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Hartelijk dank dat u voor een digitale Piano van KAWAI gekozen heeft!

Uw digitale piano van Kawai is een instrument dat gebruikt maakt van de nieuwste technologie én met 80 jaar ervaring in 
het traditioneel vakmanschap van het bouwen van piano's. Het klavier van dit instrument biedt u een uitstekende aanslag 
en een volle dynamische klank die tot uitdrukking komt bij klanken als Piano, Cembalo, Orgel en vele anderen klanken 
die bij dit instrument zijn ingebouwd. 
Uw CN21 beschikt over een Lessen functie, die naast de basis vingeroefeningen ook oefenstukken van Czerny, 
Burgmüller en andere componisten bevat. Daarnaast kunt u met behulp van de galm het effect van een ruimte 
nabootsen. Ook het gebruik van een MIDI aansluiting (Musical Instrument Digital Interface) is mogelijk, hiermee kunt u uw
instrument aan een ander instrument of aan een computer aansluiten.

Deze handleiding bevat belangrijke informatie over de talrijke functies van dit instrument. Lees alle hoofdstukken 
van deze handlelding zorgvuldig door en bewaar deze om er later nog iets in terug te vinden.
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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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1. BEDIENING EN FUNCTIES
Dit hoofdstuk legt de positie en functies van de knoppen en regelaars van de bediening uit.

 BEDIENING

 GEBRUIK VAN DE FUNCTIESTICKER

Een functiesticker is bij deze CN21 geleverd. Als u deze sticker achter de toetsen plakt, dan heeft u een beter 

overzicht van de te kiezen klanken of bijvoorbeeld het kiezen van een maatsoort voor de metronoom.

Plaats de sticker zo dat de beschrijving 'CONCERT GRAND (off/-)' zich precies boven de meest linkse witte 

toets van het klavier bevindt.

De onderkant van de sticker is klevend. U kunt de sticker dus permanent op het instrument aanbrengen.

Functiesticker

 CONCERT MAGIC 
Druk op de CONCERT MAGIC 
knop en hoor of speel een groot 
aantal kant en klare pianostukken.  
Concert Magic geeft de juiste 
melodie en begeleiding weer, 
ook al speelt u zelf niet de juiste 
toetsen. Jong en oud, ieder kan 
op een CN21 model musiceren, 
zelfs zonder enige voorkennis. 
(Pagina 16)

 RECORDER 
Met de PLAY/STOP knop kunt u de 
weergave van opgenomen songs 
starten en stoppen. De REC knop 
zorgt dat uw spel wordt opgenomen. 
(Pagina 22)

 METRONOOM 
Met deze knop kunt u de 
metronoom aan- en uitzetten. 
(Pagina 14)

 SOUND SELECT
Kies een klank door verschil-
lende malen op deze knop te 
drukken. U kunt ook snel een 
klank kiezen door de SOUND 
SELECT knop ingedrukt te 
houden en op een van de 
onderste 15 witte toetsen te 
drukken. (Pagina 12)

 LESSON 
Druk op de knop LESSON, om 
toegang te krijgen tot de 
voorgeprogammeerde boeken 
van Czerny o f  Burgmüller. 
(Pagina 19)
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 PEDALEN 

De CN21 heeft 3 pedalen, net als een vleugel

 Demperpedaal 

Dit is het pedaal dat bij een gewone piano de dempers van de snaren afhaalt waardoor de 

klank, na het loslaten van de toetsen, nog doorklinkt. Dit pedaal is ook half in te drukken.

 Sostenutopedaal 

Als dit pedaal ingedrukt wordt wanneer er noten zijn ingedrukt, dan worden deze noten 

vastgehouden en de noten die daarna gespeeld worden niet.

 Pianopedaal 

Indrukken van dit pedaal maakt de klank zachter, het reduceert het volume van de 

gespeelde klank.

Sostenutopedaal

Pianopedaal Demperpedaal

 KOPTELEFOONAANSLUITING 
DE CN21 piano is met twee koptelefoon-
aansluitingen uitgerust, die zich links onder de 
speeltafel bevinden. In totaal kunnen twee 
koptelefoons tegelijk worden aangesloten.

 MASTER VOLUME 
De MASTER VOLUME 
regelaar regelt het volume van 
de ingebouwde speakers en 
van de koptelefoon. Om het 
volume te verhogen schuift u 
de regelaar omhoog, om het 
volume te verlagen schuift u 
de regelaar omlaag.

 POWER 
Met de POWER schakelaar 
kunt u het instrument in- en 
uitschakelen. Als u het in-
strument niet gebruikt moet u 
het uitzetten.

CN21_DE.indd   9CN21_DE.indd   9 2007/04/27   15:28:132007/04/27   15:28:13
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2. SPELEN OP HET INSTRUMENT
1) BASISBEDIENING

Dit hoofdstuk behandelt de basisbediening van de CN21 piano.

 Stap1

Steek het einde van de spanningskabel in de aansluiting 
van de piano en het andere eind in het stopcontact.

 Stap 2

Druk op de POWER knop (Netschakelaar) om het 
instrument in te schakelen.

 Stap 3

Gebruik de MASTER VOLUME regelaar om het gewenste volume 
in te stellen. 

De MASTER VOLUME regelaar regelt het volume van de 

luidsprekers en ook tegelijk het volume van de koptelefoon. 

Om het volume te verhogen schuift u de regelaar naar boven, om 

het volume te verlagen schuift u de regelaar naar beneden. 

De middelste positie is voor het begin aan te bevelen.

 Stap 4

Speel op de piano.

Als de piano is ingeschakeld gaat het LED lampje van de 

SOUND SELECT knop aan en de klank: 'Concert Grand' 

wordt automatisch gekozen. 
Om een andere klank te kiezen volgt u de beschri-

jving in het hoofdstuk KLANK KIEZEN op 
pagina 12.
 

 De CN21 piano is maximaal 72-stemmig polyfoon 
bespeelbaar.

Achterkant 

Netkabelaansluiting
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 DEMO SONGS 

De CN21 heeft 15 demosongs.

Elke demosong speelt een muziekstuk, dat een van de klanken laat horen.

Concert Grand .........Valse Romantique / Debussy 

Studio Grand ...........KAWAI original 

Modern Piano ..........KAWAI original 

Rock Piano ..............KAWAI original 

Classic E.Piano .......KAWAI original 

Modern E.P. .............KAWAI original 

Jazz Organ ..............KAWAI original 

Church Organ ..........Toccata / Eugene Gigout 

Harpsichord .............French Suite No.6 / Bach 

Vibraphone ..............KAWAI original 

String Ensemble ......Le quattro stagioni 'La Primavera' / Vivaldi 

Slow Strings .............KAWAI original 

Choir ........................KAWAI original 

New Age Pad ...........KAWAI original 

Atmosphere .............KAWAI original 

Van de demosongs – met de beschrijving ‘KAWAI original’ – bestaat geen bladmuziek.

 Stap 1

Houd de CONCERT MAGIC knop ingedrukt en druk op de LESSON knop. 

De demosong van de 'Concert Grand' klank begint te spelen.

Als de 'Concert Grand' demosong afgelopen is, wordt automatisch en willekeurig een 

andere demosong gestart. Het afspelen stopt wanneer alle demosongs zijn 

weergegeven.

