau 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.
NOTĂ

• La conectarea unui cablu USB, asiguraţi-vă că lungimea
acestuia este de maximum 3 metri. Nu conectaţi un cablu
prelungitor.

Utilizarea unei unităţi flash USB
Conectând instrumentul la un stick de memorie USB,
puteţi să salvaţi datele pe care le-aţi creat pe
dispozitivul conectat, precum şi să citiţi datele de pe
dispozitivul conectat.

 Numărul maxim de unităţi flash USB care
pot fi utilizate
Se poate conecta doar un singur stick USB de memorie
la terminalul [USB TO DEVICE].

 Formatarea unui stick de memorie USB
Trebuie să formataţi stickul de memorie USB doar pe
acest instrument (pagina 72). Este posibil ca o unitate
flash USB formatată pe alt dispozitiv să nu funcţioneze
corect.

NOTIFICARE
• Operaţiunea de formatare suprascrie toate datele
existente anterior. Asiguraţi-vă că unitatea flash USB
pe care în formataţi nu conţine date importante.

 Pentru a vă proteja datele (protecţie la scriere)
Pentru a preveni ştergerea accidentală a datelor
importante, utilizaţi protecţia la scriere furnizată
împreună cu fiecare unitate flash USB. Dacă salvaţi date
pe unitatea flash USB, asiguraţi-vă că dezactivaţi
protecţia la scriere.

 Oprirea instrumentului
La oprirea instrumentului, asiguraţi-vă că acesta NU
accesează unitatea flash USB prin operaţiunile de
interpretare/înregistrare sau de gestionare a fişierelor
(cum ar fi în timpul operaţiunilor Save, Delete şi Format
– Salvare, ştergere şi formatare). Nerespectarea acestei
instrucţiuni poate duce la deteriorarea unităţii flash USB
şi a datelor.
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Conectarea unei unităţi flash USB
NOTĂ

• Înainte de a utiliza o unitate de stocare flash USB, asiguraţi-vă
că aţi citit „Precauţii la utilizarea terminalului [USB TO
DEVICE]” de la pagina 70.
• Este posibil să apară mesaje pe ecran în timpul procedurilor
de control al fişierelor, pentru a ajuta funcţionarea. Consultaţi
Lista de mesaje de la pagina 77 pentru detalii.

1

Conectaţi o unitate flash USB la
terminalul [USB TO DEVICE] şi aşteptaţi
până când în colţul stâng al ecranului
apare textul „USB”.
Indicaţia „USB” confirmă faptul că unitatea flash
USB conectată a fost montată sau recunoscută.
Se conectează (clipeşte)

2

Conectat (aprins)

Ţineţi apăsat butonul [FUNCTION] mai
mult de o secundă, pentru a apela
ecranul de control al fişierelor.

SaveSMPL
Menţineţi apăsat mai
mult de o secundă.

 Dacă apare „UnFormat” (Neformatat)
urmat de „Format?” (Formataţi?):
Această indică faptul că unitatea flash USB
trebuie formatată. Executaţi operaţia de
formatare, urmând instrucţiunile începând cu
pasul 2 de la pagina 72.

Listă afişaj control fişiere
Ecran

Funcţie control fişiere

Pagina

SaveSMPL

Salvarea sample-urilor pe o unitate
flash USB

34

LoadSMPL

Încărcarea unui sample de pe
o unitate flash USB

35

Del SMPL

Ştergerea unui sample de pe
o unitate flash USB

35

DelAUDIO

Ştergerea unui cântec audio de pe
o unitate Flash USB

35

Save SMF

Salvarea unui cântec de utilizator ca
SMF pe o unitate flash USB

73

Del SMF

Ştergerea unui SMF de pe o unitate
flash USB

76

Save USR

Salvarea datelor utilizatorului pe
o unitate flash USB

72

Load USR

Încărcarea datelor de utilizator
dintr-o unitate flash USB

74

Del USR

Ştergerea datelor de utilizator dintro unitate flash USB

76

Load STY

Încărcarea unui fişier de stil

75

Format?

Formatarea unui stick USB de
memorie

72

Exit?

Părăsirea unui ecran de control al
fişierelor

77

NOTĂ

• De asemenea, puteţi părăsi un ecran de control al
fişierelor prin simpla apăsare a butonului [FUNCTION].

Locaţii valide ale fişierelor de pe unitatea flash
USB pentru redarea cântecului (pagina 28)
IMPORTANT

• Dacă gestionaţi fişierele cântec de pe unitatea flash
USB folosind un computer etc., asiguraţi-vă că
stocaţi datele fie în directorul rădăcină al unităţii flash
USB, fie într-un folder de nivel unu/doi al directorului
rădăcină. Datele stocate în foldere de nivel trei,
create în interiorul unui folder de nivel doi nu pot fi
selectate şi redate de acest instrument.
Unitate flash USB (Rădăcină)

NOTĂ

Ecranul de control al fişierelor nu poate fi apelat în
următoarele situaţii.
• În timpul redării stilului, groove-ului, cântecului,
modului Quick Sampling sau Audio.
• Când nu se afişează „USB” chiar dacă aţi conectat
o unitate flash USB la terminalul [USB TO DEVICE].
• Nu va fi generat niciun sunet dacă se cântă la claviatură în
timp ce se afişează ecranul de control al fişierelor şi vor fi
active doar butoanele legate de operaţiile de control al
fişierelor.

3

Utilizaţi butoanele CATEGORY [<<] şi
[>>] pentru a apela funcţia de control al
fişierelor dorită, apoi executaţi-o.
Pentru detalii, consultaţi tabelul din dreapta.

Fişier
Cântec

Fişier
Cântec

Poate fi selectat/redat.

Fişier
Cântec

Fişier
Cântec

Nu poate fi selectat/redat.

