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Gebruikershandleiding
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We danken u dat u voor een Kawai AnyTimeX piano heeft gekozen!
De AnyTimeX piano is een revolutionair nieuw instrument dat de mogelijkheden van een akoestische piano en een digitale 
piano in zich verenigt. Met de AnyTimeX piano kunt u zowel van de aangename en expressieve klank van een akoestische 
piano van Kawai genieten als ook de veelzijdige functies gebruiken die u normaal gesproken slechts in een digitale piano
vindt.

Zoals de naam al zegt (anytime = op elk tijdstip), is een van de meest overtuigende aspecten voor het kopen van een 
AnyTimeX piano het feit dat u het kunt bespelen zonder dat de familie of de buren gestoord worden. Het geeft u de 
mogelijkheid om van het speelgevoel van een akoestische Kawai piano te genieten en daarbij de hoogwaardige digitale 
klank via een koptelefoon te beleven. De AnyTimeX piano biedt u vele interessante toepassingsmogelijkheden thuis, tijdens 
het lesgeven, in de opnamestudio en bij vele andere gelegenheden.

Om de capaciteit van de AnyTimeX piano optimaal te gebruiken, dient u deze handleiding zorgvuldig door te lezen 
om de functies en de mogelijkheden te leren kennen.
We zijn ervan overtuigd dat u - samen met uw AnyTimeX piano – de komende jaren talrijke prettige muzikale uurtjes zult 
beleven, zowel overdag als nachts.
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Veiligheidsvoorschriften

Geeft aan dat er voorzichtig gehandeld moet worden. 
Dit voorbeeld geeft aan dat delen niet met de vingers mogen worden aangeraakt.

Verbiedt een verboden handeling.
Dit voorbeeld geeft aan dat het verboden is om het apparaat te demonteren.

Geeft aan dat er een handeling gedaan moet worden.
Dit voorbeeld vraagt u om de stekker uit de wandcontactdoos te halen.

Voorbeeld van beeldsymbolen

Deze instructies goed bewaren
AANWIJZINGEN INZAKE BRANDGEVAAR, ELEkTRISCHE SCHOKKEN OF VERWONDINGEN VAN PERSONEN

CAUTION

AVIS : RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRIR.

Om de kans op bran d of elektrische schok ken te verkleinen, mag u het apparaat nooit openen. Laat onderhoudsw erken
uitsluitend uitvoeren door gekwali fic eerde personen.

Dit symbool geeft aan dat er een mo-
gelijkh eid bestaat dat u zware verwondin-
gen oploopt of als u het apparaat niet
correct behand elt.

Dit symbool geeft aan dat er een
mogelijkheid bestaat dat het apparaat
beschadigt als het niet correct wordt be-
handeld.

WARNING
TO REDUCE THE RISK OF
FIRE OR ELECTRIC
SHOCK, DO NOT EXPOSE
THIS PRODUCT TO RAIN
OR MOISTURE.

WAARSCHUWING: wanneer u het apparaat gebruikt moet u onderstaande veiligheidsvoorschriften volgen: 

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN 

Haal nooit met natte handen de stekker uit
de wandcontactdoos en steek hem er ook
niet in met natte handen.

Foute handelingen kunnen elektrische
schokken veroorzaken.

Dit apparaat moet op een
wandcontactdoos worden
aangesloten die het juiste voltage
levert. 

● Gebruik de netadapter die bij het apparaat
    geleverd wordt. 
● Als u de stekker in de wandcontactdoos 
 steekt moet u controleren of de vorm 
 van de aansluiting overeenkomt en ook de
     spanning overeenkomt. 
● Foute handelingen kunnen brand
veroorzaken.

120V 240V230V

LET OP! Dit geeft een mogelijk gevaar aan dat tot de dood of ernstige ver-
wondingen kan leiden als het apparaat incorrect wordt behandeld.

Leest u deze handleiding volledig door voordat u het instrument
gebruikt.

Als u een koptelefoon gebruikt, moet u
deze niet langdurig op hoog volume
gebruiken.

Foute handelingen kunnen gehoorschade
veroorzaken.
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Het opstellen van uw instrument op zulke
plaatsen kan beschadigingen veroorzaken.

Plaats uw instrument NIET op de volgende plekken:
● Onder het raam, waardoor hij in direct zonlicht staat.
● Extreem hete plaatsen, zoals b.v. een heteluchtkanon.
● Extreem koude plaatsen, zoals b.v. buiten in de winter.
● Plaatsen met extreme luchtvochtigheid of regen. 
● Plaatsen met zeer veel zand- en stuifvervuiling. 
● Plaasen die extreem schokken en bewegen.

Foute handelingen kunnen defecten aan deze
en andere apparaten veroorzaken.

Zorg voordat u kabels
aansluit, dat alle apparaten
zijn uitgeschakeld

OFF

LET OP!
Dit geeft een mogelijk gevaar aan dat tot de dood of ernstige
verwondingen kan leiden als het apparaat incorrect wordt behan-
deld.

Foute handelingen kunnen het
instrument laten omvallen.

Leun of duw niet tegen het
instrument.

Stel het instrument in de buurt van een wandcontactdoos op en controleer of de stekker makkelijk te
bereiken is zodat deze er snel kan worden uitgetrokken.  Zolang de stekker er niet is uitgetrokken
staat er nog steeds spanning op het instrument, ook al is het uitgeschakeld.

Dit product is nooit volledig uitgeschakeld. Ook niet
wanneer de netschakelaar uit staat. Als het instrument
voor langere tijd niet gebruikt wordt, trek dan de stekker
uit de wandcontactdoos.

● Foute handelingen kunnen vuur en
oververhitting veroorzaken.

Open, repareer of modificeer het
instrument niet. Foute handelingen kunnen een defect, elek-

trische schokken of kortsluiting veroorzaken.

Als u de stekker uit de wandcontactdoos
wilt trekken, trek dan altijd 
aan de stekker, 
nooit aan de draad.

● Trekken aan de kabel kan een defect aan
de kabel veroorzaken. Daardoor kunnen
elektrische schokken, vuur en kortsluiting
ontstaan.

Let er op dat er geen vreemde
voorwerpen en stoffen in het
instrument komen.

Water, spijkers of haarspelden kunnen
kortsluiting en defecten veroorzaken. Het
product mag niet worden blootgesteld aan
druppels of vloeistoffen. Plaats geen objecten
als vazen en schalen gevuld met vloeistof op
dit instrument.

Wees er van bewust dat dit instrument zwaar
kan zijn en dat het met minstens twee personen
getild moet worden.

Let er op dat het instrument zorgvuldig
wordt opgesteld.
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Dit product mag alleen met de door de fabrikant bijgeleverde standaard worden gebruikt.

Het apparaat moet door gekwalificeerd personeel worden behandeld als:

● de netkabel of de netaansluiting beschadigd is.
● voorwerpen in het apparaat gevallen zijn.
● het apparaat in de regen is gezet.
● het apparaat niet meer normaal functioneert.
● het apparaat gevallen is of is beschadigd.

Dit apparaat  moet zo opgesteld worden dat deze goed kan ventileren.

Dit product moet zo opgesteld worden dat er een goede luchtcirculatie gewaarborgd is. Er
moet minstens 5 cm ruimte om het product heen wezen om een goede luchtcirculatie te
hebben. Controleer of eventuele luchtopeningen niet afgedekt zijn.

Plaats geen open vuur, zoals bijvoorbeeld kaarsen, op het instrument.

● Foute handelingen kunnen ruis en gekraak
veroorzaken. 
● Mocht deze storing voorkomen, verplaats het
instrument dan of sluit het op een andere
wandcontactdoos aan.

Plaats het instrument niet in de
buurt van andere elektrische 
apparaten zoals televisie 
of radio.

Foute handelingen kunnen de kabels beschadi-
gen, vuur en elektrische schokken of kortsluiting
veroorzaken.

Bij het aansluiten van de snoeren
moet u opletten dat deze niet in
de knoop raken.

● Foute behandeling kan kleurveranderingen of
vervorming van het apparaat veroorzaken. 
● Reinigen kunt u het beste met een licht
vochtige doek doen.

Reinig het instrument NIET met een
bijtende stof zoals wasbenzine of
verdunner.

● Anders kan het instrument vervormen of
omvallen.

Ga niet op het apparaat staan en oefen
ook geen zware druk en geweld uit.
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Reparatie 
Mocht er iets ongewoons optreden, schakel het apparaat dan uit, trek de netstekker er uit en neem contact op met de
service afdeling van uw dealer.

Informatie voor de gebruiker
Omdat dit product met dit recyclingsymbool is uitgerust, betekent dit dat dit aan het eind van
zijn levenstijd naar een daarvoor bestemde verzamelplaats gebracht moet worden.
U mag het product niet bij het normale huisvuil plaatsen. Juiste verwerking zorgt voor een
schoner milieu en daardoor ook een betere gezondheid. Voor meer details, zie uw plaatselijke
verordeningen. 
(Alleen binnen de EU)
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Dit hoofdstuk legt de posities en functies van het bedieningsveld en de aansluitingen uit.

� BESTURINGSEENHEID

� Bedieningsveld zichtbaar

� Voorkant: besturingseenheid

� Leg niets op het bedieningsveld.

� Bedieningsveld

� Achterkant: aansluitingen voor MIDI, USB, LINE IN/OUT

e

d c a

b

f

g h i j k

l m n o

r s

q

� Pedalen� Achterkant van de piano (DC IN aansluiting)

t

w u v

p
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1 Power / Volume  
Met deze regelaar kunt u het bedieningsveld in-,  
resp. uitschakelen, wanneer de AnyTime modus  
geactiveerd is. Draai de regelaar met de klok mee om  
het bedieningsveld in te schakelen en het volume te  
verhogen.  

2 Inschakelen indicatie  
Toont u dat het bedieningsveld is ingeschakeld.  

3 Bedieningsveld  
Op het bedieningsveld kan men talrijke functies  
uitkiezen wanneer de AnyTime modus geactiveerd  
is. Druk op de met ‚Push' gemarkeerde plek om het  
bedieningsveld naar voren te halen.  

4 Koptelefoon  
Er kunnen maximaal twee koptelefoons gelijktijdig 
worden aangesloten.  

5 Koptelefoonhouder  
Hier kunt u uw koptelefoon gemakkelijk ophangen 
wanneer u hem niet gebruikt.  

6 LCD display  
Toont u informaties zoals bv. de zojuist  
uitgekozen klank of verschillende andere functies en 
waarden.  
* Verwijder de beschermfolie van het display alvorens  
met het bedieningsveld te werken.  

7 Value  
Met deze knoppen kunt u de waarden van  
verschillende functies veranderen.  

8 Tone  
Met deze knop kunt u klanken uitkiezen wanneer  
de AnyTime modus geactiveerd is.  

9 Dual  
Maakt het combineren van twee klanken mogelijk  
wanneer de AnyTime modus geactiveerd is (zie pag. 13).  

10 Reverb  
Voegt aan de gespeelde klank een galm-effect toe  
wanneer de AnyTime modus geactiveerd is (zie pag. 14).  

11 Metronome  
Start of stopt de metronoom  

12 Play/Stop  
Maakt het starten en stoppen van opgenomen  
titels mogelijk.  

13 Rec  
Met deze knop kunt u muziekstukken opnemen (zie pag. 17).  

14 Demo  
Dient voor het starten en stoppen van de demosongs (zie  
pag. 22).  

15 Menu  
Maakt het gebruik maken van de menu functies mogelijk, die 

meer instellingsmogelijkheden (bv. Tuning) hebben. (zie pag. 24) 
16 LINE IN aansluitingen  

Hier kunt u stereo-uitgangen van anderen CD-Spieler  
anschließen.  
 

17 LINE OUT aansluitingen  
Aan deze uitgangen kunt u bij geactiveerde  
AnyTime modus - een externe versterker,  actieve 
boxen of een opnameapparaat aansluiten, om het 
audiosignaal van de AnyTime te versterken of op te 
nemen.  

18 MIDI IN/OUT aansluitingen  
Met deze aansluitingen kunt u de AnyTimeX piano 

aan externe MIDI apparaten (bv. een ander elektronisch 
instrument of een computer)  aansluiten.  
19 USB aansluiting  

Aan deze aansluiting kunt u de AnyTimeX piano met 
een computer verbinden, om MIDI gegevens uit te 
wisselen.  
20 DC IN aansluiting  

Hier wordt de meegeleverde netadapter 
aangesloten.  