 Stap 2

Tijdens de weergave van een demosong kunt u, door op de SOUND DELECT knop te drukken, direct 
naar de volgende demosong schakelen.
Om de demosong van een bepaalde klank te kiezen houdt u de SOUND SELECT knop ingedrukt terwijl u 
een van de onderste 15 witte toetsen van het klavier indrukt. (die bij de klank hoort).

 Stap 3

Om de demonstratie te stoppen, drukt u weer op de CONCERT MAGIC knop 
of de LESSON knop.

A
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ge Pad 

C
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V
ibraphone 

H
arpsichord 

C
hurch O
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Jazz O
rgan 

M
odern E

.P.

C
lassic E

.Piano 

R
ock Piano 

M
odern Piano 

Studio G
rand 

C
oncert G

rand

Houd de knop 
ingedrukt

Druk op een 
witte toets.

Druk op beide knoppen.

Druk op een van 
beide knoppen
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 KLANK KIEZEN 
Als de piano is aangezet wordt automatisch de klank 'Concert Grand'  gekozen. Er zijn 

drie verschillende methoden om een van de 15 klanken te kiezen. 

 Methode 1 
Houd de SOUND SELECT knop ingedrukt en druk vervolgens op een van de onderste 15 witte toetsen op het 

klavier. (U kiest de klank die bij de toets hoort).

 Het LED-lampje van de SOUND SELECT knop gaat aan, als de 'Concert Grand' klank is gekozen. Als een andere 

klank wordt gekozen gaat het LED -lampje van de SOUND SELECT knop knipperen.

 Methode 2 
Eenmalig op de SOUND SELECT knop drukken schakelt het instrument naar de volgende klank. Door meerdere 

malen te drukken kunt u de verschillende klanken kiezen.

Piano aanzetten   Concert Grand is gekozen (LED-lampje is aan)

  : 
  

SOUND SELECT knop indrukken  Studio Grand is gekozen (LED-lampje knippert)

 : :  : 
 : :  : 
  

SOUND SELECT knop opnieuw indrukken  Modern Piano is gekozen (LED-lampje knippert)

 : :  : 
 : :  : 
  

SOUND SELECT knop 7 x indrukken  Church Organ is gekozen (LED-lampje knippert)

 : :  : 
 : :  : 
  

SOUND SELECT knop 12 x indrukken  Choir is gekozen (LED-lampje knippert)

 : :  : 
 : :  : 
  

SOUND SELECT knop 15 x indrukken  Concert Grand is gekozen (LED-lampje is aan)

 Methode 3 

Druk en houd de SOUND SELECT knop langer dan 1 seconde ingedrukt.

De klank 'Concert Grand' wordt automatisch gekozen en het LED-lampje van de SOUND 

SELECT knop gaat aan.
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Druk een witte 
toets in.

Houd de knop 
ingedrukt.

Voor een goed overzicht kunt u de 
sticker gebruiken die bij de CN21 
piano is geleverd. (Pagina 8)
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2) DUAL MODE
De DUAL functie maakt het mogelijk met twee verschillende klanken tegelijk te spelen, om zo een meer 

complex en voller geluid te kunnen weergeven.

Bijvoorbeeld een pianoklank met strijkers of een kerkorgel met koorstemmen samengevoegd.

 Stap 1

Tijdens het indrukken van de SOUND SELECT knop, drukt u twee van de eerste 15 toetsen in, waaronder 
de geluiden te selecteren zijn. De beide gekozen klanken zijn nu over elkaar heen gelegd en samen op het 
klavier te bespelen.

 Welke klank bij welke toets hoort kunt u vinden  op de sticker die bij de piano is geleverd, kijk hiervoor op pagina 8.

 Voorbeeld: Combineer de klanken 'Concert Grand' en 'Jazz Organ'. 
Terwijl u de SOUND SELECT knop ingedrukt houdt, drukt u de onderste witte toets (A) en de zevende witte 

toets (G) tegelijk in.

 Druk de SOUND SELECT knop kort in om terug te gaan naar de 'Concert Grand' klank.

Houd de knop 
ingedrukt.

Houd de knop 
ingedrukt.

C
oncert G

rand

Jazz O
rgan

Druk twee 
toetsen in.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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3) METRONOOM
Een zeker gevoel van ritme ontwikkelen kan best wel een opgave zijn bij het bespelen van een instrument. Het 

is dan ook van belang dat er altijd in het juiste tempo wordt gespeeld.

Daar kan de ingebouwde metronoom u bij helpen, aangezien deze een constant ritme aangeeft waar u zich aan 

kunt oriënteren.

 Stap 1

Druk de METRONOME knop in om de metronoom te starten.

 Stap 2

Druk nogmaals op de METRONOME knop om de metronoom te stoppen.

 Telkens wanneer de CN21 wordt aangezet, staat de maatsoort in 1/4 en het tempo op 120.

 MAATSOORT KIEZEN 
Bij de CN21 zijn zeven verschillende maatsoorten te kiezen: 1/4-, 2/4-, 3/4-, 4/4-, 5/4-, 3/8- en 6/8. Het 

volume van de metronoom kan ook ingesteld worden.

 Stap 1

Terwijl u de METRONOME knop ingedrukt houdt, drukt u een van de onderste zwarte toetsen  in om 
de gewenste maatsoort te kiezen.

 Om de maatsoort 4/4 te kiezen houdt u de METRONOME ingedrukt en drukt u op de vierde zwarte toets van links. 

 Als u de maatsoort 1/4 gekozen heeft,  hoort u alleen het klik geluid. Het accent aan het begin van de maat is dan niet te 
horen. 

 Om het volume van de metronoom te veranderen houdt u de METRONOME knop ingedrukt en drukt vervolgens 

op de toets '-' of '+'.

Houd de knop 
ingedrukt

1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 3/8 6/8 - +
Volume

Welke maatsoort bij welke toets 
hoort kunt u lezen op de func-
tiesticker. (pagina 8)

CN21_DE.indd   14CN21_DE.indd   14 2007/04/27   15:28:202007/04/27   15:28:20

Pagina
S

P
E

L
E

N
O

P
 H

E
T

IN
S

T
R

U
M

E
N

T



15

2

 INSTELLEN VAN HET TEMPO VAN DE METRONOOM 

Het tempo van de metronoom kan binnen een bereik van 10 – 300 slagen per minuut worden ingesteld. 

U kunt de cijfers van het tempo direct ingeven, of het gewenste tempo aanpassen door deze met de speciale toetsen te 

veranderen (sneller of langzamer zetten).

 Stap 1

Om een bepaald tempo in te stellen houdt u de METRONOME knop ingedrukt en kiest u de gewenste 
waarde door de daarbij behorende linker toetsen in te drukken, of u gebruikt de toetsen '-' of '+', om de 
gewenste waarde in te stellen. 

Om het tempo in te stellen houdt u de METRONOME ingedrukt en geeft u de twee of drie cijfers waarde 

aan. De ingestelde waarde wordt actief zodra de METRONOME knop is losgelaten.

 Voorbeeld: Stel het tempo op de waarde 136 BPM (slagen per minuut) in.

 Methode 1

Houd de METRONOME knop ingedrukt en druk na elkaar de toetsen 1, 3 en 6 in. Laat nu de 
METRONOME knop weer los.