Limbă de afişare a titlului cântecului
Numele fişierelor care conţin caractere japoneze
katakana vor fi afişate corect doar dacă limba de
afişare a instrumentului este setată la „Japoneză”.
Toate informaţiile afişate, altele decât numele fişierelor,
vor fi afişate în română chiar dacă se selectează
„Japoneză”. Pentru detalii, consultaţi pagina 69 Funcţia
065 (PSR-E463)/Funcţia 066 (PSR-EW410).
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Formatarea unui stick USB de
memorie

Salvarea datelor utilizatorului pe
o unitate flash USB

Operaţiunea de formatare vă permite să pregătiţi
unităţile flash USB disponibile în comerţ pentru
utilizarea împreună cu acest instrument.

Datele utilizatorului sunt alcătuite din următoarele
elemente.

NOTIFICARE
• Operaţiunea de formatare suprascrie toate datele
existente anterior. Asiguraţi-vă că unitatea flash USB pe
care în formataţi nu conţine date importante.

1
2

Ţineţi apăsat pe butonul [FUNCTION]
mai mult de o secundă, pentru a apela
ecranul de control al fişierelor.
Utilizaţi butoanele CATEGORY [<<] şi
[>>] pentru a apela mesajul „Format?”.

Format?

3

Apăsaţi pe butonul [0/EXECUTE].
Va apărea un mesaj de confirmare. Pentru
a revoca operaţia, apăsaţi pe butonul [-/NO].

• Toate cele 10 cântece de utilizator (pagina 38)
• Stilurile care au fost transferate de pe un
computer şi încărcate în stilurile 221 – 230.
(pagina 75).
• Toate setările din Memoria de înregistrare
(pagina 44)
Datele utilizatorului pot fi salvate ca un „Fişier
utilizator” unic (.usr) pe o unitate flash USB.
NOTĂ

• Pentru detalii despre salvarea sample-urilor, consultaţi
pagina 34.
• Extensia (.usr) a fişierului utilizatorului nu se va afişa pe ecranul
acestui instrument. Confirmaţi extensia de pe ecranul
computerului la conectarea unităţii flash USB la un computer.

1 Ţineţi apăsat pe butonul [FUNCTION]

mai mult de o secundă, pentru a apela
ecranul de control al fişierelor.

2 Utilizaţi butoanele CATEGORY [<<] şi
[>>] pentru a apela „Save USR”.

4

Save USR
Apăsaţi din nou pe butonul [0/EXECUTE]
sau pe butonul [+/YES] pentru a executa
operaţia de formatare.
După un timp, se afişează un mesaj care indică
finalizarea operaţiunii, iar folderul „USER FILES”
va fi creat pe unitatea flash USB.
NOTIFICARE
• Operaţiunea de formatare nu poate fi revocată în
timp ce este executată. Nu întrerupeţi niciodată
alimentarea şi nu deconectaţi unitatea flash USB în
timpul operaţiunii. Acest lucru ar putea duce la
pierderea de date.

5

Apăsaţi butonul [FUNCTION] pentru
a părăsi modul de control al fişierelor.

3 Apăsaţi pe butonul [0/EXECUTE].

Numele de fişiere de utilizator ţintă apar pe ecran
drept „USER***” (***: număr). Dacă doriţi, rotiţi
cadranul pentru a selecta alt nume de fişier de la
„USER001” la „USER100”.

USER001

4 Apăsaţi din nou butonul [0/EXECUTE].
Va apărea un mesaj de confirmare. Pentru
a revoca operaţia, apăsaţi pe butonul [-/NO].
Suprascrierea fişierelor existente
Dacă selectaţi drept fişier utilizator ţintă un fişier
care conţine deja date, „OverWr?” va apărea
pe ecran.
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5

Apăsaţi din nou pe butonul [0/EXECUTE]
sau pe butonul [+/YES] pentru a executa
operaţia de salvare.

Salvarea unui cântec de utilizator
ca SMF pe o unitate flash USB

După un timp, se afişează un mesaj care indică
finalizarea operaţiunii, iar un fişier al utilizatorului
(.usr) va fi salvat într-un folder „USER FILES”
(Fişiere utilizator) care va fi creat automat pe
unitatea flash USB.

Un cântec al utilizatorului poate fi convertit în format
SMF 0 (Standard MIDI File – Fişier MIDI standard) şi
salvat pe unitatea flash USB.

NOTIFICARE
• Operaţiunea de salvare nu poate fi revocată în timp
ce este executată. Nu întrerupeţi niciodată
alimentarea şi nu deconectaţi unitatea flash USB în
timpul operaţiunii. Acest lucru ar putea duce la
pierderea de date.
NOTĂ

• Timpul necesar pentru această operaţie poate varia în
funcţie de starea unităţii flash USB.

6

Apăsaţi butonul [FUNCTION] pentru
a părăsi modul de control al fişierelor.
NOTĂ

• Dacă doriţi să reapelaţi fişierul utilizatorului (.usr) pe acest
instrument, executaţi operaţia de încărcare (pagina 74).

Formatul SMF (Fişier MIDI standard)
Cu acest format, diferite evenimente din interpretarea la
claviatură, cum ar fi pornirea/oprirea unei note şi
selectarea vocii, vor fi înregistrate ca date MIDI. Sunt
disponibile formatele SMF 0 şi 1. Un număr mare de
dispozitive MIDI sunt compatibile cu formatul SMF 0 şi
majoritatea fişierelor cântecelor (fişierelor MIDI)
disponibile în comerţ sunt furnizate în Format SMF 0.
NOTĂ

• Dacă dimensiunea un SMF convertit este prea mare, cum ar fi
în cazul unui cântec de utilizator înregistrat cu datele groove,
acesta nu pot fi redat pe acest instrument. Vă recomandăm să
utilizaţi înregistrarea audio.
• Efectul DSP (pagina 24) nu poate fi convertit în format SMF.
• Setarea transpunerii pe acest instrument nu este inclusă
în date.

1 Ţineţi apăsat pe butonul [FUNCTION]

mai mult de o secundă, pentru a apela
ecranul de control al fişierelor.