21 Geluidsonderdrukkingspedaal  

Met dit pedaal en een beweging naar links kan het 
geluid van de akoestische piano onderdrukt worden.
De AnyTime modus wordt daarbij automatisch 
geactiveerd.  
Probeer niet de AnyTime modus te activeren of te deactiveren 

tijdens het spelen. Dit kan eventueel het mechaniek beschadigen.

  
22 Demperpedaal  

Het gebruik van dit pedaal haalt alle dempers van de 
snaren zodat deze vrij kunnen vibreren. Hierdoor wordt 
de pianoklank rijker, vooral bij zachte legato-passages.  

23 Soft pedaal / Sostenuto pedaal  

Door het gebruik van dit pedaal wordt de  
pianoklank gedempd en zachter.    
Wanneer de klanken ‚Jazz Organ' of ‚Drawbar Organ'  
gekozen zijn, wordt door het pedaal de simulatie van 
het rotoreffect tussen snel en langzaam 
omgeschakeld.  
Het is ook mogelijk, het Soft pedaal als sostenuto  
pedaal te gebruiken. Hiertoe houdt u het pedaal 
ingedrukt, terwijl u het AnyTimeX bedieningsveld  
inschakelt.  
In de Sostenuto modus klinken alleen tonen na, die bij  
het pedaalgebruik gespeeld en nog niet weer  
losgelaten werden. Alle tonen, die na het pedaalgebruik
gespeeld worden, klinken niet na.  
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2. BASISBEDIENING
Dit hoofdstuk van de bedieningshandleiding toont u de basisstappen, beginnend met het
inschakelen via het activeren van de AnyTime modus tot en met het spelen via de koptelefoon.

� Stap 1

Steek de adapter van de netstekker in de DC IN aansluiting, die zich 
aan de achterkant van het instrument bevindt.

� Stap 2

Verbind de netstekker van de adapter met een stopcontact.

� Stap 3

Draai de Power/Volume regelaar met de klok mee in de middelste 
positie.

De LED lampjes boven de Power/Volume regelaar gaan aan en geven aan 
dat het AnyTime bedieningsveld is ingeschakeld.

� ACTIVERING VAN DE ANYTIME MODUS

� Stap 4

Druk het geluidsonderdrukkingspedaal helemaal omlaag en vervolgens langzaam naar links. Daardoor 
wordt de klank van de akoestische piano uitgeschakeld en de AnyTime Modus geactiveerd.

Probeer niet om de AnyTime modus te activeren of te deactiveren, terwijl u op de piano speelt. Dit kan 
eventueel het mechaniek beschadigen.

Pedalen
(Stom)(Soft) (Demper)

ANYTIME_X_DE.indd   10 2007/12/20   9:25:58
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� SPELEN MET KOPTELEFOON

� Stap 5

Sluit een koptelefoon aan een van de beide aansluitingen voor koptelefoon aan (aan de onderkant van 
de besturingseenheid).

U kunt gelijktijdig max. 2 koptelefoons aansluiten. Zo kunt u zelf met koptelefoon spelen en een tweede 
persoon kan uw spel via de tweede koptelefoon beluisteren.

Speel op de piano.
U hoort de klank van een vleugel via de koptelefoon, terwijl 

de klank van de akoestische piano uitgeschakeld wordt.

ANYTIME_X_DE.indd   11 2007/12/20   9:25:59
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3. INTERNE KLANKEN
De AnyTimeX piano beschikt over 22 realistische klanken die bij uiteenlopende muziekstijlen passen. Klanken 
kunnen afzonderlijk worden gespeeld. Ook het combineren van twee klanken is mogelijk. Bovendien staan er 
galmeffecten tot uw beschikking die akoestische eigenschappen van verschillende ruimtes simuleren.

Sound naam Beschrijving 

Concert Grand 
Klanken van KAWAI concertvleugels.

Concert Grand 2 
Studio Grand 

Klanken van briljant klinkende vleugels.
Studio Grand 2 
Mellow Grand 

Klanken van zacht/soft klinkende vleugels.
Mellow Grand 2 
Modern Piano Klank van een zeer briljante vleugel.
Rock Piano De klank van de Rock Piano is nog helderder en briljanter dan van de Modern Piano. 

Classic E.Piano De klank van een klassieke E-Piano.
Modern E.P. De klank van een moderne E-Piano.
Slow Strings

Klanken van strijkers.String Pad 
String Ensemble 
Choir Klank van een koor.
Harpsichord 

Klanken van een cembalo.
Harpsichord Oct.
Vibraphone Percussief slaginstrument, waarbij met trommelstokken op metaalplaten wordt geslagen. 

Church Organ Klanken van kerkorgels.
.

Diapason

Jazz Organ Klanken van elektronische orgels. 
TIP: Wanneer een van de beide orgelklanken is gekozen, kan met het Soft Pedal de 

rotorsnelheid tussen snel en langzaam omgeschakeld wordenDrawbar Organ

New Age Pad Klank van een synthetische sound.

� Voorbereiding

1.  Schakel de AnyTimeX piano met de Power/Volume regelaar in. De regelaar zit  rechts aan de voorkant 
van de besturingseenheid.

2.  Druk het middelste pedaal helemaal omlaag en schuif het langzaam naar links om de AnyTime modus 
te activeren.

3.  Druk op de met ‚PUSH‘ gemarkeerde plek aan de voorkant van de besturingseenheid om het 
bedieningsveld naar voren te halen.

In het display wordt Concert Grand aangegeven. De LED lampjes 
van de knoppen Tone en Reverb gaan nu aan.

1) KLANKKEUZE
� Stap 1

Door het drukken van de Value knoppen � of � kunt u een klank uitkiezen.

� Stap 2

Speel op de piano.
Via koptelefoon hoort u de gekozen klank, wanneer u op het 
klavier speelt.

De AnyTimeX piano is maximaal 192-stemmig polyfoon. 
spielbar.

 Concert Grand

ANYTIME_X_DE.indd   12 2007/12/20   9:25:59
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2) DUAL MODUS
De DUAL functie maakt het mogelijk om met twee klankkleuren gelijktijdig op het klavier te spelen om een com-
plexere klank te verkrijgen. U kunt bijvoorbeeld strijkers aan een pianoklank toevoegen of koorstemmen onder een 
orgelklank leggen.

� Stap 1

Druk de Value knoppen � of � om de gewenste klank uit te kiezen.

� Stap 2

Druk de Dual knop om de Dual modus te activeren.

De LED lampjes van de Dual knop gaan aan.

De eerste gekozen klank wordt in de bovenste balk van 
het display aangegeven. De tweede gewenste klank wordt 
in de onderste balk van het display aangegeven.

� Stap 3

Druk op de Value knoppen � of �  om de tweede gewenste klank uit te kiezen.

� Stap 4

Speel op de piano.

De beide uitgekozen klanken klinken nu samen.

� Stap 5

Druk nogmaals de Dual knop om de Dual modus uit te schakelen.
De LED lampjes van de Dual knop gaan uit.
De als tweede gekozen klank wordt niet meer in de 
onderste balk van het display aangegeven. De eerste 
klank echter wordt nog steeds in de bovenste balk van het 
display aangegeven.
Door opnieuw de Dual knop in te drukken wordt de Dual 
modus weer geactiveerd en de eerder gekozen klanken 
(eerste en tweede) zijn weer gelijktijdig speelbaar.

Alternatief kunt u ook gelijktijdig de Value knoppen � en � indrukken om de Dual modus uit te 
schakelen. In dit geval wordt de Concert Grand klank automatisch ingesteld.

� Om de eerste klank te veranderen -terwijl de Dual modus geactiveerd is - moet allereerst de Dual modus gedeactiveerd 

worden door de Dual knop uit te schakelen. Dan kan men met de Value knoppen � of � een andere eerste klank 

uitkiezen. Vervolgens drukt men nogmaals de Dual knop om de Dual modus weer te activeren.

�Hoe men de volumebalans van de beide klanken t.o.v. elkaar veranderen kan, wordt op pagina 25 - 0) DUAL 

BALANCE - uitgelegd.

 Concert Grand
  Slow Strings
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3) REVERB (GALM)
Dit effect voorziet de klank van galm om de akoestische indruk van verschillende omgevingen te simuleren, 
bijvoorbeeld een middelgrote ruimte of een concertzaal.

De volgende vijf galmtypes zijn beschikbaar: 
� Room 1, 2 :   Simuleert de omgeving van een woonkamer of een kleine oefenruimte. Room 2 simuleert een grotere ruimte 

dan Room 1.

� Stage :   Simuleert de omgeving van een kleine hal of een livepodium.

:   Hall 1,2. simuleren de omgeving van een concertzaal of een theater. Hall 2 simuleert de galm van 

een grotere concertzaal dan Hall 1.

� Stap 1

Druk de Reverb knop om het galmeffect in te schakelen.

De LED lampjes van de Reverb knop gaan aan en 
geven aan dat het galmeffect is ingeschakeld. 

� Stap 2

� Methode A

Druk de Reverb knop en houd deze ingedrukt. Terwijl u de knop ingedrukt houdt, kunt u met de Value 
knoppen � of � het gewenste galmtype uitkiezen.

Het momenteel ingestelde galmtype wordt in de 
onderste balk van het display aangegeven.

� Methode B

Alternatief kan men ook via de Menu knop een galmtype uitkiezen. Lees 
daarvoor de beschrijvingen op pagina 44 - 15) HALL TYP -.

� Stap 3

Speel op de piano.

Het uitgekozen galmtype wordt aan de klank toegevoegd.

� Stap 4

Druk nogmaals de Reverb knop om het galmeffect uit te schakelen.

De LED lampjes van de Reverb knop gaan uit en geven aan dat het galmeffect is uitgeschakeld. 
� Wanneer u de Reverb knop nogmaals indrukt, wordt het eerder gekozen galmtype weer 
geactiveerd.

Reverb Type
       = Room 2
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4. METRONOOM
Een van de belangrijkste opgaves bij het leren spelen van een instrument is de ontwikkeling van een zeker 
ritmegevoel. Daarom moet u er bij het oefenen steeds op letten dat u het stuk in het juiste tempo speelt. De 
ingebouwde metronoom kan u hierbij uitstekend helpen, daar hij een constant ritme aangeeft, waaraan u zich 
gemakkelijk kunt oriënteren.

� Voorbereiding

1. Schakel het AnyTimeX bedieningsveld in.
2. Activeer de AnyTime modus.
3.  Druk op de met 'Push' gemarkeerde plek aan de voorkant van de besturingseenheid om het 

bedieningsveld naar voren te halen.
   

� STARTEN VAN DE METRONOOM

� Stap 1

Druk de Metronome knop om de metronoom te activeren.

De LED lampjes van de Metronome knop gaan aan en 
geven aan dat de metronoom geactiveerd werd. 

Het momenteel ingestelde metronoomtempo wordt kort in 
het display aangegeven, voordat de uitgekozen klank 
weer aangegeven wordt.

� INSTELLING VAN DE METRONOOM 
TEMPOS

� Schritt 2Terwijl het metronoomtempo in het display wordt aangegeven, kunt u met de Value knoppen � of �
een gewenst tempo instellen.

Terwijl u een van de Value knoppen indrukt, wordt het tempo 
sneller of langzamer.

� De snelheid van de metronoom kan in het bereik van 10 tot 400 BPM (tikken per minuut) worden ingesteld.

 Tempo Œ=  120
 |
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� MAATSOORT KIEZEN

� Stap 3 
De basisinstelling is de 1/4 maat. Het klikken van de metronoom klinkt in een constante geluidssterkte. Het is 
ook mogelijk om naar behoefte andere maatsoorten uit te kiezen. Er staan 10 verschillende maatsoorten ter 
beschikking: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8, 7/8, 9/8 en 12/8.  Wanneer u een andere maatsoort dan 1/4 uitkiest, 
zult u vaststellen dat de metronoom twee verschillende klikgeluiden produceert, waarbij het hardere geluid om de vier 
tikken te horen is. De hardere toon geeft steeds de eerste slag van een maat aan.

� Methode A

Druk de Metronome knop en houd deze ingedrukt. Dan kunt u met de Value knoppen � of � de 
gewenste maatsoort instellen.

De momenteel ingestelde maatsoort wordt in het display 
aangegeven tot u de Metronome knop weer loslaat. 
loslassen.

� Methode B

Alternatief kan men ook met de Menu knop een andere maatsoort uitkiezen. Lees 
daarvoor de beschrijvingen op pagina  45 - 16) METRONOOM MAATSOORT -.

� INSTELLING METRONOOMVOLUME

Hoe men het metronoomvolume instelt, wordt op pagina 46 - 17) METRONOOMVOLUME beschreven.

� UITSCHAKELEN VAN DE METRONOOM

� Stap 4

Wanneer een metronoominformatie in het display wordt aangegeven, drukt u de Metronome knop om de 
metronoom uit te schakelen.