 Methode 2

Houd de METRONOME knop ingedrukt en druk dan een van de toetsen '- (langzamer)' of '+ (sneller)' om 
het tempo – in 2 BPM (slagen per minuut) stappen - sneller of langzamer in te stellen.

Welk cijfer bij welke toets hoort 
kunt u lezen op de functiesticker. 
(pagina 8)

Houd de knop 
ingedrukt. 
1

Toetsen belegging

3 6

faster (schneller) 
slow

er (langsam
er)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

- + 
 off on 
 (aus) (an)
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4) CONCERT MAGIC
Van Johann Sebastian Bach komt de uitspraak: Pianospelen is eenvoudig, je moet alleen de juiste toetsen op 

het juiste moment indrukken. De meeste mensen zouden heel blij zijn als het echt zo was. Het goede nieuws is 

dan ook dat de CN21 piano de mogelijkheid biedt om het spelen op de piano heel eenvoudig te maken. Zo 

eenvoudig dat u bij het gebruik van de CONCERT MAGIC functie geen enkele toets hoeft aan te slaan.

De CONCERT MAGIC functie maakt het mogelijk om professioneel klinkende muziek voort te brengen, zelfs 

wanneer u in uw leven nog geen minuut les heeft genomen. U kiest eenvoudig een van de 40 voor bewerkte 

songs en slaat het klavier in een vast ritme aan. 

De CONCERT MAGIC functie speelt vervolgens de melodie en begeleiding in de door u aangegeven snelheid. 

Dankzij CONCERT MAGIC kan iedereen, jong of oud, achter de digitale piano plaatsnemen en de 

voorgeprogrammeerde muziek laten klinken. 

 EEN NUMMER KIEZEN 
De 40 Concert Magic songs zijn onder de eerste 40 witte toetsen geplaatst. De songs zijn in zes verschillende 

groepen ingedeeld, zoals b.v. kinderliedjes, Amerikaanse classics, kerstmuziek, etc.

Een lijst van alle titels vindt u in de bijlage 3: 'CONCERT MAGIC SONG LIJST' op pagina 34 van deze 

handleiding.

 Stap 1

Houd de CONCERT MAGIC knop ingedrukt en druk daarna een van de onderste 40 witte toetsen, die 
overeenkomt met het gewenste muziekstuk. 

WEERGAVE VAN DE GEKOZEN NUMMERS 
Als u een muziekstuk gekozen heeft dat u zelf ook een beetje kunt spelen, dan is het mogelijk om ook mee te spelen.  

Bij andere stukken wilt u misschien eerst even luisteren. 

 Stap 1

Om alleen te luisteren, drukt u op de PLAY/STOP knop.

De weergave van het gekozen muziekstuk begint.

Om een ander nummer te beluisteren herhaalt u bovenstaande stappen. 

 Stap 2

Om de CONCERT MAGIC weergave te stoppen, drukt u de CONCERT MAGIC- of de PLAY/ STOP knop 
in.

Houd de knop 
ingedrukt

Songnummer
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 UITVOEREN VAN EEN SONG

 Stap 1

Dan komt het moment dat u waarschijnlijk mee wilt spelen met de CONCERT MAGIC functie. U slaat gewoon 
een aantal toetsen in een vast tempo aan om het gewenste tempo aan te geven.

Bij een hardere aanslag verhoogt het volume, bij een zachtere aanslag verlaagt het volume.  Net als bij een echte 

piano kan het tempo door de aanslagen de op de toetsen veranderd worden. Met een enkele vinger kunt u al als 

een professional spelen. 

Concert Magic is een ideale methode om bijvoorbeeld kleinkinderen het muziek maken bij te brengen. Zeker 

omdat het hier om het ontwikkelen van een ritmegevoel gaat. Maar ook de wat oudere speler, die denkt dat het 

al te laat is om nog piano te leren spelen, zal verrast zijn hoe eenvoudig Concert Magic u op weg helpt. Voor 

iedereen plezier om muziek te maken, zelfs voor degene die nog nooit een noot hebben gespeeld.

 ARRANGEMENT TYPEN VAN DE CONCERT MAGIC SONGS 
Na langer gebruik van de Concert Magic functie op uw digitale piano komt u misschien tot de overtuiging 

dat het allemaal te makkelijk is en u niet meer van de mogelijkheden kunt profiteren. Sommige nummers 

kunt u misschien al spelen, maar er zijn er ook die moeilijker zijn, daar zal nog wel flink voor geoefend 

moeten worden. Al naar gelang de moeilijkheid zijn de 40 Concert Magic songs van de CN21 piano in drie 

verschillende groepen onderverdeeld, die ieder op een eigen wijze zijn gearrangeerd.

 EASY BEAT 

Dit zijn de makkelijkst te spelen nummers. Om deze af te spelen, slaat u eenvoudigweg een aantal toetsen in 

een vast ritme aan. Het voorbeeld geeft het nummer „Für Elise“ weer, sla de zestiende noten in een constant 

tempo aan. 

 MELODY PLAY 

Ook deze nummers zijn eenvoudig te spelen. Zeker wanneer het een voor u bekend nummer is.  Om het 

nummer weer te geven slaat u het ritme van de MELODIE in een vast tempo aan. Door mee te zingen wordt het 

nog eenvoudiger om het ritme aan te slaan. Speelt u b.v. het nummer "Altijd is Kortjakje ziek", waarbij u de 

melodie in tempo aanslaat, net als de kruizen boven de noten. 

Als nummers te snel zijn kunt u met twee verschillende toetsen en twee vingers, het tempo opvoeren, het gaat 

niet alleen sneller maar u krijgt ook niet van die moeie vingers.

Toets drukken X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Toetsen drukken X X X X X X X X X X X X X X
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 SKILLFUL

De moeilijkheidsgraad van deze nummers is van middelzwaar tot echt moeilijk. Om een lied uit deze categorie 

te spelen tikt u niet alleen het ritme van de melodie maar ook van de begeleiding, op twee verschillende toetsen 

van het klavier, zoals bijvoorbeeld bij onderstaande bloemenwals „Waltz of Flowers“.

Hier zal wel wat geoefend moeten worden om het goed te spelen. Een goede manier is om het nummer 

eerst eens te beluisteren en het ritme alvast mee te tikken.

Een lijst van alle titels met daarbij de moeilijkheidsgraad („EB“ voor Easy Beat, „MP“ voor Melody Play en „SK“ 

voor Skillful) vind u in de bijlage 3: 'CONCERT MAGIC SONG LIJST' op pagina 34 van deze handleiding. 

nleitung.

 AFSPELEN VAN CONCERT MAGIC SONGS IN DEMO MODE 

U kunt de Concert Magic Songs op drie manieren in de DEMO mode afspelen.

 ALL PLAY

Druk de CONCERT MAGIC knop in en druk dan op de PLAY/STOP  knop, zonder een song te kiezen. De 

CN21 piano speelt nu alle Concert Magic Songs na elkaar af.

 RANDOM PLAY

Druk op de CONCERT MAGIC knop en dan op de knop LESSON.

De CN21 piano speelt nu alle Concert Magic Songs in willkeurige volgorde.

 CATEGORY PLAY

Druk op de toets van het klavier, die bij het gewenste muziekstuk hoort, terwijl u de CONCERT MAGIC knop 

ingedrukt houdt. Voordat u de CONCERT MAGIC knop loslaat, drukt u op de knop LESSON. 