2 Utilizaţi butoanele CATEGORY [<<] şi
[>>] pentru a apela „Save SMF”.

Save SMF

3 Apăsaţi pe butonul [0/EXECUTE].

Numele cântecelor de utilizator ţintă apar pe ecran
drept „USER**” (**: număr de la 1 la 10). Dacă
doriţi, rotiţi cadranul pentru a selecta un alt cântec
al utilizatorului de la „USER01” la „USER10”, apoi
apăsaţi pe butonul [0/EXECUTE].

User 1

4 Apăsaţi din nou butonul [0/EXECUTE].

Numele fişierelor de utilizator de pe unitatea
flash USB apar pe ecran sub forma „USER***”
(***: număr de la 1 la 100). Dacă doriţi, rotiţi
cadranul pentru a selecta alt fişier.

SONG001
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5

Apăsaţi din nou butonul [0/EXECUTE].
Va apărea un mesaj de confirmare. Pentru
a revoca operaţia, apăsaţi pe butonul [-/NO].
Suprascrierea fişierelor existente
Dacă selectaţi un fişier care conţine deja date,
va apărea un mesaj de confirmare a suprascrierii.

6

Apăsaţi din nou pe butonul [0/EXECUTE]
sau pe butonul [+/YES] pentru a executa
operaţia de salvare.
După un timp, se afişează un mesaj care indică
finalizarea operaţiunii, iar un fişier al utilizatorului
va fi salvat (în format SMF) într-un folder „USER
FILES” care va fi creat automat în memoria
unităţii flash USB.
NOTIFICARE
• Operaţiunea de salvare nu poate fi revocată în timp
ce este executată. Nu întrerupeţi niciodată
alimentarea şi nu deconectaţi unitatea flash USB în
timpul operaţiunii. Acest lucru ar putea duce la
pierderea de date.
NOTĂ

• Timpul necesar pentru această operaţie poate varia în
funcţie de starea unităţii flash USB.
• Dacă un groove a fost înregistrat pentru un cântec de
utilizator, operaţia de salvare nu poate fi executată prin
apăsarea butonului [0/EXECUTE] sau a butonului [+/YES],
iar pe afişaj apare „Can’tUse” (Nu se poate utiliza).

7

Încărcarea datelor de utilizator
dintr-o unitate flash USB
Datele utilizatorului (pagina 72) salvate ca fişier al
utilizatorului (.usr) pe unitatea flash USB pot fi
încărcate în acest instrument.
NOTIFICARE
• Încărcarea unui fişier al utilizatorului va suprascrie şi va
şterge datele existente, inclusiv toate cele 10 cântece ale
utilizatorului, datele stilului încărcate în numerele de stil
de la 236 la 245 şi toate setările pentru Memoria de
înregistrare. Salvaţi datele importante pe care doriţi să le
păstraţi pe o unitate flash USB separată înainte de
a încărca un fişier al utilizatorului.
IMPORTANT

• Reţineţi că fişierele de utilizator trebuie să fie salvate în
folderul „USERFILES” de pe unitatea flash USB. Fişierele
salvate în afara acestui folder nu pot fi recunoscute.
NOTĂ

• Pentru informaţii despre încărcarea sample-urilor, consultaţi
pagina 35.

1 Ţineţi apăsat pe butonul [FUNCTION]

mai mult de o secundă, pentru a apela
ecranul de control al fişierelor.

2 Utilizaţi butoanele CATEGORY [<<] şi
[>>] pentru a apela „Load USR”.

Load USR

Apăsaţi butonul [FUNCTION] pentru
a părăsi modul de control al fişierelor.

pe butonul [0/EXECUTE].
3 Apăsaţi
Pe ecran apar numele fişierelor de utilizator
de pe unitatea flash USB sub forma „USER***”
(***: număr). Dacă doriţi, rotiţi cadranul pentru
a selecta alt fişier al utilizatorului.

USER001
din nou butonul [0/EXECUTE].
4 Apăsaţi
Va apărea un mesaj de confirmare. Pentru
a revoca operaţia, apăsaţi pe butonul [-/NO].

5 Apăsaţi din nou pe butonul [0/EXECUTE]
sau pe butonul [+/YES] pentru a executa
operaţia de încărcare.
După un timp, se afişează un mesaj care indică
faptul că operaţiunea a luat sfârşit.
NOTIFICARE
• Operaţiunea de încărcare nu poate fi revocată în timp
ce este executată. Nu întrerupeţi niciodată
alimentarea şi nu deconectaţi unitatea flash USB în
timpul operaţiunii. Acest lucru ar putea duce la
pierderea de date.
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6

Apăsaţi butonul [FUNCTION] pentru
a părăsi modul de control al fişierelor.

7

Confirmaţi că datele au fost încărcate în
mod adecvat apelând cântecul
utilizatorului, unul dintre stilurile de la
236 la 245 şi/sau setările pentru
Memoria de înregistrare.

a acestui instrument. Dacă doriţi, rotiţi butonul
pentru a selecta alt fişier de stil.

DiscoFox
USb

4 Apăsaţi din nou butonul [0/EXECUTE].

„Load To? ***” (***: 236–245) apare pe ecran ca
destinaţie de încărcare. Dacă doriţi, rotiţi
cadranul pentru a selecta alt număr.

Încărcarea unui fişier de stil
Datele stilului create pe alt instrument sau computer
pot fi încărcate în numerele de stil de la 236 la 245 şi
le puteţi reda în acelaşi mod în care redaţi stilurile
presetate interne. Sunt disponibile următoarele
două operaţii de încărcare.
• Încărcarea unui fişier de stil (.sty) salvat în
directorul rădăcină de pe unitatea flash USB
• Încărcarea unui fişier de stil (.sty) transferat de pe
un computer prin intermediul Musicsoft
Downloader şi stocat în memoria internă a acestui
instrument

Load To?
236

5 Apăsaţi din nou butonul [0/EXECUTE].
Va apărea un mesaj de confirmare. Pentru
a revoca operaţia, apăsaţi pe butonul [-/NO].