De LED lampjes van de Metronome knop gaan uit en 
geven aan dat de metronoom is uitgeschakeld. 

� Wanneer de metronoom is ingeschakeld maar in het display de ingestelde klank wordt aangegeven, dient u eerst de 

Metronome knop te drukken om de metronoominformatie in het display te laten zien. Druk nu opnieuw de Metronome 

knop om de metronoom uit te schakelen.

� Om de metronoom opnieuw in te schakelen drukt u opnieuw de Metronome knop. De metronoom start nu met de 

eerder ingestelde maatsoort en het laatst ingestelde tempo.

Metro.Beat = 1/4
 |
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5. RECORDER
De ingebouwde recorder neemt uw spel net als een cassettenrecorder op. In plaats van analoge toongegevens 
op te nemen (zoals bij een gewoon opname-apparaat) vindt de opname van een stuk plaats in digitale vorm.
Er kunnen maximaal 9 titels worden opgeslagen. De recorder functies zijn zowel geschikt om te oefenen als 
ook voor het spelen op de piano.

� Voorbereiding

1. Schakel het AnyTimeX bedieningsveld in.
2. Activeer de AnyTime modus.
3.  Druk op de met 'PUSH' gemarkeerde plek aan de voorkant van de besturingseenheid om het 

bedieningsveld naar voren te halen.
4. Kies de gewenste klank voor uw spel.

Een van de belangrijkste opgaves bij het leren bespelen van een instrument is het ontwikkelen van een zeker 
ritmegevoel. Daaarom moet u er bij het spelen steeds op letten dat u het stuk in het juiste tempo speelt. Hierbij 
kan de ingebouwde metronoom u voortreffelijk helpen, daar deze een constant ritme aangeeft waaraan u zich 
gemakkelijk kunt oriënteren.
Het is ook mogelijk om de metronoom tijdens de opname te gebruiken om voor een betere oriëntatie een 
constant ritme te hebben. Bij de weergave van een opname is de metronoom niet te horen.

1) OPNEMEN VAN EEN SONG
� Stap 1

Druk op de Rec knop.
De LED lampjes van de Rec knop gaan aan en geven aan 
dat de recorder is ingeschakeld. 

De uitgekozen recorder titel (SONG1-SONG9) wordt in 
de onderste balk van het display aangegeven.

� Stap 2

Met de Value knoppen � of � kunt u een song uitkiezen.

� Stap 3

Speel op de piano.
De recorder start de opname automatisch wanneer u de 
eerste noot aanslaat.

De LED lampjes van de Rec en Play/Stop knoppen gaan 
aan.

De opname kan alternatief ook door het drukken van de Play/Stop knop worden gestart.

Record
SONG1
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� Schritt 4

Om de opname te beëindigen drukt u de Play/Stop knop.
De LED lampjes van de Rec en Play/Stop 
knoppen gaan uit. 

De recorder wisselt automatisch in de weergave modus.

��De maximale opnamecapaciteit van de AnyTimeX piano bedraagt ca. 75.000 handelingen voor max. 9 titels. Wanneer 

de opnamecapaciteit uitgeput is, gaan de LED lampjes van de Play/Stop en REC knoppen aan. Uw tot nu toe gespeelde 

gegevens worden opgenomen en opgeslagen.

� Klankwisselingen tijdens de opname worden opgenomen, tempoveranderingen niet.

�Opgeslagen gegevens blijven ook na het uitschakelen bewaard.

�

Record stopping
SONG1*

Play
SONG1*
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2) WEERGAVE VAN EEN SONG
De Play/Stop knop wordt gebruikt om een opgenomen titel voor de weergave uit te kiezen en de weergave van een 
opgenomen song te starten en te stoppen.

� Stap 1

Druk de Play/Stop knop om de weergave modus in te schakelen.

De gekozen recorder titel (SONG1-SONG9) wordt in de 
onderste balk van het display aangegeven.

� Stap 2
Kies met de Value knoppen � of � de gewenste titel voor de weergave.

Het (*) symbool rechts naast de titelnaam geeft aan, dat 
er reeds een song opgenomen is.

� Stap 3

Druk opnieuw de Play/Stop knop om de weergave van de gekozen titel te starten.

De LED lampjes van de Play/Stop knop gaan tijdens de 
weergave aan.

� Stap 4

Om het tempo van de opgenomen titel tijdens de weergave te veranderen dient u eerst de Metronome 
knop in te drukken en vervolgens een van de Value knoppen � of �.

Het actuele metronoomtempo wordt in het display 
aangegeven.

De metronoom is nu hoorbaar. Druk nogmaals op de 
Metronome knop om hem uit te schakelen.

� Stap 5

Druk nogmaals de Play/Stop knop om de weergave te stoppen.

De LED lampjes van de Play/Stop knop gaan uit.

De gekozen opgenomen titel (SONG1-SONG9) wordt 
weer in de onderste balk van het display aangegeven.

� Stap 6

Druk de Tone knop om de weergave modus te verlaten.

De ingestelde klank wordt in het display aangegeven.

Play
SONG1*

 Tempo Œ=  120
 |

Play
SONG1*
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3) WISSEN VAN EEN SONG
Met deze functie kunt u titels wissen die u niet meer nodig heeft.

� Stap 1

� Methode A

Druk gelijktijdig de Play/Stop en Rec knoppen.

De LED lampjes van de Play/Stop en Rec knoppen 
gaan aan.

De gekozen opgenomen titel (SONG1-SONG9) wordt in 
de onderste balk van het display aangegeven.

� Methode B

Alternatief kan ook de Menu knop voor het wissen van opgenomen titels gebruikt worden. 
Op pagina 48 - 19) WISSEN VAN EEN OPGENOMEN SONG – vindt u nadere informatie.

� Stap 2
Druk de Value knoppen � of � om een titel uit te kiezen die u wilt wissen.

� Stap 3

Druk de Rec knop om de gekozen titel te wissen.

Een verzoek om bevestiging verschijnt in het display.

� Stap 4-1: Bevestiging van het wissen.

Druk nogmaals de Rec knop om het wissen van de gekozen opgenomen titel te bevestigen.

In het display wordt ‚Completed‘ aangegeven. 
Vervolgens wisselt de indicatie weer in de weergave 

modus.

��Herhaal de genoemde stappen om nog meer opgenomen titels te wissen.

�Om alle opgenomen songs in een keer te wissen moet u het volgende doen: Houd de Rec en Play/Stop knoppen 

ingedrukt en schakel de AnyTimeX in. Na een paar seconden kunt u de beide knoppen weer loslaten.

Delete
SONG1*≥Press Rec

Delete     Sure?
SONG1*≥Press Rec

Delete 
SONG1  Completed

Play
SONG1
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� Stap 4-2: Wissen afbreken.

Om het wissen in stap 3 af te breken moet u de Play/Stop knop indrukken.

In het display wordt ‚Canceled‘ aangegeven. Vervolgens 
wisselt de indicatie weer in de Song Delete (titel wissen)
modus.

� Stap 5

Druk de Tone knop om de Delete (wis-) modus te verlaten.

De gekozen klank wordt in het display aangegeven.

Delete
SONG1*≥Press Rec

Delete 
SONG1*  Canceled
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6. DEMO MODUS
De AnyTimeX piano bevat een keuze uit klassieke demonstratietitels, waaronder werken van Händel, Bach, 
Beethoven en Chopin.

� DEMOSONG OVERZICHT

Titel Componist

a Tambourin J.P. Rameau

b The Harmonious Blacksmith G.F. Händel

c Menuett BWV. Anh.114

d Menuett BWV. Anh.115

e Menuett BWV. Anh.116

J.S. Bach

f Le Coucou L.C. Daquin

g Gavotte F.J. Gossec

h Menuett L. Boccherini

i Thema und Variationen (Sonate für Klavier No.11 K.331(300i))

j Türkischer Marsch (Sonate für Klavier No.11 K.331(300i))

k Menuett

W.A. Mozart

l Sonate für Klavier No.14 „Mondschein“

m Sonate für Klavier No.8 „Pathétique“

n Für Elise

L.v. Beethoven

o Rondo favori J.N. Hummel

p Impromptu op.90-4

q Moments musicaux op.94-3

r Entr’acte

s Impromptu op.142-3

F.P. Schubert

t Auf Flügeln des Gesanges

u Frühlingslied

v Rondo Capriccioso

F. Mendelssohn

w Chanson de l’adieu 

x Raindrop 

y Petit chien 

z Nocturne No.2 

A Fantaisie-Impromptu 

B Polonaise No.3 „Militaire“ 

C Polonaise No.6 „Héroïque“

F.F. Chopin

� Voorbereiding

1. Schakel het AnyTimeX bedieningsveld in.
2. Activeer de AnyTime modus.
3. Druk op de met 'Push' gemarkeerde plek om het bedieningsveld naar voren te halen.
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� BELUISTEREN VAN DE  DEMOSONGS

� Stap 1

Druk de Demo knop.
U hoort een demonstratietitel.

De naam van de titel en van de componist worden in 
het display aangegeven.

De LED lampjes van de Demo knop gaan aan.

� Stap 2

� Methode A

Door het drukken van de Value knoppen � of � kunt u een titel uitkiezen.

� Methode B

Via de Menu knop is het mogelijk om de eerste demosong - die meteen na het drukken van de Demo 
knop automatisch start - uit te kiezen.
Gedetailleerde informaties kunt u op pagina 42 - 13) EERSTE DEMOSONG – vinden.

� Stap 3

Druk de Demo of de Play/Stop knop om de weergave van de demonstratietitel te stoppen.

De LED lampjes van de Demo knop gaan uit.

Druk nogmaals de Demo knop om de weergave van de laatste weergegeven titel opnieuw te starten.

� Tijdens de weergave van een demosong is er geen klankwisseling 
mogelijk.

� Na het stoppen van een demosong is automatisch de klank Concert Grand ingesteld.

� Wanneer er geen wijzigingen plaatsvinden, worden alle demosongs na elkaar afgespeeld. U kunt de volgorde van de 

demosongs veranderen. Op pagina 43 - 14) HERHALING VAN DE DEMOSONGS – vindt u gedetailleerde informaties 

hieromtrent.

Heroique
Chopin
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7. MENU FUNCTIES
De Menu functies maken het gebruik van verschillende instellingen van de AnyTimeX piano mogelijk. U kunt deze 
instellingen in het geheugen (User Memory) opslaan. Bij opnieuw inschalen worden deze instellingen steeds 
automatisch opgeroepen.

� Voorbereiding

1. Schakel het AnyTimeX bedieningsveld in.
2. Activeer de AnyTime modus.
3. Druk op de met 'Push' gemarkeerde plek om het bedieningsveld naar voren te halen. 
auszufahren.

� OVERZICHT VAN DE MENU FUNCTIES 
In totaal zijn er 22 menu functies beschikbaar. Met de punten 1 tot 9 kunt u instellingen van de Virtual Technician 
functie in de AnyTimeX piano maken.

Virtual Technician
1)  Intoneren (Voicing)
2) Demperresonantie 

(Damper Resonance)
3)  Snarenresonantie 

(String Resonance)
4)  Key Off Effect
5) Aanslaggevoeligheid 

(Touch)
6)  Temperatuur (Temperament)
7)  Toonsoort (Key of   
Temperament)
8)  Stemming (Tuning)
9)  Stretch Tuning

0) Dual Balance
10)  Transpose
11)  MIDI kanaal (MIDI Channel)
12)  Local Control
13)  Eerste demosong (First Demo)
14)  Demosongs herhalen (Demo Repeat)
15)  Reverb Type
16)  Metronoom maatsoort (Metronome Beat)
17)  Metronoom volume (Metronome Volume)
18)  Loudness
19)  Opgenomen song wissen (Delete Recorded Song)
20)  Geheugen (User Memory)
21)  Basisinstelling (Factory Reset)

Virtual Technician
Een ervaren pianotechnicus hoort bij iedere akoestische piano. Hij stemt de piano niet alleen maar stelt ook de 
regulering en intonatie in. Virtual Technician simuleert het werk van de pianotechnicus elektronisch en geeft u zo-
doende de mogelijkheid om uw AnyTimeX piano zelf in te stellen en aan uw persoonlijke smaak aan te passen.
De snarenresonantie functie simuleert het meevibreren van snaren die in een bepaalde harmonische verhouding 
tot de gespeelde noten staan. De demperresonantie functie simuleert een soortgelijk fenomeen. Ook hier wordt het 
meevibreren van zg. sympathiesnaren gesimuleerd terwijl het demperpedaal wordt gebruikt.
Het Key-Off effect simuleert het naklinken van bassnaren. Omdat de dempers bij een akoestische piano niet 
meteen alle snaren compleet kunnen dempen, hoort u na het loslaten van toetsen in de baskant een naklank.
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0) DUAL BALANCE
Deze functie maakt de instelling van de volumebalans van twee gelijktijdig gekozen klanken in de Dual modus 
mogelijk. Deze functie kan uitsluitend worden ingesteld wanneer de Dual modus is ingeschakeld.