Des CN21 piano speelt nu dat nummer en daarna alle andere nummers in dezelfde categorie.

Om de demo te stoppen, drukt u op de knop PLAY/STOP.

Toets drukken X X X X X X X X X X X X X
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3. LESSON FUNCTIE
De Lesson functie van de CN21 helpt u bij het oefenen van populaire stukken van de boeken van Burgmüller en 

Czerny.

U kunt elk stuk beluisteren en ook meespelen om het te oefenen.

U kunt ook elke hand apart oefenen in verschillende tempi. 

Een overzicht van alle Lesson songs vindt u op pagina 35 van deze handleiding.

 KIEZEN VAN EEN LESSON SONG UIT HET EERSTE SONGBOEK

 Stap 1

Druk op de LESSON knop.

Het LED lampje van de LESSON knop gaat aan om aan te geven dat de Lesson 

mode ingeschakeld is. De Concert Grand klank wordt automatisch gekozen.

 Stap 2

Houd de LESSON knop ingedrukt en druk dan een witte toets op het klavier die bij het gewenste 
muziekstuk hoort.

 KIEZEN VAN EEN LESSON SONG UIT HET TWEEDE BOEK 

vVoorbeeld: Kies het lied nummer 3

 Stap 1

Houd de LESSON knop ingedrukt, druk eenmaal kort op een zwarte toets op het klavier en druk daarna 
een witte toets op het klavier in, die bij het gewenste lied hoort.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

2

Houd de knop 
ingedrukt.

Houd de knop 
ingedrukt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

CN21_DE.indd   19CN21_DE.indd   19 2007/04/27   15:28:252007/04/27   15:28:25

Pagina



20

3

 WEERGAVE VAN EEN LESSON SONG 

VVVVoordat u een song oefent, kunt u een paar liedjes horen.

 Stap1

Druk op de PLAY/STOP knop tot aan de weergave van het gekozen stuk.

De LED-lampjes van de PLAY/STOP knop gaan aan en de gekozen titel wordt 

weergegeven.

 Stap 2

Druk opnieuw op de  PLAY/STOP knop  om de weergave te stoppen.

De LED-lampjes van de  PLAY/STOP knop gaan uit.

 De metronoom speelt in hetzelfde tempo als de uitgekozen song. 

 VERLATEN VAN DE LESSON FUNCTIE 
FUNKTION

 Schritt1Om de Lesson functie te verlaten moet u de LESSON knop indrukken.

De LED-lampjes van de LESSON knop gaan uit. De CN21 wordt in de normale 

speelmodus teruggezet.

 OEFENEN VAN DE PARTIJ VAN DE LINKER/RECHTER HAND 

Wanneer u de Lesson modus heeft gekozen, gaan de LED-lampjes van de METRONOME en SOUND 

SELECT knoppen aan en tonen op die manier dat zowel de partij van de rechter- als ook van de linkerhand van 

het oefenstuk worden weergegeven. 

 WEERGAVE VAN DE PARTIJ VAN DE LINKERHAND VAN EEN LESSON SONG

 Stap1

Houd de Lesson knop ingedrukt en druk gelijktijdig de  METRONOME knop.

De LED-lampjes van de  METRONOME  knop blijven knipperen en de LED-

lampjes van de  SOUND SELECT knop gaan uit.

Laat nu de LESSON knop los.

De linkerhand partij van de Lesson Song is nu gekozen.

Druk nu de PLAY/STOP  k  n  o  p   o  m    d  e    g  e k o ze  n    L  e   s   s   o   n   S  o  n  g    t  e      s  t  a  r  t  e  n  .

De partij van de linkerhand van de gekozen song wordt nu weergegeven. 

Tijdens de weergave kunt u op het klavier de rechterhand oefenen.

Houd de toets 
ingedrukt.

Partij van de 
rechterhand

Partij van de 
linkerhand
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 WEERGAVE VAN DE PARTIJ VAN DE RECHTERHAND VAN EEN  
LESSON SONG

 Schritt1Houd de LESSON knop ingedrukt en druk gelijktijdig de  SOUND SELECT 
k n o p.

De LED-lampjes van de SOUND SELECT knop blijven knipperen en de LED-

lampjes van de METRONOME knop gaan uit.

Laat nu de LESSON knop los.
De partij van de rechterhand van de Lesson song is nu gekozen.

Druk nu op de PLAY/STOP k  n  o  p  , om de gekozen LESSON song te starten.
De partij van de rechterhand van de gekozen Lesson song wordt nu weergegeven.Tijdens de weergave kunt u 

op het klavier de linkerhand oefenen.

 WEERGAVE VAN BEIDE PARTIJEN VAN EEN LESSON SONG (TERUGKEREN 

NAAR DE NORMALE WEERGAVE MODUS)

 Schritt1

Houd de LESSON knop ingedrukt en druk dan gelijktijdig op de SOUND SELECT en METRONOME 
knoppen.

De LED-lampjes van de SOUND SELECT en METRONOME knoppen gaan 

aan.

Laat nu de LESSON knop los.

Beide partijen van de Lesson song (rechter- en linkerhand) zijn nu gekozen.

 In de normale weergave modus kan men ook terugkeren door 2x de 

LESSON knop in te drukken.

 INSTELLEN VAN HET TEMPO VAN EEN LESSON 
SONGS

 Methode1Houd de METRONOME knop ingedrukt en 
geef het tempo direct in door de betreffende 
toetsen (volgens de nummertoewijzing) op 
het klavier in te drukken. Laat vervolgens de 
METRONOME knop weer los.

 Methode2

Houd de METRONOME knop ingedrukt en druk gelijktijdig  op een van de toetsen '- (off)' of '+ (on)', om 
het tempo – in 2 BPM (tikken per minuut)-stappen - sneller of langzamer in te stellen. Laat vervolgens 
de METRONOME knop weer los.

 Om het tempo van een Lesson song weer terug te zetten moet u de METRONOME knop ingedrukt houden en 

tegelijkertijd de knoppen '- (off)' en '+ (on)' indrukken.

 Wanneer men dezelfde Lesson song opnieuw kiest, wordt het tempo automatisch weer teruggezet.

Houd de knop 
ingedrukt

Partij van de 
rechterhand 
Hand

Partij van de 
linkerhand

Houd de knop 
ingedrukt

Partij van de 
rechterhand

Partij van de 
linkerhand

Houd de knop 
ingedrukt.   + 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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4. RECORDER
De ingebouwde recorder van uw CN21 neemt uw vertolkingen net als een cassetterecorder op en is qua 
bediening net zo eenvoudig. In plaats van analoge toongegevens op te nemen (zoals bij een gewoon 
opnameapparaat) vindt de opname van een stuk bij de CN21 plaats m.b.v. de digitale methode. Wat betreft het 
oefenen en het spelen op de CN21 kan de recorder zeer goede diensten verrichten.

1) OPNEMEN VAN EEN SONG
 Stap1

Druk de REC knop.

De LED-lampjes gaan aan en tonen u dat de recorder is 

ingeschakeld en dat er een opname kan worden gemaakt.

 Stap 2

Speel op het klavier.

De recorder begint met de opname automatisch met de eerste 

gespeelde noot.

Tijdens de opname zijn de LED-lampjes van de REC en PLAY/ 

STOP knoppen steeds aan.