6 Apăsaţi din nou pe butonul [0/EXECUTE]
sau pe butonul [+/YES] pentru a executa
operaţia de încărcare.
După un timp, se afişează un mesaj care indică
faptul că operaţiunea a luat sfârşit.
NOTIFICARE

NOTĂ

• Pentru instrucţiuni privind transferarea unui stil de pe un
computer prin intermediul Musicsoft Downloader, consultaţi
manualul PDF online (pagina 11) „Computer-related
Operations” (Operaţiuni pe computer). După transferul
datelor, încărcaţi datele de stil într-unul dintre numerele de stil
236 – 245, pentru a permite redarea.

NOTIFICARE
• Încărcarea unui fişier de stil va suprascrie şi va şterge
datele existente ale numărului de destinaţie. Salvaţi
datele importante pe care doriţi să le păstraţi pe o unitate
flash USB separată înainte de a încărca.

1

Ţineţi apăsat pe butonul [FUNCTION]
mai mult de o secundă, pentru a apela
ecranul de control al fişierelor.

2

Utilizaţi butoanele CATEGORY [<<] şi
[>>] pentru a apela mesajul „Load STY”.

• Operaţiunea de încărcare nu poate fi revocată în timp
ce este executată. Nu întrerupeţi niciodată
alimentarea şi nu deconectaţi unitatea flash USB în
timpul operaţiunii. Acest lucru ar putea duce la
pierderea de date.

7 Apăsaţi butonul [STYLE], rotiţi butonul

pentru a selecta un stil de la 236 la 245,
apoi încercaţi să îl redaţi.

Load STY

3

Apăsaţi pe butonul [0/EXECUTE].
Pe ecran se va afişa numele fişierului de stil din
unitatea flash USB sau din memoria internă
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Ştergerea unui fişier de utilizator
de pe unitatea flash USB

Ştergerea unui fişier SMF de pe
unitatea flash USB

Fişierele utilizatorului (.usr) din directorul rădăcină al
unităţii flash USB pot fi şterse.

Puteţi şterge un fişier SMF care a fost salvat pe
unitatea flash USB prin operaţiunea de salvare SMF
(pagina 73).

IMPORTANT

• Doar fişierele de utilizator (.usr) salvate în folderul
„USERFILES” de pe unitatea flash USB pot fi şterse.
Fişierele din afara acestui folder nu pot fi recunoscute.

1

Ţineţi apăsat pe butonul [FUNCTION]
mai mult de o secundă, pentru a apela
ecranul de control al fişierelor.

2

Utilizaţi butoanele CATEGORY [<<] şi
[>>] pentru a apela mesajul „Del USR”.

Del USR

3

• Doar fişierele SMF de tip (.mid) salvate în folderul
„USERFILES” de pe unitatea flash USB pot fi şterse.
Fişierele din afara acestui folder nu pot fi recunoscute.
Această operaţiune poate fi aplicată doar numelor de
fişiere cu formatul „SONG***” (***: 001–100).

1 Ţineţi apăsat pe butonul [FUNCTION]

mai mult de o secundă, pentru a apela
ecranul de control al fişierelor.

2 Utilizaţi butoanele CATEGORY [<<] şi
[>>] pentru a apela „Del SMF”.

Del SMF
Apăsaţi pe butonul [0/EXECUTE].
Pe ecran apar numele fişierelor de utilizator de
pe unitatea flash USB sub forma „USER****”
(****: număr). Dacă doriţi, rotiţi butonul pentru
a selecta alt fişier de utilizator.

USER001

4

Apăsaţi din nou butonul [0/EXECUTE].

5

Apăsaţi din nou pe butonul [0/EXECUTE]
sau pe butonul [+/YES] pentru a executa
operaţia de ştergere.

3 Apăsaţi pe butonul [0/EXECUTE].

Pe ecran apar numele fişierelor SMF de pe
unitatea flash USB sub forma „SONG****”
(****: număr).
Dacă doriţi, rotiţi butonul pentru a selecta alt
fişier SMF.

SONG001

Va apărea un mesaj de confirmare. Pentru
a revoca operaţia, apăsaţi pe butonul [-/NO].

După un timp, se afişează un mesaj care indică
faptul că operaţiunea a luat sfârşit.
NOTIFICARE
• Operaţiunea de ştergere nu poate fi revocată în timp
ce este executată. Nu întrerupeţi niciodată
alimentarea şi nu deconectaţi unitatea flash USB în
timpul operaţiunii. Acest lucru ar putea duce la
pierderea de date.

6

IMPORTANT

Apăsaţi butonul [FUNCTION] pentru
a părăsi modul de control al fişierelor.

4 Apăsaţi din nou butonul [0/EXECUTE].
Va apărea un mesaj de confirmare. Pentru
a revoca operaţia, apăsaţi pe butonul [-/NO].

5 Apăsaţi din nou pe butonul [0/EXECUTE]
sau pe butonul [+/YES] pentru a executa
operaţia de ştergere.
După un timp, se afişează un mesaj care indică
faptul că operaţiunea a luat sfârşit.
NOTIFICARE
• Operaţiunea de ştergere nu poate fi revocată în timp
ce este executată. Nu întrerupeţi niciodată
alimentarea şi nu deconectaţi unitatea flash USB în
timpul operaţiunii. Acest lucru ar putea duce la
pierderea de date.

6 Apăsaţi butonul [FUNCTION] pentru

a părăsi modul de control al fişierelor.
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Părăsirea unui ecran de control
al fişierelor

Listă mesaje
Mesaj

Pentru a părăsi ecranul de control al fişierelor,
apăsaţi pe butonul [FUNCTION], [VOICE], [STYLE],
[SONG] sau [GROOVE CREATOR].
De asemenea, puteţi părăsi modul funcţiilor de
control al fişierelor după cum urmează:

1

Utilizaţi butoanele CATEGORY [<<] şi
[>>] pentru a apela mesajul „Exit?”.

Can'tUse

Complet.

Indică finalizarea operaţiunii
corespunzătoare, cum ar fi salvarea sau
transmisia de date.