� Stap 1

Druk de Dual knop om de Dual modus in te schakelen.

� Stap 2

Druk de Menu knop om de functie Dual Balance uit te kiezen.

De LED lampjes van de Menu knop gaan aan.

De Dual Balance Menu functie wordt in het 
display aangegeven.

Het volume van de eerste klank wordt links op het 
display aangegeven en het volume van de tweede 
klank rechts.

� Stap 3

Druk de Value knoppen � of � om de gewenste volumebalans in te stellen.

�  De som van de beide volumewaarden is altijd 10 (bv. ‚1-9‘, ‚5-5‘, ‚9-1‘, etc.).

� Stap 4

Druk de Tone knop om het Dual Balance menu te verlaten.

De LED lampjes van de Menu knop gaan uit.

De gekozen klank wordt in het display aangegeven.
ausgewählte Klang wird im Display angezeigt.

U kunt ook de Menu knop indrukken om andere menu functies uit te kiezen.

��Door gelijktijdig de Value knoppen � en � te drukken wordt de basisinstelling ‚5-5‘ ingesteld. Bij het opnieuw inschakelen 

van de AnyTimeX piano wordt eveneens de basisinstelling ‚5-5‘ ingesteld.

� Met de geheugen functie (User Memory) is het mogelijk om de gewenste Dual Balance instelling op te slaan. Op die manier 

kunt u uw favoriete Dual Balance instelling ook na het inschakelen van de AnyTimeX piano aanwenden. Op pagina 49 - 

20) GEHEUGEN (USER MEMORY) – vindt u nadere informatie hieromtrent.

 0.Dual Balance
       = 5 - 5
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1) INTONEREN (VOICING)
Bij het intoneren is er sprake van een techniek die door pianostemmers wordt toegepast om het klankkarakter van 
een piano te beïnvloeden. Deze in het Engels "Voicing" genoemde functie van de AnyTimeX piano geeft u een keuze 
uit zes verschillende intonaties.

� Stap 1

Druk meermaals de Menu knop (of houd de Menu knop ingedrukt en kies via de Value knoppen � of 
� ), tot de functie Voicing is gekozen.

De LED lampjes van de Menu knop gaan aan.

De Voicing Menu functie wordt in het display 
aangegeven.

Het Voicing type wordt in de onderste balk van het 
display aangegeven.

� Stap 2

Druk de Value knoppen � of � om het gewenste type Voicing uit te kiezen.

��Normal :   Dit is de basisinstelling die overeenkomt met het normale klankkarakter van een piano in het 
gehele dynamische bereik.

� Mellow 1, 2 :  Bij deze instelling klinkt onafhankelijk van de aanslagsterkte een donkere, ronde toon. Mellow 2 
is gedempter dan Mellow 1.

� Dynamic :  Het klankkarakter kan door de aanslagsterkte worden geregeld en reikt van donker en rond tot 
helder en scherp.

� Bright 1, 2 :  Bij deze instelling klinkt onafhankelijk van de aanslagsterkte een heldere, scherpe toon. 
Bright 2 is briljanter dan Bright 1.

� Stap 3

Speel op de piano.

Het in stap 2 uitgekozen Voicing type wordt aan de 
klank toegevoegd.

� Stap 4

Druk de Tone knop om het Voicing menu te verlaten.

De LED lampjes van de Menu knop gaan uit.

De uitgekozen klank wordt in het display aangegeven. 
angezeigt.

U kunt ook de Menu knop drukken om andere functies uit te kiezen.

��Door gelijktijdig drukken van de Value knoppen � en � wordt de basisinstelling 'Normal' ingesteld. Bij het opnieuw 

inschakelen van de AnyTimeX piano wordt eveneens de basisinstelling 'Normal' ingesteld.

� Met de geheugen functie (User Memory) is het mogelijk om de gewenste Voicing instelling op te slaan. Zo kunt u van uw 

favoriete Voicing instelling ook na het inschakelen gebruik maken. Op pagina 49 - 20) GEHEUGEN (USER MEMORY) 

– vindt u nadere informaties m.b.t. dit thema.

OF

 1.Voicing
       = Normal
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2) DEMPERRESONANTIE (DAMPER RESONANCE)
Bij het indrukken van het demperpedaal van een gewone piano worden alle dempers van de snaren afgehaald zo-
dat deze ongehinderd kunnen vibreren. Wanneer bij ingedrukt demperpedaal een toon of een accoord 
aangeslagen wordt, vibreren niet alleen de snaren van de aangeslagen toetsen maar ook andere snaren. De 
functie demperresonantie van de AnyTimeX piano simuleert dit fenomeen.

� Stap 1

Druk meermaals de Menu knop (of houd de Menu knop ingedrukt en kies door het drukken van de 
Value knoppen � of � ), tot de demperresonantie functie is uitgekozen.

De LED lampjes van de Menu knop gaan aan.

De demperresonantie menu functie wordt in het display 
aangegeven.

De waarde van de resonantie wordt in de onderste balk 
van het display aangegeven.

� Stap 2
Druk de Value knoppen � of � om de gewenste demperresonantie waarde in te stellen.

�  Een demperresonantie waarde van '1' produceert slechts een minimaal effect, terwijl de waarde '10' een zeer 
sterk effect simuleert.  De instelling 'Off‘ schakelt het effect uit.

� Stap 3

Speel op de piano en gebruik het demperpedaal.

De intensiteit van de demperresonantie is afhankelijk 
van de in stap 2 ingestelde waarde.

� Stap 4

Druk de Tone knop om het demperresonantie menu te verlaten.

De LED lampjes van de Menu knop gaan uit.

De gekozen klank wordt in het display aangegeven. 
aangegeven.Der ausgewählte Klang wird im 
Display angezeigt.U kunt ook de Menu knop indrukken om andere menu functies uit te kiezen.

� De demperresonantie functie wordt alleen aan de volgende klanken toegevoegd: Concert Grand, Concert Grand 2, 

Studio Grand, Studio Grand 2, Mellow Grand, en Mellow Grand 2.

� Door gelijktijdig indrukken van de Value knoppen � en � wordt de basisinstelling met de waarde ‚5‘ ingesteld.Bij het 

opnieuw inschakelen wordt eveneens de basisinstelling met de waarde ‚5‘ ingesteld.

� Met de geheugen functie (User Memory) is het mogelijk om de gewenste demperresonantie instelling op te slaan. Zo kunt 

u van uw favoriete instelling ook na het inschakelen gebruik maken. Op pagina 49 - 20) GEHEUGEN (USER MEMORY) 

– vindt u nadere informaties m.b.t. dit thema.

OF

 2.Damper Reso.
       =   5

ANYTIME_X_DE.indd   27 2007/12/20   9:26:11



Pagina

28

7

M
E

N
U

 
F

U
N

C
T

IE
S

3) SNARENRESONANTIE (STRING RESONANCE)
De snarenresonantie functie in de AnyTimeX piano simuleert het meevibreren van snaren die in een bepaalde 
harmonische verhouding tot gespeelde noten staan. 

� Stap 1

Druk meermaals de Menu knop (of houd de Menu knop ingedrukt en kies door het drukken van deValue 
knoppen � of � ), tot de snarenresonantie functie is uitgekozen.

De LED lampjes van de Menu knop gaan aan.

De snarenresonantie menu functie wordt in het display 
aangegeven.

De waarde van de resonantie wordt in de onderste balk 
van het display aangegeven.

� Stap 2
Druk de Value knoppen � of �om de gewenste snarenresonantie waarde in te stellen.

�  Een snarenresonantie waarde van ‚1‘ produceert slechts een minimaal effect, terwijl de waarde 10 een zeer sterk 
effect simuleert.  De instelling ‚Off‘ schakelt het effect uit.

� Stap 3

Speel op de piano. Houd een toon ingedrukt en speel gelijktijdig andere tonen op het klavier.

De intensiteit van de snarenresonantie is afhankelijk van 
de in stap 2 ingestelde waarde.

� Stap 4

Druk de Tone knop om het snarenresonantie menu te verlaten.

De LED lampjes van de Menu knop gaan uit.

De gekozen klank wordt in het display aangegeven.

U kunt ook de Menu knop indrukken om andere functies uit te kiezen.

OF

 3.String Reso.
       =   5
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��Over snarenresonantie 

 Wanneer het rechter demperpedaal bij een akoestische piano niet ingedrukt wordt, zijn de snaren van de toetsen die u nu 

indrukt toch niet gedempt, kunnen vrij vibreren en zich wederzijds in resonantie brengen. 

 Bij noten die in een bepaalde harmonische verhouding tot elkaar staan wordt dit effect bijzonder duidelijk. 

 Ook direct ernaast liggende noten die weliswaar niet in een directe harmonische verhouding tot elkaar staan klinken 

mee. 

 Wanneer u bv. de hieronder getoonde toetsen speelt, terwijl u de toets C ingedrukt houdt, resoneert de snaar van de toets C 

en produceert daardoor een klank. 

 Druk de toets C langzaam en houd hem ingedrukt. Daarbij speelt u de hieronder aangegeven toetsen snel en 

kort. Nu kunt u de snarenresonantie horen.

� De String Resonance functie wordt slechts aan de volgende klanken toegevoegd: Concert Grand, Concert Grand 2, 

Studio Grand, Studio Grand 2, Mellow Grand, Mellow Grand 2, Modern Piano en Rock Piano.

� De String Resonance functie werkt alleen wanneer het demperdaal niet gebruikt wordt. 

� Door gelijktijdig de Value knoppen � en � in te drukken wordt de basisinstelling met de waarde 5 ingesteld. Bij

het opnieuw inschakelen wordt eveneens de basisinstelling met de waarde 5 ingesteld.

� Met de geheugen functie (User Memory) is het mogelijk om de gewenste String Resonance instelling op te slaan. Zo 

kunt van uw favoriete instelling ook na het inschakelen gebruik maken.  Op pagina 49 - 20) GEHEUGEN (USER 

MEMORY) – vindt u nadere informaties m.b.t. dit thema.

C CF G F G C E D EG CGCGB

D B B

Houd de toets C ingedrukt.
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4) KEY OFF EFFECT
Wanneer u bij een akoestische piano een toets snel loslaat - vooral bij de lage tonen - hoort u een klank die 
ontstaat omdat de dempers de snaren weer aanraken, onmiddellijk voordat de klank tenslotte verstomt.

� Stap 1

Druk meermaals de menu knop (of houd de Menu knop ingedrukt en kies door het drukken van de 
Value knoppen � of � ), tot de Key Off Effect functie is gekozen.

De LED lampjes van de Menu knop gaan aan.

De Key Off Effect Menu functie wordt in het 
display aangegeven.

De waarde van het Key Off Effect wordt in de onderste 
balk van het display aangegeven.

� Stap 2

Druk de Value knoppen � of � om de gewenste Key Off effect waarde in te stellen.

�  Een Key Off effect waarde van  ‚1‘ produceert slechts een minimaal effect, terwijl de waarde 10 een zeer sterk 
effect simuleert.  De instelling ‚Off‘ schakelt het effect uit.

� Stap 3

Speel op de piano.

De intensiteit van het Key Off effect is afhankelijk van de 
in stap 2 ingestelde waarde.

� Stap 4

Druk de Tone knop om het Key Off effect menu te verlaten.

De LED lampjes van de Menu knop gaan uit.

De gekozen klank wordt in het display aangegeven.

U kunt ook de Menu knop indrukken om andere menu functies uit te kiezen.

� De Key Off Effect functie wordt alleen aan de volgende klanken toegevoegd: Concert Grand, Concert Grand 2, Studio 

Grand, Studio Grand 2, Mellow Grand, Mellow Grand 2, Modern Piano en Rock Piano.

� Door het gelijktijdig indrukken van de Value knoppen � en � wordt de basisinstelling met de waarde '5' ingesteld. Bij 

het opnieuw inschakelen wordt eveneens de basisinstelling met de waarde '5' ingesteld.

� Met de geheugen functie (User Memory) is het mogelijk om de gewenste Key Off effect instelling op te slaan. Zo kunt u 

van uw favoriete instelling ook na het inschakelen gebruik maken. Op pagina 49 - 20) GEHEUGEN (USER MEMORY) 

– vindt u nadere informaties m.b.t. dit thema.