 De opname kan ook door het indrukken van de  PLAY/STOP knop worden gestart (in plaats van op het klavier te 

spelen). Dit geeft u de mogelijkheid om een lege maat aan het begin van de opname van een song in te voegen.

 Stap 3

Om de opname te stoppen moet u de PLAY/ STOP
 k   n  o   p      i   n   d  r  u k  k  e  n.

De CN21 stopt de opname en de LED-lampjes van de REC knop 

knipperen kort, terwijl de song wordt opgeslagen .

 Het gezamenlijke opslagvermogen van de CN21 bedraagt ca. 7.500 noten. Het pedaalgebruik wordt ook als noten  

beschouwd. Wanneer de capaciteitsgrens is bereikt, stopt de opname automatisch en de tot dan toe opgenomen 

gegevens worden automatisch opgeslagen.

 Om de titel opnieuw op te nemen moet u bovengenoemde handelingen eenvoudig herhalen. De nieuwe opname wist 

automatisch de vorige opname in zijn geheel.
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2) WEERGAVE VAN EEN SONG
 Stap1

Druk de PLAY/STOP knop om de opgenomen song weer te 
geven.

Opnieuw indrukken van de PLAY/STOP knop stopt de 

weergave.

 Wanneer u de REC knop nogmaals indrukt om een opname te maken, wordt de vorige opname in zijn geheel gewist.

3) WISSEN VAN EEN SONG
Om een opgenomen song te wissen moet de CN21 worden uitgeschakeld.

 Stap1

Schakel de CN21 uit.

 Stap 2

Houd de PLAY/STOP en REC knoppen ingedrukt en 
schakel de piano m.b.v. de POWER knop in.

De opgenomen song wordt gewist.

Houd de toets 
ingedrukt.
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5. FUNCTIEMODUS
In de functiemodus kunt u verschillende andere functies van de CN21 uitkiezen en instellen.

1) BASISBEDIENING
 Stap1

Houd de METRONOME en SOUND SELECT knoppen ingedrukt en kies de gewenste functie door het 
aanslaan van een van der onderste 15 toetsen van het klavier.

De LED-lampjes van de  METRONOME en SOUND SELECT knoppen gaan aan.

 Wanneer een van de LED-lampjes van de CONCERT MAGIC of LESSON knoppen knipperen, kan de functiemodus niet worden 
gekozen.

 Stap 2

Terwijl  u nog de METRONOME en SOUND SELECT knoppen ingedrukt houdt, moet u een van de '- (off)' of '+ 
(on)' knoppen indrukken om de uitgekozen functie te veranderen.

 Terwijl u de METRONOME en SOUND 

SELECT knoppen ingedrukt houdt, 

kunt u andere functies kiezen en 

iedere waarde na elkaar veranderen.

 Stap 3

Om de functiemodus te verlaten moet u de METRONOME en SOUND 
SELECT knoppen loslaten.

 Wanneer de CN21 wordt uitgeschakeld, worden alle functies in de basistoestand 

teruggezet. De basis-instelling kunt u in onderstaande tabel vinden.

Functie Basis-instelling
TOUCH (AANSLAGGEVOELIGHEID) NormAal 
TRANSPOSE (TRANSPONEREN) 0 
TUNING (STEMMING) A4=440.0Hz 
REVERB (GALM) On (Aan) 
CONCERT MAGIC MODUS Mode 1 
MIDI CHANNEL SELECT (MIDI KANAAL KEUZE) 1ch (Kanal 1) 

 MIDI LOCAL CONTROL ON/OFF (LOKALE BESTURING AAN/UIT)           On(Aan)
MULTI TIMBRAL MODE ON/OFF (MULTI-TIMBRAL MODUS AAN/UIT) Off(Aus) 
TRANSMIT MIDI PROGRAM CHANGE 
(ZENDEN VAN MIDI PROGRAMMAWISSELINGGEGEVENS) On (An)

Voor een beter overzicht kunt u 
de functiesticker gebruiken die bij 
de levering van de CN21 is 
inbegrepen. (pagina 8)

Houd de knoppen 
ingedrukt
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2) KEUZE VAN DE AANSLAGGEVOELIGHEID
Met behulp van deze functie kunt u de aanslaggevoeligheid, d.w.z. de samenhang tussen de aanslagsterkte en de 
geluidssterkte van de geproduceerde toon, in tegenstelling tot een gewone piano, variëren.Vier 
voorgeprogrammeerde instellingen staan ter beschikking: Light, Normal, Heavy en Constant.

 Stap1

Houd de METRONOME en SOUND SELECT knoppen tegelijkertijd ingedrukt en druk dan die toets op 
het klavier waar de TOUCH functie is opgeslagen.

 Stap 2

Terwijl u nog steeds de METRONOME en SOUND SELECT 
knoppen ingedrukt houdt, drukt u op een van de volgende toetsen:

 To e t s 1: LIGHT (licht)

Deze instelling is bijzonder geschikt voor personen die nog niet 

genoeg vingerkracht hebben, zoals kinderen. Reeds een lichte 

aanslag produceert een hogere geluidssterkte.

 Toets 2: NORMAL (normaal) 

Deze basis-instelling produceert de geluidssterkte afhankelijk van de kracht waarmee u aanslaat. Deze 

instelling is identiek met het gedrag van een akoestische piano. De CN21 kiest na het inschakelen deze 

instelling automatisch.

 Toets 3: HEAVY (zwaar)

De perfecte instelling voor mensen met sterke vingers.

 Toets 4: CONSTANT (constant)

Voor klankkleuren  zoals orgel of cembalo (harpsichord) is deze instelling geschikt. Ze produceert onafhankelijk 

van de aanslagsterkte een constant hoge geluidssterkte.

 Wanneer u de CN21 inschakelt, staat de instelling voor de aanslaggevoeligheid altijd automatisch op NORMAL.

3) TRANSPOSE
Met behulp van de transponeerfunctie kunt u de toonhoogte van het instrument in halve toonafstanden

verhogen of verlagen. Deze inrichting is bijzonder praktisch wanneer u een bepaald stuk in een andere 

toonsoort wilt spelen, bv. om het aan de stem van een zanger(es) aan te passen. Daarvoor hoeft u alleen 

de toonhoogte te transponeren zonder op andere toetsen te moeten spelen.

 Stap1

Houd de METRONOME en SOUND SELECT knoppen ingedrukt en druk 
dan gelijktijdig op de toets op het klavier waar de TRANSPOSE functie is 
opgeslagen.

 Stap 2

Terwijl u nog steeds de METRONOME en SOUND SELECT knoppen inge-
drukt houdt, drukt u op een van de toetsen op het klavier waar de 
gewenste transpositie is opgeslagen.

Het transponeerbereik van de CN21 bedraagt 5 halve tonen omhoog  (F) en 6 halve tonen omlaag (F#). Na 
het inschakelen staat de transpositie automatisch op de waarde 0 (C).  De transponeerfunctie kan m.b.v. de 
knoppen '- (off)' of'+ (on)' in- en uitgeschakeld worden. In dit geval blijft een eerder gemaakte transpositie 
bewaard, resp. wordt deze weer opgeroepen, echter slechts tot de CN21 weer ingeschakeld wordt.