Data Err

Afişat atunci când cântecul utilizatorului
conţine date nevalide.

Disk Ful

Afişat când salvarea datelor nu poate fi
executată deoarece memoria este plină.
Ştergeţi toate datele inutile sau folosiţi
o altă unitate flash USB.

Error

Afişat când apare o eroare legată de fişier
sau de funcţionare.

File Ful

Afişat atunci când salvarea datelor nu
poate fi executată, deoarece numărul
total de fişiere depăşeşte capacitatea.
Ştergeţi toate datele inutile sau folosiţi
o altă unitate flash USB.

no data

Nu există date în memorie.

Exit?

2

Apăsaţi pe butonul [0/EXECUTE] pentru
a părăsi ecranul de control al fişierelor.

Comentariu
Indică faptul că funcţia de control al
fişierelor nu este disponibilă în acel
moment, deoarece se accesează unitatea
flash USB.

no file

Nu există fişiere în memorie.

Ovr
(clipeşte)

Comunicarea cu unitatea flash USB a fost
întreruptă din cauza unui supracurent la
unitatea flash USB. Deconectaţi unitatea
flash USB de la terminalul [USB TO
DEVICE], apoi porniţi alimentarea
instrumentului.

Protect

Este afişat atunci când se încearcă
salvarea sau ştergerea de date de pe
o unitate flash USB protejată sau
formatarea unei unităţi flash USB
protejate. Setaţi protecţia la valoarea
dezactivat şi încercaţi din nou.

UnFormat

Este afişat atunci când este conectată
o unitate flash USB neformatată.

UseAdpt

Operaţiunile de salvare, ştergere şi
formatare a unităţii flash USB nu pot fi
executate când instrumentul se
alimentează de la baterii. Utilizaţi un
adaptor CA.
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Depanare
Anexă
Problemă

Cauză posibilă şi soluţie

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

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

Când instrumentul este pornit, alimentarea este
întreruptă brusc şi neaşteptat.

Acest lucru este normal. Dacă este utilizat un alt adaptor CA decât
cel specificat, alimentarea poate fi întreruptă brusc şi neaşteptat.

Se aude zgomot atunci când se utilizează un telefon
mobil

Utilizarea unui telefon mobil în apropierea instrumentului poate
genera interferenţă. Pentru a preveni acest lucru, opriţi telefonul
mobil sau utilizaţi-l departe de instrument

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

Acest lucru este normal. Acest lucru se întâmplă datorită funcţiei
de oprire automată (pagina 16).

•Volumul este prea scăzut.
•Calitatea sunetului este precară.
•Stilul/groove-ul/cântecul/arpegiul se opreşte pe
neaşteptate sau nu se redă.
•Datele înregistrate ale cântecului etc. nu se redau
corect.
•Ecranul LCD se întunecă brusc, iar setările panoului se
reiniţializează.
•Instrumentul se opreşte atunci când este conectată
o unitate flash USB.

Bateriile sunt aproape descărcate sau descărcate complet.
Înlocuiţi toate cele şase baterii cu unele complet noi sau
reîncărcate la maximum sau utilizaţi adaptorul CA.

Verificaţi dacă este conectat sau nu un set de căşti sau un cablu
audio la mufa [PHONES/OUTPUT]. Când există o astfel de
conexiune, nu se aude niciun sunet din difuzorul acestui instrument.
Nu se produce niciun sunet chiar şi atunci când se
cântă la claviatură sau când se redă un cântec, un stil
sau un groove.

(PSR-EW410) Verificaţi starea Pornită/Oprită a setării Speaker
Mute (Dezactivare volum difuzor) (pagina 48). Asiguraţi-vă că
setarea este OFF.
Verificaţi starea Pornit/Oprit a Controlului local (pagina 68). În mod
normal, setaţi acest parametru la ON.

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

Polaritatea întrerupătorului cu pedală este inversată. Asiguraţi-vă
că fişa întrerupătorului cu pedală este conectată corect la mufa
SUSTAIN înainte de a porni alimentarea.

Nu se aud toate vocile sau sunetele par întrerupte când
se cântă la claviatură un arpegiu, un stil, un cântec sau
Groove Creator.

Aţi depăşit 48 de note simultane, număr care reprezintă polifonia
maximă (numărul maxim de note ce pot fi cântate simultan)
a acestui instrument. Dacă vocile principale, duale sau împărţite
sunt utilizate împreună cu redarea unui arpegiu, stil, groove sau
cântec, este posibil ca unele note/sunete să fie omise (sau „furate”).

Sunetul vocii se schimbă de la notă la notă.

Acest lucru este normal. Metoda de generare a tonurilor utilizează
înregistrări (mostre) multiple ale unui instrument pe tot intervalul
claviaturii; astfel, este posibil ca sunetul efectiv al vocii să fie uşor
diferit de la notă la notă.

Utilizarea claviaturii şi redarea unui stil/cântec/Groove
Creator produce un sunet neaşteptat sau
necorespunzător şi nu poate fi restaurat la starea
normală.

Utilizarea butoanelor poate produce schimbări dramatice în sunet,
dar poate produce şi sunete neaşteptate sau nedorite. Dacă doriţi
să restauraţi sunetul original, normal, înainte de a-l modifica de la
butoane, apăsaţi butonul [DSP] pentru a dezactiva DSP,
a modifica vocea, stilul, groove-ul sau cântecul sau apăsaţi
butonul [PORTABLE GRAND] pentru a reiniţializa setările panoului.

Nu se redă stilul, cântecul sau Groove Creator chiar
dacă se apasă pe butonul [START/STOP]. Arpegiul nu
începe nici chiar atunci când este apăsată nota cu
arpegiul activat.

Verificaţi starea Pornit/Oprit a ceasului extern (pagina 68). În mod
normal, setaţi acest parametru la OFF.

Volumul stilului, cântecului sau Groove Creator este
prea redus.

Verificaţi setarea volumului în Funcţii (paginile 62 şi 65).