OF

 4.KeyOff Effect
       =   5
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5) AANSLAGGEVOELIGHEID (TOUCH)
Met behulp van deze functie kunt u de aanslaggevoeligheid, d.w.z. de samenhang tussen de aanslagsterkte en 
het volume van de gespeelde toon in vergelijking met een gewone piano variëren. Zes geprogrammeerde 
instellingen staan tot uw beschikking: Light, Light +, Normal, Heavy, Heavy + of Off.

 

� Stap 1

Druk meermaals de Menu knop (of houd de Menu knop ingedrukt en kies door het indrukken van de 
Value knoppen � of � ), tot de Touch functie is uitgekozen.

De LED lampjes van de Menu knop gaan aan.

De Touch Menu functie wordt in het display aangegeven. 

Het Touch type wordt in de onderste balk van het 
display aangegeven.

� Stap 2
Druk de Value knoppen � of � om het gewenste Touch type in te stellen.

� Stap 3

Speel op de piano.

De aanslagdynamiek van het klavier is afhankelijk van 
de in stap 2 ingestelde waarde.

� Stap 4

Druk de Tone knop om het Touch menu te verlaten.
De LED lampjes van de Menu knop gaan uit.

De gekozen klank wordt in het display aangegeven.

U kunt ook de Menu knop indrukken om andere functies te kiezen.

��Door gelijktijdig indrukken van de Value knoppen � en � wordt de basisinstelling 'Normal' ingesteld. Bij het 

opnieuw inschakelen wordt eveneens de basisinstelling 'Normal' ingesteld.

� Met de geheugen functie (User Memory) is het mogelijk om de gewenste Touch instelling op te slaan. Zo kunt u van uw 

favoriete Touch instelling ook na het inschakelen gebruik maken. Op pagina 49 - 20) GEHEUGEN (USER MEMORY) – 

vindt u nadere informaties m.b.t. dit thema.

hardlicht

zacht

luid

Klank 
     volume

Sterkte 
van de 
aanslag

OF

 5.Touch
       =  Normal
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  1 Light +     :  Voor spelers met zeer weinig vingerkracht. Reeds een lichte aanslag
                         produceert een hoog volume.

  2 Light        :  Reeds bij een lichte aanslag wordt een hoger volume bereikt. Deze instelling
                         is zeer geschikt voor spelers die nog niet veel vingerkracht hebben.  
  3 Normal    :  Deze instelling reproduceert de standaard aanslagdynamiek van een 
                        akoestische piano.

  4 Heavy      :  Deze instelling is geschikt voor spelers met grote vingerkracht. Om een hoog 
                        volume te bereiken moeten de toetsen krachtig worden aangeslagen.
  5  Heavy + :  Benodigt veel vingerkracht om een hoog volume te bereiken. 
  6  Off          : Het volume wordt door de aanslagsterkte niet beïnvloed, zodat een constant
                        volume wordt bereikt. Deze instelling is geschikt bij het spelen met klankkleuren
                        die een vast ingesteld uitgangsvolume bezitten, bv. orgel en cembalo.
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8) TEMPERATUUR (TEMPERAMENT)
De AnyTimeX beschikt niet alleen over de zg. gelijkzwevende temperatuur die tegenwoordig gebruikelijk is, maar 

ook over meerdere oudere temperaturen die tijdens de Renaissance en de Barok werden gebruikt. Probeer de 

verschillende temperaturen uit om interessante effecten te bereiken of om composities uit die tijd origineel weer te 

geven.

Onderstaande temperaturen staan ter beschikking:

Equal Temperament (piano) 
(gelijkzwevende 
stemming (bij pianoklanken))

Dit is de standaardinstelling. Wanneer een pianoklank is gekozen, wordt automatisch 
deze stemming gekozen. Wanneer een andere klank is gekozen, wordt automatisch 
de „Reine temperierte Stimmung“(Equal (Flat)) gekozen. Een beschrijving van deze 
stemming vindt u in dit overzicht.
Wanneer een pianoklank met een andere klank in de DUAL modus wordt gebruikt, 
hebben beide klanken de gelijkzwevende getempereerde stemming.

Pure Temperament <major>
(Pure major) 
Pure Temperament <minor>
(Pure Minor)

Deze temperatuur die geen storende dissonanten bij tertsen en kwinten heeft, 
wordt ook tegenwoordig nog in de koormuziek gebruikt. Wanneer u deze 
temperatuur kiest, moet u goed op de toonsoort waarin u wilt spelen letten, omdat 
modulaties dissonanten veroorzaken. Daarom moet u steeds de instelling van de 
toonsoort kiezen die bij het betreffende stuk past.

Pythagorean Temperament 
(Pythagorean) (stemming 
van Pythagoras)

Bij deze temperatuur worden mathematische verhoudingen gebruikt om de disso-
nan-ten bij de kwinten te verwijderen. Dit veroorzaakt problemen bij accoorden, maar 
men kan zeer attractieve melodieën met deze stemming spelen.

Meantone Temperament 
(Meantone) (mitteltönige 
Temperatur)

Bij deze stemming wordt een middeltoon tussen een grote en een kleine seconde 
gebruikt om dissonanten bij tertsen te verwijderen. Ze werd ontwikkeld om het ont-
breken van consonanten bij bepaalde kwinten bij de zuivere Mersennetemperatuur 
te compenseren. Daarbij ontstaan accoorden die beter klinken dan bij de gelijkzw-
evende temperatuur.

Werckmeister III Temperament
(Werckmeister) 
Kirnberger III Temperament
(Kirnberger)

Deze beide temperaturen liggen tussen de middentoonsstemming en de stemming 
van Pythagoras. Bij toonsoorten met weinig voortekens brengen deze temperaturen de 
welluidende accoorden van de middentoonsstemming, maar bij een stijgend aantal 
voortekens nemen de dissonanten toe, zodat dan de attractieve melodieën van 
de stemming van Pythagoras mogelijk worden. Deze beide temperaturen zijn door 
hun bijzondere eigenschappen het beste voor Barokmuziek geschikt.

Equal Temperament (Flat) 
(Equal Flat) 
(reine temperierte Stimmung)

Dit is de „niet gecorrigeerde“ versie van de getempereerde stemming, die de toon-
ladder in 12 halve tonen met exact dezelfde afstand indeelt. Dit veroorzaakt steeds 
dezelfde halve toonsafstanden. De expressiviteit van deze stemming is evenwel 
beperkt en geen enkel accoord klinkt zuiver. Deze stemming is op een zuiver 
mathematische basis opgebouwd, die echter met het subjectieve luisteren van de 
mens weinig heeft te maken.

Equal Temperament 
(gleichschwebende 
temperierte 
Stimmung)

Dit is de tegenwoordig populairste pianostemming en ook de normale instelling van 
het instrument. Deze stemming is gebaseerd op de zuivere, getempereerde stem-
ming, maar is aan de luistergewoonten van de mens aangepast.
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� Stap 1

Druk meermaals de Menu knop (of houd de Menu knop ingedrukt en kies door het drukken van de 
Value knoppen � of � ), tot de Temperament functie is uitgekozen.

De LED lampjes van de Menu knop gaan aan.

De Temperament Menu functie wordt in het 
display aangegeven.

Het Temperament type wordt in de onderste balk 
van het display aangegeven.

� Stap 2

Druk de value knoppen � of � om het gewenste Temperament type in te stellen.

��Nadat u het gewenste Temperament type heeft uitgekozen, kan het nodig zijn om de grondtoon nog in te stellen.  Op pagina 

34 - 7) TOONSOORT (KEY OF TEMPERAMENT) - vindt u nadere informatie m.b.t. dit thema.

� Stap 3

Speel op de piano.

De in stap 2 gekozen temperatuur heeft invloed op 
de klank.

� Stap 4

Druk de Tone knop om het Temperament menu te verlaten.

De LED lampjes van de menu knop gaan uit.

De uitgekozen klank wordt in het display aangegeven. 

U kunt ook de Menu knop indrukken om andere functies uit te kiezen.

��Door gelijktijdig indrukken van de Value knoppen � en � wordt de basisinstelling ‚Equal Temperament (piano)‘ ingesteld. 

Bij het opnieuw inschakelen wordt eveneens de basisinstelling ‚Equal Temperament (piano)‘ ingesteld.

� Met de geheugen functie (User Memory) is het mogelijk om de gewenste Temperament instelling op te slaan. Zo kunt u 

van uw favoriete Temperament instelling ook na het inschakelen van de AnyTimeX piano gebruik maken.  Op pagina 49 

- 20) GEHEUGEN (USER MEMORY) – vindt u nadere informaties m.b.t. dit thema.

�Equal Temperament (piano)

��
�Pure Temperament (major) �Pure Temperament (minor) �Pythagorean Temperament �Meantone Temperament

�
�

�Equal Temperament (stretched) �Equal Temperament (fl at) �Kirnberger III Temperament �Werckmeister III Temperament
��

� � Value knoppen

 6.Temperament 
 = Equal(P.only)

 6.Temperament
 = Pure(minor)

 6.Temperament
 = Pythagorean

 6.Temperament
 = Meantone

 6.Temperament
 = Equal

 6.Temperament 
 = Equal(f at)

 6.Temperament
 = Kirnberger

 6.Temperament
 = Werkmeister

 6.Temperament 
 = Pure(major)

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

OF

 6.Temperament 
 = Equal(P.only)
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7) TOONSOORT (KEY OF TEMPERAMENT)
Zoals u misschien weet, werd een onbeperkt moduleren tussen alle toonsoorten pas na de invoering van de 
gelijkzwevende temperatuur mogelijk. Wanneer u daarom een andere temperatuur dan deze gebruikt, moet u de 
toonsoort van het betreffende stuk zorgvuldig uitkiezen. Wanneer het te spelen stuk b.v. in D groot is genoteerd, 
kiest u „D“ als toonsoortinstelling. De Key Of Temperament functie maakt voor u de instelling van de toonsoort 
voor de uitgekozen temperatuur mogelijk. De Key Of Temperament functie is niet beschikbaar, wanneer Equal 
Temperament uitgekozen is.

� Stap 1

Druk meermaals de Menu knop (of houd de Menu knop ingedrukt en kies door het indrukken van de 
Value knoppen � of � ), tot de Key Of Temperament functie is uitgekozen.

De LED lampjes van de Menu knop gaan aan.

De Key Of Temperament Menu functie wordt in het 
display aangegeven.

De toonsoort (Key Of Temperament) wordt in de onderste 
balk van het display aangegeven.

� Stap 2
Druk de value knoppen � of �om de gewenste toonsoort  (Key Of Temperament) in te stellen.

� U kunt de toonsoort (Key Of Temperament) in het bereik van ‚C‘ bis ‚B‘ instellen.

� Stap 3

Speel op de piano.

De in stap 2 gekozen toonsoort (Key Of Temperament) 
heeft invloed op de klank.

� Stap 4

Druk de Tone knop om het Key Of Temperament menu te verlaten.

De LED lampjes van de Menu knop gaan uit.

De uitgekozen klank wordt in het display aangegeven. 

U kunt ook de Menu knop indrukken om andere functies uit te kiezen.

��De Key Of Temperament functie is niet beschikbaar, wanneer Equal Temperament is uitgekozen.

� Door gelijktijdig indrukken van de Value knoppen � en � wordt de basisinstelling ‚C‘ ingesteld. Bij het opnieuw 

inschakelen wordt eveneens de basisinstelling ‚C‘ ingesteld.

� Met de geheugen functie (User Memory) is het mogelijk om de gewenste toonsoort (Key Of Temperament) instelling op 

te slaan. Zo kunt u van uw favoriete toonsoort (Key Of Temperament) instelling ook na het inschakelen van de AnyTimeX 

piano gebruik maken.  Op pagina 49 - 20) GEHEUGEN (USER MEMORY) – vindt u nadere informaties m.b.t. dit 

thema.

OF

 7.Key of Temper
       = C
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8) STEMMING (TUNING)
Deze functie geeft u de mogelijkheid om de stemming van de AnyTimeX piano aan de stemming van andere 
instrumenten aan te passen om ensemblespel met een zuivere toon te garanderen.

� Stap 1

Druk meermaals de Menu knop (of houd de Menu knop ingedrukt en kies door het indrukken van de 
Value knoppen � of � ), tot de Tuning functie is uitgekozen.

De LED lampjes van de Menu knop gaan aan.

De Tuning Menu functie wordt in het display aangegeven.

De actuele stemming (Tuning) wordt in de onderste balk van 
het display aangegeven.

� Stap 2
Druk de Value knoppen � of �om de gewenste stemming (Tuning) in te stellen.