Cijfertoetsen

Toets 1  LIGHT 

Toets2 : NORMAL 

Toets3 : HEAVY 

Toets4 :CONSTANT

CONSTANT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
- + 

 off on

Cijfertoetsen

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
- + 

 off on

Uit Aan 0 +2 +4 +5 -5 -3 
-1    C D E F G A 

B

 +1 +3 
Cijfertoetsen C# D#  F# G# A#
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4) TUNING (STEMMING)
Deze functie maakt het u mogelijk om de stemming van de CN21 aan de stemming van andere instrumenten 

aan te passen, om ensemble-vertolkingen met een zuivere stemming te garanderen.

De voorgeprogrammeerde instelling van de stemming is de tegenwoordig algemeen gebruikelijke zg. 

kamertoon, waarbij A¹ de frequentie 440,0 Hz bezit. De toonhoogte kan in  0.5 Hz stappen verhoogd of verlaagd 

worden.

 Schritt1Houd de METRONOME en SOUND SELECT knoppen gelijktijdig ingedrukt en druk dan die toets op het 
klavier, waar de TUNING functie is opgeslagen.

Ter controle hoort u een signaal dat de actuele stemming aangeeft.

 Stap 2

Terwijl u nog steeds de  METRONOME en SOUND SELECT knoppen ingedrukt houdt, drukt u de 
knoppen '- (off)' of '+ (on)', om de gewenste toonhoogte – in 0,5 Hz stappen - in te stellen. Alternatief 
kunt u de gewenste frequentiewaarde van 3 cijfers m.b.v. de cijfertoetsen op het klavier ingeven.

 Om bv. de toonhoogte A = 441.5 Hz in te geven, moet u eerst de cijfertoetsen '4', '4', en '1' en vervolgens de knop '+ 

(on)' indrukken.

 Alternatief kunt u ook de knoppen '4', '4', en '2' en vervolgens de knop '- (off)' indrukken.

5) REVERB (GALM)
Dit effect geeft een galm aan de klank om de akoestische indruk van verschillende omgevingen te simuleren, 

bv. een middelgrote ruimte, een podium of een grote concertzaal. De volgende drie galmtypes staan ter beschikking: 

Room, Stage en Hall.

Bij een klankwisseling voegt de CN21 er automatisch een passende galm aan toe.

 Stap1

Houd de METRONOME en SOUND SELECT knoppen 
gelijktijdig ingedrukt en druk dan op die toets op het klavier, 
waar de REVERB functie is opgeslagen.

 Stap 2

Terwijl u nog steeds de METRONOME en SOUND SELECT knoppen 
ingedrukt houdt, drukt u op een van de toetsen op het klavier, 
waar het gewenste galm-effect is opgeslagen.
Toets 1: ROOM (KAMER)

Toets 2: STAGE (PODIUM) 

Taste 3: HALL (HAL)

 De duur van de galm in een kleine ruimte is korter dan in een hal. De duur van de galm verandert daarom van kort 

naar lang in de volgorde: ROOM -> STAGE -> HALL.

 Het gekozen galm-effect wordt actief, zodra een nieuw type is uitgekozen.

Wanneer men de CN21 inschakelt, wordt de galm automatisch geactiveerd.

 Stap 3

Om het galm effect in-, resp. uit te schakelen moet u de METRONOME en SOUND SELECT knoppen 
ingedrukt houden en gelijktijdig een van de knoppen '+ (on)' of '- (off)' indrukken.

Cijfertoetsen

Galm uit 

Galm aan 

Toets 1: ROOM 

Toets 2: STAGE 

Toets 3: HALL

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
- + 

 off on
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6) CONCERT MAGIC MODUS
De CN21 piano biedt twee mogelijkheden om  Concert Magic te genieten.

 Modus 1

Elk van de  44 Concert Magic songs hoort in een van de drie speelcategorieën overeenkomstig de 

moeilijkheidsgraad. Deze zijn: Easy Beat, Melody Play en Skillful. Lees hiervoor ook pagina 17.

  Modus 2

Onafhankelijk van de categorie waartoe een song behoort kunt u met modus 2 iedere song spelen door heel 

eenvoudig een willekeurige toets gelijkmatig ritmisch aan te slaan.We noemen dat Steady Beat.

 Stap1

Houd de METRONOME en SOUND SELECT knoppen gelijktijdig ingedrukt en druk dan die toets op het 
klavier, waar de CONCERT MAGIC functie is opgeslagen.

 Stap 2

Terwijl u nog steeds de METRONOME en SOUND SELECT knoppen ingedrukt houdt, drukt u de knop '+ 
(on)', om de Concert Magic Modus 2 te kiezen of de knop'- (off)', om de Concert Magic Modus 1 te kiezen.

Wanneer men de CN21 inschakelt, is automatisch de Concert Magic Modus 1 op de achtergrond geactiveerd.

7) MIDI KANAAL KEUZE

 OVER MIDI 

De afkorting MIDI betekent: „Musical Instruments Digital Interface“ (digitale interface voor muziekinstru-

menten), een internationale standaard voor het verbinden van synthesizers, sequencers (digitale 

opname-apparaten), keyboards en andere elektronische instrumenten met het doel: het mogelijk maken 

van uitwisselen van gegevens tussen deze apparaten. De CN21 is met twee MIDI aansluitingen 

uitgerust: MIDI IN en MIDI OUT. Voor de verbinding zijn speciale MIDI-kabels nodig.

 MIDI IN : Ontvangt noten, bevelen voor klankwisselingen en andere informaties

 MIDI OUT : Zendt noten, bevelen voor klankwisselingen en andere informaties

 AANSLUITING AAN EEN  EXTERNE SEQUENCER 

 Wanneer men een externe sequencer heeft aangesloten, kunnen songs op de CN21 worden gespeeld en 

daarbij direct op de externe sequencer worden opgenomen, incl. klankinformaties (bv. piano, strijkers en 

vibrafoon etc.), die door de MULTITIMBRAL MODUS van de CN21 wordt gecontroleerd om een 

meersporige MIDI opname te produceren.

 CN21 MIDI FUNCTIES

 Zenden / Ontvangen van gespeelde notengegevens op het klavier  Ontvangen van volumegegevens 
MIDI Zend- / ontvangstkanaal (MIDI Transmit / Receive Channel)  Multi-Timbral instelling
 Zenden van programmawisselingnummers
(Sending Program Change Numbers)  Zenden / Ontvangen van exclusieve gegevens

 Zenden / Ontvangen van pedaalgegevens
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Om MIDI informaties tussen twee met elkaar verbonden MIDI instrumenten uit te wisselen, moeten beide 

apparaten op hetzelfde kanaal zijn ingesteld.

 Stap1

Houd de METRONOME en SOUND SELECT knoppen gelijktijdig ingedrukt en druk dan op die toets op 
het klavier, waar de MIDI CH functie is opgeslagen.

 Stap 2

Terwijl u de METRONOME en SOUND SELECT knoppen ingedrukt houdt, kiest u met de cijfertoetsen 
het gewenste MIDI kanaal door een getal met twee cijfers in te geven.

 Om bv. het MIDI kanaal 1 in te stellen moet u de knop '0' en vervolgens de knop '1' indrukken. 

Om het MIDI kanaal 16 in te stellen moet u de knop '1' en vervolgens de knop '6' indrukken.

 Een MIDI kanaal kan in het bereik van 1 tot 16 worden uitgekozen.