Acordurile redate în zona din stânga nu pot fi
recunoscute chiar dacă funcţia ACMP este activată.

Verificaţi setarea punctului de împărţire (pagina 62). Setaţi-l la
o valoare corespunzătoare.

Părţile de stil altele decât partea ritmică nu produc
niciun sunet.

Verificaţi starea Pornit/Oprit a butonului ACMP (pagina 26).
Asiguraţi-vă că butonul ACMP este activat.

Indicatorul ACMP nu apare pe ecran când se apasă
butonul [ACMP ON/OFF].

Verificaţi starea Pornit/Oprit a lămpii [STYLE]. Când utilizaţi un stil,
apăsaţi butonul [STYLE] pentru a activa lampa [STYLE].

Consultaţi „Listă mesaje” de la paginile 42, 77 după cum este necesar.
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Specificaţii
Denumirea produsului
Dimensiune/
greutate

Dimensiuni (L x A x Î)
Greutate
Claviatura

Interfaţă de
control

Alte controlere
Panou
Generare tonuri

Voci

Număr de clape
Reacţie la
atingere
Roata intensităţii
sunetului
Butoane rotative
Limbă
Tehnologie de
generare
a tonurilor

Polifonie (max.)
Presetat

Număr de voci

Compatibilitate

Tipuri

Efecte
Funcţii

Reverb
Chorus
Master EQ
DSP
Dual
Împărţire
Armonie
Arpegiu
Atenuator
melodie
Crossfade
Număr de stiluri
Digitaţie

Presetat
Control stil

Stiluri de
acompaniament
Stiluri externe
Alte caracteristici

Setare cu
o atingere (OTS)

Compatibilitate
Groove Creator

Cântece
(MIDI)

Înregistrator
audio USB

Quick Sampling

Numărul de
groove-uri
Număr de
secţiuni
Număr de
Presetat
cântece
presetate
Număr
de
Descărcare
cântece
Număr de
cântece
Înregistrare
Număr de piste
Capacitate date
Redare
Format
Înregistrare
Timp de înregistrare (maxim)
Redare
Format
(Formatare)
Înregistrare
Tip de sampling
Sample-uri (Presetare/Utilizator)
Timp sampling
Surse de sampling
Format sampling
Rată de sampling

PSR-E463
PSR-EW410
Claviatură digitală
946 mm x 404 mm x 139 mm
1179 mm x 413 mm x 138 mm
(37-1/4” x 15-7/8” x 5-1/2”)
(46-7/16” x 16-1/4” x 5-7/16”)
6,6 kg (14 lbs., 9 oz.)
8,4 kg (18 lbs., 8 oz.)
(fără baterii)
(fără baterii)
61
76
Moale, Medie, Tare, Fixă

Moale, Medie, Tare, Fixă
Da
Da
Engleză

Eşantionare stereo AWM
48
758
(237 voci de panou + 24 seturi tobe/SFX + 40 arpegii + 457 voci XGlite)
GM, XGlite
12
5
6
10
Da
Da
26
150
Da
Da
235
Digitaţie multiplă
ACMP ON/OFF, SYNC START, SYNC STOP, START/STOP (ACMP pornit/oprit,
pornire sincronizare, oprire sincronizare, start/stop)
INTRO/ENDING/rit., MAIN/AUTO FILL, TRACK ON/OFF (introducere/sfârşit/rit.,
principal/completare automată, pistă pornită/oprită)
10
Da
Format fişier de stil (SFF)
35

Presetat

5 (4 secţiuni + 1 Musical Climax/Sfârşit)
30
70
10
6 (5 melodii + 1 stil/Groove Creator)
Aprox. 19.000 de note (când sunt înregistrate numai piste „melodie”)
SMF (Formate 0 şi 1)
Format de fişier original (funcţie de conversie SMF 0)
80 de minute (aprox. 0,9 GB) per cântec
WAV (44,1 kHz, 16 biţi, stereo)
WAV (44,1 kHz, 16 biţi, stereo)
Normal, O singură dată, Buclă
5
7
Aprox. 9,6 secunde.
Intrare auxiliară
Formatul fişierului original (16 biţi, stereo)
44,1 kHz
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Specificaţii

PSR-E463

Funcţii

Stocare şi
conectivitate

Sistem sunet

Interfaţă audio USB
Memorie de
Număr de
înregistrare
butoane
Metronom
Interval tempo
Comenzi
Transpunere
generale
Ajustare
Tip scală
Diverse
Buton PIANO
Memorie internă
Stocare
Unităţi externe

Conectivitate

Amplificatoare
difuzoare
Adaptor CA

Alimentare

Baterii
Consum electric
Oprire automată

Accesorii incluse

PSR-EW410
44,1 kHz, 16 biţi, stereo
4 (x 8 bănci)

Da
11 – 280
Între -12 şi 0, între 0 şi +12
427,0 - 440,0 - 453,0 Hz (în paşi de aprox. 0,2 Hz)
5 tipuri
Da
Aprox. 1,73 MO
Unitate flash USB
USB TO HOST (USB către gazdă), USB
USB TO HOST (USB către gazdă), USB
TO DEVICE (USB către dispozitiv),
TO DEVICE (USB către dispozitiv),
DC IN 12V (Intrare CC 12 V),
DC IN 16V, căşti, pedala susţinere, AUX
Headphones/Output (Căşti/Ieşire),
IN (minimufă stereo),
Sustain Pedal (Pedală de susţinere), AUX
OUTPUT (L/L+R, R) (Ieşire stânga/
IN (Stereo-mini) (Intrare auxiliară stereostânga+dreapta, dreapta)
mini)
6 W+6 W

12 W + 12 W
12 cm x 2
PA-150 sau echivalent, recomandat de
PA-300C sau unul echivalent,
Yamaha
recomandat de Yamaha
Şase baterii alcaline tip „AA” (LR6),
Şase baterii alcaline tip „D” (LR20),
pe bază de mangan (R6) sau
pe bază de mangan (R20) sau
Baterii reîncărcabile Ni-MH (HR6)
Baterii reîncărcabile Ni-MH (HR20)
8 W (Când se foloseşte adaptorul CA
11 W (Când se foloseşte adaptorul CA
PA-150)
PA-300C)
Da
• Manualul proprietarului
• Manualul proprietarului
• Adaptor CA* (PA-300C sau un
• Adaptor CA* (PA-150 sau un echivalent
echivalent recomandat de Yamaha)
recomandat de Yamaha)
* Este posibil să nu fie inclus, în funcţie de
zona în care vă aflaţi. Verificaţi la
distribuitorul Yamaha.