� U kunt de Tuning waarde in het bereik van 427.0 tot 453.0 (Hz) instellen. 
� Iedere druk op de Value knoppen verandert de waarde met 0.5 Hz.

� Stap 3

Speel op de piano.

De in stap 2 uitgekozen stemming (Tuning) heeft invloed 
op de klank.

� Stap 4

Druk de Tone knop om het Tuning menu te verlaten.

De LED lampjes van de Menu knop gaan uit.

De uitgekozen klank wordt in het display aangegeven.

U kunt ook de Menu knop indrukken om andere menu functies uit te kiezen.

��Door gelijktijdig indrukken van de Value knoppen � en � wordt de basisinstelling ‚440.0 Hz‘ ingesteld. Bij opnieuw 

inschakelen van de AnyTimeX piano wordt eveneens de basisinstelling ingesteld.

� Met de geheugen functie (User Memory) is het mogelijk om de gewenste stemming (Tuning) op te slaan. Zo kunt u van 

uw favoriete stemming (Tuning) ook na het inschakelen van de AnyTimeX piano gebruik maken. Op pagina 49 - 20) 

GEHEUGEN (USER MEMORY) – vindt u nadere informaties m.b.t. dit thema.

OF

 8.Tuning
       = 440.0
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9) STRETCH TUNING
Het gehoor van een mens is bij bas- en discantfrequenties niet hetzelfde als bij de middelste frequenties. De 
stemming van een akoestische piano wordt daarom in de bas iets omlaag en in de discant iets omhoog 
gecorrigeerd, om dit effect te compenseren. De AnyTimeX piano beschikt over de beide instellingen „Normal“ en 
„Wide“. De „Stretch Tuning“ indicatie verschijnt alleen in het display wanneer een van de beide stemmingen „Equal 
Temperament (piano)“ of „Equal Temperament“ is uitgekozen.

� Stap 1

Druk meermaals de Menu knop (of houd de Menu knop ingedrukt en kies door het indrukken van de 
Value knoppen � of � ), tot de Stretch Tuning functie is uitgekozen.

De LED lampjes van de Menu knop gaan aan.

De Stretch Tuning Menu functie wordt in het 
display aangegeven.

Het Stretch Tuning type wordt in de onderste balk van 
het display aangegeven.

� Stap 2
Druk de Value knoppen � of �om het gewenste Stretch Tuning type in te stellen.

�  De instelling „Wide“ versterkt de hoge tonen meer en vermindert de bassen ten opzichte van de instelling 
„Normal“.

� Schritt 3Speel op de piano.

Het in stap 2 uitgekozen Stretch Tuning type heeft
invloed op de klank.

� Stap 4

Druk de Tone knop om het  Stretch Tuning menu te verlaten.

De LED lampjes van de Menu knop gaan uit.

De uitgekozen klank wordt in het display aangegeven.

U kunt ook de Menu knop indrukken om andere menu functies uit te kiezen.

��De Stretch Tuning Functie is slechts beschikbaar, wanneer Equal Temperament (piano) of Equal Temperament is 

uitgekozen.

� Door het gelijktijdig indrukken van de value knoppen � en � wordt de basisinstelling ‚Normal‘ ingesteld. Bij 

opnieuw inschakelen van de AnyTimeX piano wordt eveneens de basisinstelling ‚Normal‘ ingesteld.

� Met de geheugen functie (User memory) is het mogelijk om de gewenste Stretch Tuning instelling op te slaan. Zo kunt 

u van uw favoriete Stretch Tuning instelling ook na het inschakelen gebruik maken.  Op pagina 49 - 20) GEHEUGEN 

(USER MEMORY) – vindt u nadere informaties m.b.t. dit thema.

OF

 9.StretchTuning
       = Normal
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10) TRANSPONEREN
Met behulp van de transponeerfunctie kunt u de toonhoogte van de AnyTimeX piano in halve toonsafstanden 
verhogen en verlagen. Deze functie is zeer praktisch, wanneer u een bepaald stuk in een andere toonsoort wilt 
spelen, bv. om het aan het stemregister van een zanger(es) aan te passen. Daartoe moet u alleen de toonhoogte 
transponeren en u hoeft niet op andere toetsen te spelen.

� Stap 1

Druk meermaals de Menu knop (of houd de Menu knop ingedrukt en kies door het indrukken van de 
Value knoppen � of � ), tot de Transpose functie is uitgekozen.

De LED lampjes van de Menu knop gaan aan.

De Transpose Menu functie wordt in het display 
aangegeven.

De actuele Transpose instelling wordt in de onderste 
balk van het display aangegeven.

� Stap 2

Druk de Value knoppen � of � om de gewenste Transpose waarde in te stellen.

De toets „C“ - in het midden van het klavier - komt 
overeen met de waarde „0“.

De Transpose instelling kan max. 12 halve tonen hoger of 
12 halve tonen lager worden ingesteld.

� Stap 3

Speel op de piano.

De in stap 2 uitgekozen Transpose waarde heeft invloed 
op de klank.

� Stap 4

Druk de Tone knop om het Transpose menu te verlaten.

De LED lampjes van de Menu knop gaan uit.

De uitgekozen klank wordt in het display 
aangegeven.

U kunt ook de Menu knop indrukken om andere menu functies uit te kiezen.

��Door het gelijktijdig indrukken van de Value knoppen � en � wordt de basisinstelling ‚0‘ ingesteld. Bij het opnieuw 

inschakelen van de AnyTimeX piano wordt eveneens de basisinstelling ‚0‘ ingesteld.

� Met de geheugen functie (User Memory) is het mogelijk om de gewenste Transpose instelling op te slaan. Zo kunt u van 

uw favoriete Transpose instelling ook na het inschakelen gebruik maken.  Op pagina 49 - 20) GEHEUGEN (USER 

MEMORY) – vindt u nadere informatie m.b.t. dit thema.

OF

10.Transpose
       =   0
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11) MIDI KANAAL (MIDI CHANNEL)

� OVER  MIDI 
MIDI is een afkorting die gevormd is uit de beginletters van de Engelse benaming „Musical Instrument Digital 
Interface“ (Digitale interface voor muziekinstrumenten). Daarbij is er sprake van een internationale norm die de 
aansluiting van synthesizers, sequencers en andere elektronische muziekinstrumenten mogelijk maakt, zodat 
deze apparaten gegevens kunnen uitwisselen. De AnyTimeX piano beschikt over 2  MIDI aansluitingen voor het 
uitwisselen van gegevens: MIDI IN en MIDI OUT. Deze aansluitingen worden gebruikt om MIDI apparaten via een 
speciale kabel met DIN stekkers met elkaar te verbinden.

MIDI IN :  Voor het ontvangen van noten-, programmawisseling- en andere gegevens. 
MIDI OUT :  Voor het zenden van noten-, programmawisseling- en andere gegevens.

Het MIDI systeem gebruikt kanalen om gegevens tussen verschillende MIDI apparaten te kunnen uitwisselen. Er 
zijn ontvangstkanalen (MIDI IN) en zendkanalen (MIDI OUT). De meeste muziekinstrumenten die met MIDI zijn 
uitgerust hebben zowel een MIDI IN als een MIDI OUT aansluiting en kunnen gegevens via MIDI zenden en 
ontvangen.
Op de ontvangstkanalen kunnen MIDI gegevens van andere MIDI apparaten worden ontvangen, op de 
zendkanalen kunnen MIDI gegevens aan andere MIDI apparaten worden gezonden.

Voorbeeld voor een MIDI verbinding:

Bij een verbinding zoals hierboven afgebeeld worden MIDI gegevens die door a worden gezonden ook door b
gespeeld.  Natuurlijk slechts dan wanneer de kanalen van beide instrumenten overeenstemmen.

MIDI instrumenten hebben 16 kanalen voor het zenden en ontvangen van MIDI gegevens.

INOUT

Zendinstrument  a Ontvangstinstrumentb
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� Voorbeelden voor het gebruik van MIDI 

� Aansluiting aan een sequencer:

Bij deze verbinding kunt u titels die u op de 
AnyTimeX piano speelt met een externe 
sequencer opnemen en op elk tijdstip 
weergeven.

� Aansluiting aan een ander MIDI keyboard of MIDI module:

Bij deze verbinding kunt u op de AnyTimeX 
piano spelen en tegelijkertijd de klankproduc-
tie van een via een MIDI bestuurd instrument 
regelen. Wanneer u dan nog de audio-uit-
gangen van het externe instrument met de 
AnyTimeX piano verbindt, kunt u bv. de pi-
anoklank van de piano met een strijkersklank 
van het externe instrument via koptelefoon 
beluisteren.

� MIDI Functies 

De AnyTimeX piano beschikt over de volgende MIDI functies:

� Zenden/ontvangen van noteninformaties (bv. welke tasten gedrukt worden).

� Zenden/ontvangen van pedaalinformaties (bv. AAN/UIT- gegevens van het demper-, soft- en 
sostenutopedaal).

� Ontvangen van volumegegevens (bv. instelling van het volume van de AnyTimeX piano bij het gebruik van 
een separaaat MIDI instrument).

� Zenden/ontvangen van exclusieve gegevens.

� Zenden van opgenomen songgevens (maakt bv. de weergave van een opgenomen titel mogelijk via een 
extern MIDI-instrument of de opname op een externe sequencer).

Verdere informaties over de MIDI-functies en een compleet overzicht vindt u op pagina 54 - MIDI 
IMPLEMENTATIE TABEL – van deze gebruikershandleiding.

Sequencer

Keyboard
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� MIDI programmwisselingnummers

Klank              Programmawisselingn.                

Concert Grand 1 

Concert Grand 2 2 

Studio Grand 3 

Studio Grand 2 4 

Mellow Grand 5 

Mellow Grand 2 6 

Modern Piano 7 

Rock Piano 8

Classic E.Piano 9 

Modern E.P. 10

Slow Strings 11

Klank Programmawisselingn.

String Pad 12

String Ensemble 13 

Choir 14

Harpsichord 15

Harpsichord Oct. 16 

Vibraphone 17

Church Organ 18

Diapason 19

Jazz Organ 20

Drawbar Organ 21 

New Age Pad 22

Deze instelling legt vast op welk MIDI kanaal de AnyTimeX piano MIDI gegevens met een MIDI-compatibel ap-
paraat of instrument uitwisselt. Het gekozen kanaal functioneert zowel voor de ontvangst als voor het zenden van 
MIDI gegevens.

� Stap 1

Druk meermaals de Menu knop (of houd de Menu knop ingedrukt en kies door het drukken van de 
Value knoppen � of � ), tot de MIDI Channel functie is uitgekozen.

De LED lampjes van de Menu knop gaan aan.

De MIDI Channel functie wordt in het display 
aangegeven.

Het MIDI kanaal wordt in de onderste balk van het 
display aangegeven.

� Stap 2

Druk de  Value knoppen � of � om het gewenste MIDI kanaal in te stellen.

��Het MIDI kanaal (Channel) kan op 1* of op een bepaald kanaal in het bereik van 1 tot 16 worden ingesteld. 

 De basisinstelling van het MIDI kanaal is zo ingesteld, dat MIDI gegevens van alle kanalen van 1 tot 16 worden 

ontvangen. Deze modus noemt men vaak ‚OMNI ON‘. 
 Wanneer een bepaald MIDI kanaal gekozen is, wordt de modus automatisch op ‚OMNI OFF‘ ingesteld en de 
AnyTimeX piano ontvangt uitsluitend op het gekozen kanaal.

� Stap 3

Druk de Tone knop om het MIDI Channel menu te verlaten.

De LED lampjes van de Menu knop gaan uit. 

De gekozen klank wordt in het display 
aangegeven.

U kunt ook de Menu knop drukken om andere menu functies uit te kiezen.

��Door gelijktijdig indrukken van de Value knoppen � en � wordt de basisinstelling ‚1*‘ (‚OMNI ON‘) ingesteld. Bij het 

opnieuw inschakelen van de AnyTimeX piano wordt eveneens de basisinstelling ‚1*‘ (‚OMNI ON‘) ingesteld.

� Met de geheugen functie (User Memory) is het mogelijk om het gewenste MIDI kanaal op te slaan. Zo kunt u ook gebruik 

maken van uw favoriete instelling na het inschakelen van de AnyTimeX piano. Op pagina 49 - 20) GEHEUGEN (USER 

MEMORY) – vindt u verdere informaties m.b.t. dit thema.