 Na het inschakelen staat het MIDI kanaal in de CN21 automatisch op kanaal 1 (CH 1).

8) MIDI LOCAL CONTROL ON/OFF (aan/uit)
Van deze instelling hangt het af, of de klankopwekking op de CN21 via het ingebouwde klavier (AAN) of via een 

extern MIDI instrument (UIT) wordt bestuurd. Ook wanneer de LOCAL CONTROL modus uitgeschakeld is, worden 

informaties via de op het klavier aangeslagen toetsen aan een extern MIDI instrument of een computer gezonden.

Wanneer de CN21 informaties ontvangt, worden deze met de klank van de CN21 weergegeven.

 Stap1

Houd de METRONOME en SOUND SELECT knoppen gelijktijdig ingedrukt en druk dan op die toets op 
het klavier, waar de  LOCAL functie is opgeslagen.

 Stap 2

Terwijl u nog de METRONOME en SOUND SELECT knoppen ingedrukt houdt, drukt u op de knop '- (off)', om 
MIDI LOCAL CONTROL op 'uit' te zetten of op de knop'+ (on)', om MIDI LOCAL CONTROL op 'aan' te zetten.

 Na het inschakelen wordt de MIDI Local Control functie automatisch op 'on' gezet.
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9) MULTI-TIMBRAL MODUS ON/OFF (aan/uit)
Normaal gesproken worden gegevens slechts via een enkel MIDI kanaal gezonden en ontvangen. Wanneer 

de MULTI TIMBRE functie is ingeschakeld, wordt het ontvangen van MIDI gegevens op meerdere kanalen 
(CH 1 - CH 16) gelijktijdig mogelijk, waarbij bij iedere klank een andere klankkleur kan worden toegewezen, 
zodat u  – met een aangesloten MIDI sequencer - met de CN21 ensemble-vertolkingen kunt bereiken.

 In onderstaand overzicht kunt u informaties vinden over ontvangen programmawisselingnummers en de daarbij 

passende klanken.

 Wanneer de MULTI-TIMBRAL modus is ingeschakeld, worden ontvangen gegevens op MIDI kanaal 10 (CH 10) niet 

weergegeven.

 Stap1

Houd de METRONOME en SOUND SELECT knoppen gelijktijdig ingedrukt en druk dan op die toets op 
het klavier, waar de MULTI functie is opgeslagen.

 Stap 2

Terwijl u nog steeds de METRONOME en SOUND SELECT knoppen ingedrukt houdt, drukt u de knop '- 
(off)', om de MULTI-TIMBRAL MODUS op 'uit' te zetten of de knop '+ (on)', om de  MULTI-TIMBRAL 
MODUS op 'aan' te zetten.

 Na het inschakelen wordt de MULTI-TIMBRAL MODUS automatisch op 'off' gezet.

Overzicht van de programmawisselingnummers

Sound Name Multi-Timbral Modus ON (aan) 
Multi-Timbral Modus OFF 

(aus) 
Program # Bank MSB Bank LSB

CONCERT GRAND 1 121 0 1 
STUDIO GRAND 1 121 1 2 
MODERN PIANO 2 121 0 3 
ROCK PIANO 2 121 1 4 
CLASSIC E.PIANO 5 121 0 5 
MODERN E.P. 6 121 0 6 
JAZZ ORGAN 18 121 0 7 
CHURCH ORGAN 20 121 0 8 
HARPSICHORD 7 121 0 9 
VIBRAPHONE 12 121 0 10 
STRING ENSEMBLE 49 121 0 11 
SLOW STRINGS 45 95 1 12 
CHOIR 53 121 0 13 
NEW AGE PAD 89 121 0 14 
ATMOSPHERE 100 121 0 15
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10) ZENDEN VAN PRO-
GRAMMAWISSELINGNUMMERS

Deze functie maakt het mogelijk om met de CN21 piano programmawisselingnummers te zenden. Ze kunnen 

een willekeurig nummer van 1 tot 128 aan een extern aangesloten MIDI apparaat zenden.

 Stap1

Houd de METRONOME en SOUND SELECT knoppen gelijktijdig ingedrukt en druk dan op die toets op 
het klavier, waar de PROGRAM functie is opgeslagen.

 Stap 2

Terwijl u nog steeds de METRONOME en SOUND SELECT knoppen ingedrukt houdt, drukt u op de 
knop '- (off)', om bij een klankwisseling geen programmawisselingnummer te zenden of de knop '+ (on)', 
om bij een klankwisseling een programmawisselingnummer te zenden.

 Na het inschakelen wordt de functie TRANSMIT PROGRAM CHANGE automatisch op 'off' gezet.

 Stap 3

Om het gewenste programmawisselingnummer direct te zenden, moet u eerst de  METRONOME en SOUND SE-
LECT knoppen gelijktijdig ingedrukt houden. Druk vervolgens op de toets op het klavier, waar de PROGRAM functie 
is opgeslagen en vervolgens het nummer met 3 cijfers m.b.v. de bijbehorende cijfertoetsen op het klavier.

 Programmawisselingnummers met 3 cijfers in het bereik van 001 tot 128 kunnen worden gezonden. Druk bv. 
'0', '0', en '1', om het programmawisselingnummer 1 te zenden.
 Het programmawisselingnummer wordt gezonden, zodra u de derde cijfertoets indrukt.

Cijfertoetsen

Zenden aan 

Zenden uit

Gebruik deze toetsen om een programmawisselingnummer vast 
te leggen dat u wilt zenden.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
- + 

 off on
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6. BIJLAGE
1) AANSLUITMOGELIJKHEDEN

 *Dit is de onderkant van de speeltafel.

1 KOPTELEFOON AANSLUITINGEN 

Hier kunnen max. 2 koptelefoons gelijktijdig worden aangesloten.

2 PEDAAL AANSLUITING 

Hieraan kan een pedaal worden aangesloten.

3 MIDI AANSLUITINGEN 

Hier kunnen externe MIDI apparaten worden 

aangesloten.

Pedaal kabel

Koptelefoon

IN OUT

MIDI-compatible instrumenten 
zoals bv.een soundmodul of een 
sequencer.

Klavier
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2) MONTAGEHANDLEIDING

Controleer voor de montage of alle onderdelen compleet voorhanden zijn.

Voor het in elkaar zetten heeft u een kruisschroevendraaier (+) nodig. Deze is niet bij de levering inbegrepen.

 MEEGELEVERDE ONDERDELEN 
Zijdeel (A) ............................................... 2 Stk. 
Achterwand (B) .......................................... 1 Stk. 
Pedaaleenheid (C)...................................... 1 Stk. 
Schroef (D) ................................................. 2 
Stk. 
Schroef (E) ................................................. 4 Stk. 
Schroef (F) ................................................. 4 Stk. 
Schroef (met onderlegplaatje en veerplaatje) (F') 
.................................................................... 4 Stk. 
Instelschroef (G) ........................................ 1 Stk. 
Koptelefoonhouder set 
 Koptelefoonhouder............................................ 1 Stk. 

 Schroeven.......................................................... 2 Stk.