• Suport pentru partituri
• Online Member Product Registration
Accesorii comercializate separat
(Este posibil să nu fie disponibile, în funcţie de zona
în care vă aflaţi.)

• Adaptor CA: PA-150 sau echivalent,
recomandat de Yamaha
• Stativ claviatură: L-2C
• Căşti: HPH-150/HPH-100/HPH-50
• Întrerupător cu pedală: FC4A/FC5
• Adaptor MIDI fără fir: UD-BT01

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

• Suport pentru partituri
• Online Member Product Registration
• Adaptor CA: PA-300C sau unul
echivalent, recomandat de Yamaha
• Stativ claviatură: L-6
• Căşti: HPH-150/HPH-100/HPH-50
• Subwoofer: KS-SW100
• Întrerupător cu pedală: FC4A/FC5
• Adaptor MIDI fără fir: UD-BT01

* Conţinutul acestui manual are în vedere cele mai noi specificaţii, valabile la data publicării. Pentru a obţine cel mai recent manual, accesaţi site-ul
web Yamaha şi apoi descărcaţi fişierul manualului. Deoarece este posibil ca specificaţiile, echipamentele sau accesoriile comercializate separat să
nu fie aceleaşi în fiecare zonă, consultaţi reprezentanţa Yamaha.
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Index
A
Accesorii...................................10
ACMP .......................................26
Acompaniament automat ..........26
Adaptor CA ...............................14
Ajustare ..............................51, 54
Ajustare fină ..............................51
Aleatoriu ...................................64
Alimentare ................................16
Armonie ....................................22
Arpegiu ...............................22, 56
Arpegiu în cuante ......................56
Atac ..........................................57
Atenuator melodie .....................46

B
Balans ......................................67
Balans volum ............................58
Baterie ......................................14
Blank Cut..................................69
Buclă ........................................31
Buclă audio înapoi ....................69
Butoane ..............................25, 57

C
Căşti .........................................45
Cântec ................................27, 64
Cântec demo ............................28
Ceas extern ..............................68
Computer .................................47
Computer-related Operations
(Operaţii pe computer) ...........11
Conexiune ................................45
Control local .............................68
Copie de rezervă .......................49
Cor ...........................................57

D
Del SMF ...................................71
Del SMPL .................................71
Del USR....................................71
DelAUDIO .................................71
Depanare ..................................78
Derulare rapidă înainte ..............28
Derulare rapidă înapoi ...............28
Difuzor ......................................48
Dispozitiv audio ........................46
Dispozitiv inteligent ...................47
DSP ....................................24, 57

E
Ecran ..................................12, 19
Ecran de control fişiere .............71
Eliberare ...................................57
ENDING ....................................59
EQ (Egalizor) .............................52

F
FILL ..........................................59
Formatare ...........................70, 72
Funcţie .....................................66

Groove ..................................... 59
Groove Creator ......................... 30

I
Ieşire ........................................ 48
Ieşire cântec ............................. 69
Ieşire claviatură ........................ 68
Ieşire stil ................................... 69
Iniţializare ................................. 49
Interval curbă înălţime ............... 66
Intrare auxiliară ................... 31, 46
INTRO ...................................... 59
iPhone/iPad Connection Manual
(Manual de conectare
iPhone/iPad) ......................... 11

Î
Înălţime sunet ........................... 51
Înregistrare ......................... 38, 41
Întrerupător cu pedală ........ 45, 56

L
Limbă ................................. 69, 71
Limitare .................................... 57
Listă de date ............................ 11
Listă mesaje ................. 41, 42, 77
Load STY ................................. 71
Load USR................................. 71
LoadSMPL ............................... 71

M
MAIN........................................ 59
Memorie de înregistrare ............ 44
Metronom ................................ 21
Metru muzical ........................... 21
MIDI ......................................... 27
MIDI Basics (Elemente de bază
despre MIDI) ......................... 11
MIDI Reference (Referinţe MIDI) ....11
MUSICAL CLIMAX .................... 30
Muzică de fundal ...................... 64

Repetare .................................. 29
Repetare A – B ......................... 29
Repetarea declanşării ............... 61
Reverberaţie ............................ 57
Rezonanţă................................ 57

S
Sample Zone............................ 31
Sampling ................................. 31
Save SMF ................................ 71
Save USR ................................ 71
SaveSMPL ............................... 71
Scală ....................................... 53
Secţiuni .............................. 59, 61
Setare cu o atingere (OTS) ....20, 51
Song Book (Caiet de cântece) ....11
Specificaţii ............................... 79
Stativ claviatură ........................ 17
Stil ..................................... 26, 59
Suport pentru partituri .............. 10
Susţinere ................................. 45

T
Tempo ......................... 21, 61, 65
Tip acord ................................. 63
Tip cor ..................................... 50
Tip de armonie ......................... 23
Tip de arpegiu .......................... 23
Tip de baterii ............................ 15
Tip de sample .......................... 31
Tip DSP ................................... 24
Tip reverberaţie ........................ 50
Transpunere ............................. 51
Trimitere iniţială ........................ 69

U
Unitate flash USB ..................... 70
USB TO DEVICE ...................... 70
USB TO HOST ......................... 47

V

Pauză ....................................... 28
Pedală ...................................... 45
Pistă ....................... 29, 38, 39, 60
Pornire prin lovire ............... 61, 65
Punct de împărţire .............. 21, 62