OF

11.MIDI Channel
=  1* (TRS/RCV)
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12) LOCAL CONTROL MODUS
Van deze instelling hangt het af, of de klankopwekking van de AnyTimeX piano via de ingebouwde tastatuur (ON) 
of via een extern MIDI instrument (OFF) gestuurd wordt. Ook bij uitgeschakelde Local Control modus worden 
informaties - via de op het klavier van de AnyTimeX piano aangeslagen toetsen - aan een extern MIDI instrument 
of een computer gezonden.

� Stap 1

Druk meermaals de Menu knop (of houd de Menu knop ingedrukt en kies door het drukken van de 
Value knoppen � of � ), tot de Local Control functie is gekozen.

De LED lampjes van de Menu knop gaan aan.

De Local Control Menu functie wordt in het 
display aangegeven.

De Local Control instelling wordt in de onderste balk van 
het display aangegeven.

� Stap 2
Druk de Value knoppen � of � om de gewenste instelling voor Local Control te maken.

� Stap 3

Druk de Tone knop om het Local Control menu te verlaten.

De LED lampjes van de Menu knop gaan uit.

De gekozen klank wordt in het display 
aangegeven.

U kunt ook de Menu knop indrukken om andere menu functies te kiezen.

��Door gelijktijdig indrukken van de Value knoppen � en � wordt de basisinstelling ‚On‘ ingesteld. Bij 

het opnieuw inschakelen van de AnyTimeX piano wordt eveneens de basisinstelling ‚On‘ ingesteld.

� Met de geheugen functie (User Memory) is het mogelijk om de gewenste Local Control instelling op te 

slaan. Zo kunt ook na het inschakelen van uw favoriete Local Control instelling gebruik maken.  Op pagina 

49 - 20) GEHEUGEN (USER MEMORY) – vindt u nadere informaties m.b.t. dit thema.

OF

12.Local Control
       = On
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13) EERSTE DEMOSONG
Deze functie maakt de keus van een demosong mogelijk, die als eerste wordt weergegeven wanneer u de 
Demo knop indrukt.

� Stap 1

Druk meermaals de Menu knop (of houd de Menu knop ingedrukt en kies door het drukken van de Value 
knoppen � of � ), tot de  First Demo (eerste demosong) functie is gekozen.

De LED lampjes van de Menu knop gaan aan.

De First Demo Menu functie wordt in het 
display aangegeven.

De naam van de actuele titel wordt in de onderste balk 
van het display aangegeven.

� Stap 2
Druk de Value knoppen � of � om een andere titel te kiezen.

� Stap 3

Druk de Tone knop om het First Demo menu te verlaten.

De LED lampjes van de menu knop gaan uit.

De gekozen klank wordt in het display 
aangegeven.

U kunt ook de Menu knop indrukken om andere menu functies te kiezen.

De in stap 2 gekozen titel wordt nu steeds als eerste weergegeven wanneer de Demo knop wordt ingedrukt.

��Door gelijktijdig indrukken van de Value knoppen � en � wordt de basisinstelling ‚No. 29: Heroique‘ ingesteld. Bij 

het opnieuw inschakelen wordt eveneens de basisinstelling ‚No. 29: Heroique‘ ingesteld.

� Met de geheugen functie (User Memory) is het mogelijk om de gewenste First Demo instelling op te slaan. Zo kunt u ook 

na het inschakelen van uw favoriete First Demo instelling gebruik maken.  Op pagina 49 - 20) GEHEUGEN (USER 

MEMORY) – vindt u nadere informaties m.b.t. dit thema.

OF

13.FirstDemo= 29
Heroique
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14) HERHALING VAN DE DEMOSONGS
Met deze functie kunt u de volgorde van de weergave veranderen. 

De volgende 3 varianten kunt u kiezen: 
� 1 song :  De demosong wordt zo vaak herhaald, tot de weergave gestopt wordt. 
� Chain :  Alle demosongs van 1 tot 29 worden na elkaar afgespeeld� Random :  
Alle titels worden in een toevallige volgorde weergegeven. 

� Stap 1

Druk meermaals de Menu knop (of houd de Menu knop ingedrukt en kies door het drukken van de 
Value knoppen � of � ), tot de Demo Repeat functie is gekozen.

De LED lampjes van de Menu knop gaan aan.

De Demo Repeat Menu functie wordt in het 
display aangegeven.

De weergave variant wordt in de onderste balk van het 
display aangegeven.

� Stap 2
Druk de Value knoppen � of � om een andere weergave variant te kiezen.

� Stap 3

Druk de Tone knop om het Demo Repeat menu te verlaten.

De LED lampjes van de Menu knop gaan uit. 

De gekozen klank wordt in het display 
aangegeven.

U kunt ook de Menu knop indrukken om andere menu functies te kiezen.

De in stap 2 gekozen weergave variant wordt nu toegepast tot de Demo knop wordt ingedrukt.

��Door gelijktijdig indrukken van de � en � wordt de basisinstelling ‚Chain‘ ingesteld. Bij het opnieuw inschakelen van 

de AnyTimeX piano wordt eveneens de basisinstelling ingesteld.

� Met de geheugen functie (User Memory) is het mogelijk om de gewenste Demo Repeat instelling op te slaan. Zo kunt u 

ook na het inschakelen van uw favoriete Demo Repeat instelling gebruik maken.  Op pagina 49 - 20) GEHEUGEN (USER 

MEMORY) – vindt u nadere informaties m.b.t. dit thema.

OF

14.Demo Repeat
       = Chain
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15) GALM TYPE
Met deze functie kunt u een galm type uitkiezen.

� Stap 1

Druk meermaals de Menu knop (of houd de Menu knop ingedrukt en kies door het indrukken van de 
Value knoppen � of � ), tot de Reverb Type functie is gekozen.

De LED lampjes van de Menu knop gaan aan. 

De Reverb Type Menu functie wordt in het 
display aangegeven.

Het momenteel ingestelde galm type wordt in de 
onderste balk van het display aangegeven.

� Stap 2
Druk de Value knoppen � of � om een galm type te kiezen.

� Stap 3

Druk de Tone knop om het Reverb Type menu te verlaten.

De LED lampjes van de Menu knop gaan uit. 

De gekozen klank wordt in het display 
aangegeven.

U kunt ook de Menu knop indrukken om andere menu functies te kiezen.

��Op pagina 14 - 3) GALM (REVERB) – van deze gebruikershandleiding vindt u informaties m.b.t. de verschillende types 

galm.

� Door gelijktijdig indrukken van de Value knoppen � en � wordt de basisinstelling voor iedere klank ingesteld. Bij 

het opnieuw inschakelen van de AnyTimeX piano wordt eveneens de basisinstelling voor idere klank ingesteld.

� Met de geheugen functie (User Memory) is het mogelijk om het gewenste galm type in te stellen. Zo kunt u ook na het 

inschakelen van uw favoriete Reverb Type instelling gebruik maken.  Op pagina 49 - 20) GEHEUGEN  (USER MEMORY) 

– vindt u nadere informaties m.b.t. dit thema.

OF

15.Reverb Type
       = Room 2
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16) METRONOOM MAATSOORT
Met deze functie kunt u een metronoom maatsoort uitkiezen.

� Stap 1

Druk meermaals de Menu knop (of houd deMenu knop ingedrukt en kies door het indrukken van de 
Value knoppen � of �), tot de  Metronome Beat functie is gekozen.

De LED lampjes van de Menu knop gaan aan.

De Metronome Beat Menu functie wordt in het 
display aangegeven.

De momenteel ingestelde maatsoort wordt in de 
onderste balk van het display aangegeven.

� Stap 2
Druk de Value knoppen � of � om een metronoom maatsoort te kiezen.

� Stap 3

Druk de Tone knop om het  Metronome Beat menu te verlaten.

De LED lampjes van de Menu knop gaan uit. 

De gekozen klank wordt in het display 
aangegeven.

U kunt ook de Menu knop indrukken om andere menu functies uit te kiezen.

��Door gelijktijdig indrukken van de Value knoppen � en � wordt de basisinstelling ‚1/4‘ ingesteld. Bij het opnieuw 

inschakelen van de AnyTimeX piano wordt eveneens de basisinstelling ‚1/4‘ ingesteld.

� Met de geheugen functie (User Memory) is het mogelijk om de gewenste Metronome Beat instelling op te slaan. Zo kunt 

u ook na het inschakelen van uw favoriete Metronome Beat instelling gebruik maken.  Op pagina 49 - 20) GEHEUGEN 

(USER MEMORY) – vindt u nadere informaties m.b.t. dit thema.

OF

16.Metro.Beat
       =  1/4
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17) METRONOOM VOLUME
Met deze functie kunt u het volume van de metronoom instellen.

� Stap 1

Druk meermaals de Menu knop (of houd de Menu knop ingedrukt en kies door het indrukken van de 
Value knoppen � of � ), tot de Metronome Volume functie is gekozen.

De LED lampjes van de Menu knop gaan aan.

De Metronome Volume Menu functie wordt in het 
display aangegeven.

De momenteel ingestelde volumewaarde wordt in de 
onderste balk van het display aangegeven.

� Stap 2
Druk de Value knoppen � of � om het gewenste metronoomvolume in te stellen.

� Het metronoomvolume kunt van 1 tot 10 instellen.

� Stap 3

Druk de Tone knop om het Metronome Volume menu te verlaten.

De LED lampjes van de Menu knop gaan uit. 

De gekozen klank wordt in het display 
aangegeven.

U kunt ook de Menu knop indrukken om andere menu functies uit te kiezen.

��Door gelijktijdig indrukken van de Value knoppen � en � wordt de basisinstelling ‚5‘ ingesteld. Bij het opnieuw 

inschakelen van de AnyTimeX piano wordt eveneens de basisinstelling  ‚5‘ ingesteld.

� Met de geheugen functie (User Memory) is het mogelijk om de gewenste Metronome Volume instelling op te slaan. Zo 

kunt u ook na het inschakelen van uw favoriete Metronome Volume instelling gebruik maken.  Op pagina 49 - 20) 

GEHEUGEN (USER MEMORY) – vindt u nadere informaties m.b.t. dit thema.

OF

17.Metro.Volume
       =  5
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18) LOUDNESS
Met deze functie kunt u de intensiteit van lage frequenties - bij een gering totaalvolume - verhogen en daardoor 
een krachtiger klankbeeld bereiken.

� Stap 1

Druk meermaals de Menu knop (of houd de Menu knop ingedrukt en kies door het indrukken van de 
Value knoppen � of � ), tot de Loudness functie is gekozen.

De LED lampjes van de Menu knop gaan aan. 

De Loudness Menu functie wordt in het display 
aangegeven. De momentele Loudness instelling wordt in 
de onderste balk van het display aangegeven.

� Stap 2
Druk de Value knoppen � of �, om de Loudness functie in- of uit te schakelen.

� Stap 3

Speel op de piano.

� Stap 4

Druk de Tone knop om het Loudness menu te verlaten.

De LED lampjes van de Menu knop gaan uit. 

De gekozen klank wordt in het display 
aangegeven.

U kunt ook de Menu knop indrukken om andere functies te kiezen.

��De Loudness functie is ontworpen voor het spelen met geringe geluidssterkte. Bij het spelen met hoger volume moet 

men de Loudness functie uitschakelen.

� Door gelijktijdig indrukken van de Value knoppen � en � wordt de basisinstelling ‚Off‘ ingesteld. Bij het opnieuw 

inschakelen van de AnyTimeX piano wordt eveneens de basisinstelling ‚Off‘ ingesteld.

� Met de geheugen functie (User Memory) is het mogelijk om de gewenste Loudness instelling op te slaan. Zo kunt u ook 

na het inschakelen van uw favoriete Loudness instelling gebruik maken.  Op pagina 49 - 20) GEHEUGEN (USER 

MEMORY) – vindt u nadere informaties m.b.t. dit thema.

18.Loudness
        = On

OF

18.Loudness
        = Off
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19) WISSEN OPGENOMEN SONG
� Stap 1

Druk meermaals de Menu knop (of houd de Menu knop ingedrukt en kies door het indrukken van de 
Value knoppen � of � ), tot de Delete functie is gekozen.

De LED lampjes van de Menu knop gaan aan.

De Delete Menu functie wordt in het display 
aangegeven.

De gekozen Recorder Song (SONG1-SONG9) wordt in 
de onderste balk van het display aangegeven.

� Stap 2

Druk de Value knoppen � of � om de song te kiezen die gewist moet worden.

� Stap 3

Door het indrukken van de Rec knop wordt met het wissen begonnen.

Een verzoek om bevestiging verschijnt in het display.

� Stap 4-1: Wissen bevestigen

Druk ter bevestiging nog een keer de Rec knop. De gekozen song wordt nu gewist.

In het display wordt kort ‚Completed‘ aangegeven. Daarna 
wisselt het display weer in de Song Delete functie.

� Stap 4-2: Wissen onderbreken

Om het wissen te onderbreken of te stoppen moet u als stap 3 de Play/Stop knop indrukken.

In het display wordt kort ‚Canceled‘ aangegeven. Daarna 
wisselt het display weer in de Song Delete functie.

� Stap 5

Druk de Tone knop om het Delete menu te verlaten.

De LED lampjes van de Menu knop gaan uit.

De gekozen klank wordt in het display 
aangegeven.

U kunt ook de Menu knop indrukken om andere functies te kiezen.

19.Delete  Sure?
SONG1*≥Press Rec

19.Delete 
SONG1  Completed

18.Delete 
SONG1 ≥Press Rec

19.Delete
SONG1*  Canceled

19.Delete
SONG1*≥Press Rec

OF

19.Delete
SONG1*≥Press Rec
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20) GEHEUGEN (USER MEMORY)
Hiermee bepaalt u of de AnyTimeX piano voor de gebruiker definieerbare instellingen opslaat of niet. Nadat de 

instellingen in het geheugen zijn opgeslagen, worden ze in de toekomst steeds bij het inschakelen opgeroepen. 

De volgende instellingen kunnen worden opgeslagen:
� Klank bij het inschakelen 
� Instellingen van de  Menu functies 0-18

� Schritt 1Druk meermaals de Menu knop (of houd de Menu knop ingedrukt en kies door het indrukken van de  
Value knoppen � of � ), tot de User Memory functie is gekozen.

De LED lampjes van de Menu knop gaan aan.

De User Memory Menu functie wordt in het 
display aangegeven.

� Stap 2

Door het indrukken van de Rec knop wordt het opslaan bevestigd.

‚Save completed‘ wordt in het display aangegeven.

� Stap 3

Druk de Tone knop om het User Memory menu te verlaten.

De LED lampjes van de Menu knop gaan uit. 

De gekozen klank wordt in het display 
aangegeven.

U kunt ook de Menu knop indrukken om andere menu functies te kiezen.

20.User Memory 
 Save completed

OF

20.User Memory 
 Save ≥Press Rec
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21) BASISINSTELLING (FACTORY RESET)
Deze indicatie verschijnt alleen in het display, wanneer de functie „User Memory“ reeds werd gebruikt. Deze functie 
zet de AnyTimeX piano weer in de basisinstelling terug. Alle parameters, die u met de functie „User Memory“ heeft 
opgeslagen, gaan verloren en worden in de basisinstelling teruggezet.

� Stap 1

Druk meermaals de Menu knop (of houd de Menu knop ingedrukt en kies door het indrukken van de 
Value knoppen  � of � ), tot de Factory Reset functie is gekozen.

De LED lampjes van de Menu knop gaan aan.

De Factory Reset Menu functie wordt in het 
display aangegeven.

� Stap 2

Door het indrukken van de Rec knop worden alle opgeslagen instellingen weer in de basisinstelling
teruggezet.

De LED lampjes van de Menu knop gaan uit.

OF

21.Factory Reset 
 Reset≥Press Rec

ANYTIME_X_DE.indd   50 2007/12/20   9:26:33



Pagina

51

8U
S

B

8. USB
� OVER DE USB AANSLUITING

	 Wanneer u de  AnyTimeX piano met een gebruikelijke USB kabel met een computer verbindt, wordt de 
AnyTimeX piano als MIDI apparaat herkend. Deze verbinding is een alternatief voor de gebruikelijke verbinding 
via de MIDI aansluitingen en een MIDI interface. Via deze verbinding kunnen uitsluitend MIDI gegevens worden 
uitgewisseld.

	 Gebruik voor de aansluiting de USB kabel van het type A/B. De stekker type A sluit u aan de computer aan en de 
stekker  type B aan de AnyTimeX piano.

� OVER DE USB DRIVER 
         Het kan zijn dat u extra driversoftware nodig heeft om gegevens tussen de computer en de AnyTimeX piano 

via USB uit te wisselen.
Lees onderstaande uitleg m.b.t. het betreffende computerbedrijfssysteem zorgvuldig door.

�Voor Windows XP/Me user: 
 De standaard USB-MIDI driver is bestanddeel van Windows XP/Me en wordt automatisch geïnstalleerd. 
Extra driversoftware wordt in de regel niet benodigd. 

 Opdat de MIDI gegevensuitwisseling met de AnyTimeX piano mogelijk wordt, moet het zeker zijn, dat de 
MIDI driver met de naam ‚USB Audio‘ in de MIDI applicaties is gekozen.

�Voor Windows Vista/2000/98SE user: 
 Hier wordt een extra driversoftware benodigd. Download deze speciale USB driversoftware van een van de 
volgende KAWAI internetpagina's:

  

http://kawai.de/downloads_de.htm

 of

  http://www.kawai.co.jp/english/Download1.html

 Opdat het uitwisselen van MIDI gegevens met de AnyTimeX piano mogelijk wordt, moet het zeker zijn dat de 
MIDI IN driver met de naam ‚KAWAI USB MIDI IN‘ en der MIDI OUT driver met de naam ‚KAWAI USB MIDI 
OUT‘ in de MIDI applicaties is gekozen.

� Voor Macintosh OS X user: 
 De standaard USB-MIDI driver is bestanddeel van Macintosh OS X en wordt automatisch geïnstalleerd. 
Extra driversoftware is niet beschikbaar.

 Opdat de MIDI gegevensuitwisseling met de AnyTimeX piano mogelijk wordt, moet het zeker zijn dat de 
MIDI driver met de naam ‚USB MIDI‘ in de MIDI applicaties is gekozen.

� Voor Macintosh OS9 (of ouder) user: 
 MIDI toepassingen via een USB verbinding zijn met deze besturingssystemen niet mogelijk! 
 Voor de MIDI gegevensuitwisseling moet u de MIDI aansluitingen van de AnyTimeX piano en van de 
computer of een passend MIDI interface gebruiken.
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� TIPS VOOR USB GEBRUIK

	�Wanneer zowel de MIDI aansluitingen als ook de USB poort benut wordent, heeft USB altijd voorrang. 
	�Wanneer u een USB kabel benut, moet u deze eerst verkabelen en daarna de AnyTimeX piano inschakelen.

    Het kan even duren, voordat de verbinding tot stand komt, wanneer de AnyTimeX via USB met de 
computer verbonden werd.
	�Wanneer u een USB HUB gebruikt en de USB verbinding instabiel is, moet u de USB kabel direct aan de USB 

poort van uw computer aansluiten.

	�Wanneer u uw digitale piano uitschakelt of de USB verbinding onderbreekt tijdens de volgende stappen, kan de 
verbinding instabiel worden:

��Tijdens de installatie van de USB driver 
� Tijdens de boot verrichting van de computer 

� Terwijl een MIDI toepassing werkt 
� Terwijl de AnyTimeX piano gegevens met de computer uitwisselt 
� Terwijl de computer in de energiespaarmodus loopt 
	�Wanneer u problemen met de USB verbinding heeft, moet u de handleiding van uw computer lezen en alle 
aansluzitingenIhres Computers und überprüfen alle aansluitingen en relevante instellingen controleren.

De USB-MIDI Board TID10000934, dat in de AnyTimeX Piano wordt benut, mag het 
USB logo dragen.
Het USB logo mag slechts voor producten, die door de USB-IF (USB Implements Forum 
Inc.) test gecontroleerd zijn, worden gebruikt.

��

„MIDI“ is een handelsmerk van de „Association of Manufacturers of Electronic Instruments (AMEI)“.

��

Windows is een geregistreerd merk van de „Microsoft Corporation“. ��
„Macintosh“ is een geregistreerd merk van de „Apple Computer, Inc“. ��
Andere namen van firma's of producten die in deze handleiding mogelijkerwijs genoemd worden, zouden 
geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de betreffende bezitters zijn.
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9. BIJLAGE
� SPECIFICATIES

� Max. polyfonie 192

� Klanken Concert Grand, Concert Grand 2, Studio Grand, Studio Grand 2, Mellow Grand, Mellow Grand 2, 
Modern Piano, Rock Piano, Classic E.Piano, Modern E.P., Slow Strings, String Pad, String Ensemble, 
Choir, Harpsichord, Harpsichord Oct., Vibraphone, Church Organ, Diapason, Jazz Organ, 
Drawbar Organ, New Age Pad

� Display 16 tekens x 2 balken, LCD

� Hall (Reverb) Room 1, Room 2, Stage, Hall 1, Hall 2

� Metronoom Maatsoorten: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8, 7/8, 9/8, 
12/8 Tempo: 10-400 BPM

� Recorder max. 9 Songs (totale geheugencapaciteit: ca. 75.000 noten)

� Demosongs 29 titels

� Virtual Technician Stemming (6 types), demper-, snarenresonantie, Key-Off effect, Touch Curve (6 types), temperatuur 
(9 types), Tuning, Stretch Tuning (2 types)

� Transpose Van -12 tot +12 halve tonen

� Andere functies Dual, Dual Balance, Loudness, geheugen (User Memory), terugzetten (Factory Reset)

� Pedalen Demper (8 fases), Soft (omschakelbaar op Sostenuto)

� Aansluitingen Koptelefoon x 2, MIDI (IN, OUT), LINE OUT (L, R), LINE IN (L, R), USB (to Host), DC IN

� Stroomverzorging DC 15V (via de meegeleverde netadapter)

� Vermogen 15W (via de meegeleverde netadapter)

� Leverantie Koptelefoon, netadapter (PS-153), handleiding, ‚Classical Piano Collection‘ songboek
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KAWAI [  ANYTIME  ] 
MIDI Implementatie tabel (model ANYTIME X)

Date : OCT 2007 
Version : 1.0

Mode 1: OMNI ON, POLY Mode 2: OMNI ON, MONO 

Mode 3: OMNI OFF, POLY Mode 4: OMNI OFF, MONO


: Yes 

�: No

Function... Transmitted Recognised Remarks

Basic
Channel

Default 
Changed

1 
1 - 16

1 
1 - 16

Mode
Default 
Messages 
Altered

Mode 3 
�

���������

Mode 1 
Mode 1, 3** 

�

**  OMNI ON is de fabrieksinstelling. 
De keus van een MIDI kanaal 
activeert de OMNI OFF modus.

Note 
Number : True voice

21 - 108* 
���������

0 - 127 
0 - 127 

*  9 - 120 incl. transponeren

Velocity Note ON 
Note OFF


  9nH  v=1-127 
�  9nH  v=0




�

After 
Touch

Key’s 
Ch’s

�

�

�

�

Pitch Bend � �

Control 
Change

 7 
64 
66 
67

�


 (right pedal) 

 (left pedal)*** 

 (left pedal)













Volume 
Demper pedaal
***Sostenuto pedaal1

Soft pedaal1

Prog 
Change : True #


 (0 - 21) 
���������




0 - 21

System Exclusive 
 


Common
: Song Pos. 
: Song Sel. 
: Tune

�

�

�

�

�

�

System 
Real time

: Clock 
: Commands

�

�

�

�

Aux

Mes-
sages

: Local ON/OFF 
: All Notes OFF 
: Active Sense 
: Reset

�

�




�





 (123 - 127) 



�

1 Opmerking :  Control Change #66 functioneert slechts, wanneer het Soft/Sostenuto pedaal in de ‚Sostenuto Pedal‘ modus
ingesteld is 
(zie pagina 9). 
Control Change #67 functioneert slechts, wanneer het Soft/Sostenuto pedaal in de ‚Soft Pedal‘ modus
ingesteld is (fabrieksinstelling).
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� VOORBEREIDINGEN VOOR HET ONDERHOUD 
         Lees in ieder geval onderstaande informaties voordat u onderhoudswerkzaamheden aan de AnyTimeX piano 

verricht.

Omlaagklappen van de sensorlijst 
� Stap 1

Schroef de hieronder getoonde 4 schroeven los en til de hamerlijst op.

� Stap 2

Terwijl u de hamerlijst vasthoudt, laat u de sensorlijst voorzichtig omlaag gaan.

Hamerlijst

Sensorlijst

Hamerlijst

Schroeven
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� Attentie

Let er voor het uitbouwen van het mechaniek goed op, dat zowel de sensorstekker als ook de 
aardingskabel eraf getrokken resp. losgeschroefd zijn.

� Attentie

Om de regelaar voor de geluidsonderdrukking van het mechaniek los te koppelen moet u eerst de beide 
instellingsschroeven aan de fixatiehoek  van de hamerstoplijst losdraaien.

Sensorstekker

Aardingskabel

Fixatiehoek van de hamerstoplijst.
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