Viteză arpegiu .......................... 23
Voce .................................. 20, 55
Voce duală ......................... 20, 55
Voce împărţită .................... 21, 55
Voce melodie ........................... 65
Voce principală ........................ 20
Volum ...................................... 16
Volum (Armonie) ....................... 23
Volum (AUX IN) ........................ 66
Volum (Cântec) ......................... 65
Volum (Groove Creator) ............ 62
Volum (metronom) .................... 22
Volum (Stil) ............................... 62
Volum (USB TO DEVICE) .......... 66
Volum (USB TO HOST) ............. 66
Volum (Voce) ............................ 67
Volum master ........................... 16

Q

Z

N
Normal ..................................... 31
Notă de bază ............................ 53

O
O singură dată .......................... 31
Octavă ..................................... 67
Oprire acompaniament ............. 62
Oprire automată ................. 16, 69
Oprire sincronizare ................... 60

P

Quick Sampling ........................ 31

G

R

Golire copie de rezervă .............49
Golirea memoriei flash...............49

Rată de repetare a declanşării ... 58
Reacţie la atingere .................... 52

Zonă de acompaniament
automat ................................ 26
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MEMO

Pentru detalii despre produse, contactaţi cel mai apropiat reprezentant
Yamaha sau distribuitorul autorizat de mai jos.

FRANCE

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

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

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

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

OTHER COUNTRIES

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

ITALY
Yamaha Music Europe GmbH, Branch Italy
Via Tinelli N.67/69 20855 Gerno di Lesmo (MB),
Italy
Tel: +39-039-9065-1

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

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

SWEDEN
Yamaha Music Europe GmbH Germany filial
Scandinavia
JA Wettergrensgata 1, 400 43 Göteborg, Sweden
Tel: +46-31-89-34-00

DENMARK

ARGENTINA

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

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

FINLAND
F-Musiikki Oy
Antaksentie 4
FI-01510 Vantaa, Finland
Tel: +358 (0)96185111

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

NORWAY
Yamaha Music Europe GmbH Germany Norwegian Branch
Grini Næringspark 1, 1332 Østerås, Norway
Tel: +47-6716-7800

ICELAND

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

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

SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN
Yamaha Music Europe GmbH, Branch
Switzerland in Thalwil
Seestrasse 18a, 8800 Thalwil, Switzerland
Tel: +41-44-3878080

AUSTRIA/CROATIA/CZECH REPUBLIC/
HUNGARY/ROMANIA/SLOVAKIA/
SLOVENIA
Yamaha Music Europe GmbH, Branch Austria
Schleiergasse 20, 1100 Wien, Austria
Tel: +43-1-60203900

Hljodfaerahusid Ehf.
Sidumula 20
IS-108 Reykjavik, Iceland
Tel: +354-525-5050

CYPRUS
Nakas Music Cyprus Ltd.
Nikis Ave 2k
1086 Nicosia
Tel: + 357-22-511080
Major Music Center
21 Ali Riza Ave. Ortakoy
P.O.Box 475 Lefkoşa, Cyprus
Tel: (392) 227 9213

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

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

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

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

INDIA
Yamaha Music India Private Limited
P-401, JMD Megapolis, Sector-48, Sohna Road,
Gurgaon-122018, Haryana, India
Tel: +91-124-485-3300

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

KOREA
Yamaha Music Korea Ltd.
8F, Dongsung Bldg. 21, Teheran-ro 87-gil,
Gangnam-gu, Seoul, 06169, Korea
Tel: +82-2-3467-3300

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

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

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

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

VIETNAM
Yamaha Music Vietnam Company Limited
15th Floor, Nam A Bank Tower, 201-203 Cach
Mang Thang Tam St., Ward 4, Dist.3,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84-28-3818-1122

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

OCEANIA
AUSTRALIA

POLAND
Yamaha Music Europe GmbH
Sp.z o.o. Oddział w Polsce
ul. Wielicka 52, 02-657 Warszawa, Poland
Tel: +48-22-880-08-88

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

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

MIDDLE EAST
TURKEY
Yamaha Music Europe GmbH
Merkezi Almanya Türkiye İstanbul Şubesi
Maslak Meydan Sodak, Spring Giz Plaza Bagimsiz
Böl. No:3, Sariyer Istanbul, Turkey
Tel: +90-212-999-8010

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

NETHERLANDS/BELGIUM/
LUXEMBOURG

Yamaha Music Australia Pty. Ltd.
Level 1, 80 Market Street, South Melbourne,
VIC 3205 Australia
Tel: +61-3-9693-5111

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

COUNTRIES AND TRUST
TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN
http://asia.yamaha.com

ISRAEL

Yamaha Music Europe, Branch Benelux
Clarissenhof 5b, 4133 AB Vianen, The Netherlands
Tel: +31-347-358040
DMI23

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

RBX International Co., Ltd.
P.O Box 10245, Petach-Tikva, 49002
Tel: (972) 3-925-6900

Head Office/Manufacturer: Yamaha Corporation 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu, 430-8650, Japan
(For European Countries) Importer: Yamaha Music Europe GmbH Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany
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Română

Български

Ръководство на потребителя  Manualul proprietarului

Благодарим ви, че закупихте тази цифрова клавиатура на Yamaha!
Инструментът е преносима клавиатура, която се предоставя с голямо разнообразие от звуци и функции.
Препоръчваме да прочетете това ръководство внимателно, за да можете да се възползвате максимално от
усъвършенстваните и удобни функции на инструмента. Също така е препоръчително да запазите това ръководство
на сигурно и удобно място за бъдеща справка.
Преди да използвате инструмента, прочетете „ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ” на стр. 5 – 7.
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Yamaha Downloads
https://download.yamaha.com/

Vă mulţumim că aţi achiziţionat această claviatură digitală Yamaha!
Instrumentul este o claviatură portabilă care oferă o varietate largă de sunete și funcţii.
Vă recomandăm să citiţi cu atenţie acest manual pentru a profita la maximum 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 5–7.

BG
RO