 VOLGORDE VAN DE MONTAGE
1. Draai de instelschroef (G) ca. 1 cm in de onderkant van de 

pedaaleenheid (C).
Maak de aansluitkabel onder de pedaaleenheid los en trek 
deze eruit.
Bevestig de zijdelen (A) en de pedaaleenheid (C) met de vier 
schroeven (F). 
Controleer of de schroeven stevig aangetrokken zijn.
Gebruik het juiste zijdeel voor de linker en de rechter zijde 
van de piano.
Let erop dat de pedaalkabel niet tussen de opbouwdelen 
wordt ingeklemd.

2. Bevestig het zijdeel (A) en de achterwand (B) met de twee 
schroeven (D). Daarna bevestigt u de achterwand (B) en de 
pedaaleenheid (C) met vier schroeven (E).

Attentie  Voor het opstellen van het instrument moet u de handleiding volledig hebben doorgelezen. De 

montage moet met minstens 2 personen worden uitgevoerd. 
 Let er bij de montage beslist op dat u uw vinger niet aan de afdekking van het klavier inklemt of dat 

    het instrument op uw voet valt.

Schroef (F) 

M6  25

Schroef (F') 

M6  25

Schroef (D) 

4  30

Schroef (E) 

4  20

Instelschroef (G)

(F')

Opening voor de instelschroef 
(onderkant van de pedaaleenheid)

(A)

(G)

Pijll

(C)

(C)

(B)

(D)

(E)

(A)
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3. Leg nu de piano op de voorste helft van de standaard, zodat 
de achterste metalen hoeken van boven te zien zijn. Schuif 
de speeltafel voorzichtig met een hand naar achteren. Let 
erop dat de speeltafel niet wegglijdt en van de standaard 
valt. De haken van de speeltafel liggen nu boven de metalen 
hoeken van de zijdelen. Let erop dat u niet uw vingers of uw 
handen tussen de standaard en de speeltafel inklemt. 
Bevestig nu de speeltafel en de standaard met de vier 
schroeven (met onderlegplaatje en veerplaatje)(F').
Bevestig de schroeven eerst losjes en let erop dat ze 
gemakkelijk door de daarvoor bedoelde openingen passen. 
Draai vervolgens de schroeven goed vast.

4. Steek de pedaalkabel - die uit de pedaaleenheid 
(C) komt – in de pedaalaansluiting aan de speeltafel en 
bevestig de kabel met de kabelhouders.

5. Bevest ig  de  kopte le foonhouder  aan de rood 
gemarkeerde punten met de beide schroeven die 
zich in hetzelfde plast ic zakje bevinden.

6. Draai aan de instelschroef (C), tot deze de bodem licht 
aanraakt en de pedaaleenheid steunt.

Attentie  Controleer of de speeltafel en de standaard correct met de passende schroeven
bevestigd zijn. Indien dit niet het geval is, bestaat er gevaar dat de speeltafel omlaag valt 
en dat er beschadigingen of verwondingen kunnen ontstaan.

Attentie  De pedaaleenheid kan

doormidden breken, wanneer de in-

stelschroef de bodem niet goed aan-

raakt. Wanneer de CN21 wordt ge-

transporteerd, moet u hem goed op-

tillen en niet over de bodem slepen.

Gevaar voor 
handen en 
voeten

(F')

Rood gemarkeerde punten

Instelschroef

Pedaaleenheid

Bodem

Achterkant van het instrument

Pedaalaansluiting

Kabelhouder

Pedaalkabelstekker 
met arretering
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3) CONCERT MAGIC SONG LIJST

Categorie Song Name Toonsoort Modus
Children's Songs Twinkle, Twinkle, Little Star 1 MP 

I'm A Little Teapot 2 MP
Mary Had A Little Lamb 3 MP 
London Bridge 4 MP 
Row, Row, Row, Your Boat 5 MP 
Frère Jacques 6 MP 
Old MacDonald Had A Farm 7 MP 

Christmas Songs Hark The Herald Angels Sing 8 MP
Jingle Bells 9 Mp
Deck The Halls 10 MP 
O Come All Ye Faithful 11 MP 
Joy To The World 12 MP 
Silent Night 13 MP 
We Wish You A Merry Christmas 14 MP 

American Classics Battle Hymn Of The Republic 15 MP
Yankee Doodle 16 MP
Danny Boy 17 EB 
Clementine 18 MP 
Auld Lang Syne 19 MP 
Oh Susanna 20 SK 
The Camptown Races 21 MP 
When The Saints Go Marching In 22 EB 
The Entertainer 23 SK 

Classical Selections William Tell Overture 24 SK 
Andante from Symphony No.94 (Haydn) 25 MP
Für Elise 26 EB 
Clair De Lune 27 SK 
Skater's Waltz 28 SK 
Blue Danube Waltz 29 SK 
Gavotte (Gossec) 30 SK 
Waltz of The Flowers 31 SK 

Special Occasions Bridal Chorus 32 MP
Wedding March 33 SK
Pomp And Circumstance 34 SK 

International Songs When Irish Eyes Are Smiling 35 EB
Chiapenecas 36 SK
Santa Lucia 37 SK 
Funiculi Funicula 38 SK 
Romance De L'amour 39 EB 
My Wild Irish Rose 40 EB
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4) LESSON SONG LIJST

 BURGMÜLLER & CZERNY ETUDES

BURGMÜLLER 25
(25 ETUDES FACILES, OPUS 100)
1. La candeur
2. Arabesque
3. Pastorale
4. Petite réunion
5. Innocence
6. Progrès
7. Courant limpide
8. La gracieuse
9. La chasse
10 Tendre fl eur
11. La bergeronnette
12. Adieu
13. Consolation
14. La styrienne
15. Ballade
16. Douce plainte
17. Babillarde
18. Inquiétude
19. Ave Maria
20. Tarentelle
21. Harmonie des anges
22. Barcarolle
23. Retour
24. L' hirondelle
25. La chevaleresque

CZERNY 30  (ETUDES DE MÉCANISME, OPUS 849)

* Geen songnamen
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5) SPECIFICATIES

 Klavier 88 T o e t s en (Advanced Hammer Action IV) 

 Max. polyfonie 72

 Klanken 15 Klanken (Concert Grand, Studio Grand, Modern Piano, Rock Piano, Classic E.Piano, Modern E.P., Jazz 

Organ, Church Organ, Harpsichord, Vibraphone, String Ensemble, Slow Strings, Choir, New Age Pad, 

Atmosphere)

 Andere functies Volume, Transponeren, Stemming, Dual, Demosongs (15 songs), aanslagcurven (normaal, licht, zwaar, 

uit), Hall (Kamer, Podium, Hal), Concert Magic (40 songs), MIDI functies

 Lesson functie 2 Songbooks (overzicht van de songs op pagina 35 van deze handleiding), partijen voor rechter- en 

linkerhand separaat speelbaar, tempo instelbaar

 Recorder Totale opslagvermogen ca. 7.500 noten (1 song, 1 spoor)

 Metronoom Maatsoorten: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8, Tempo: 10-300 BPM

 Pedalen Demperpedaal (half pedaal mogelijk), pianopedaal, Sostenutopedaal

 Aansluitingen Koptelefoons (2), Pedaal, MIDI IN OUT

 Uitgangsvermogen 16 W x 2

 Luidsprekers 12 cm x 2

 Klavierafdekking 
afdekkingTastaturabdeckung 

Verzonken

 Opnamevermogen 50 W

  Afmetingen 
(BxTxH)
Met ingeklapte 
lessenaar

137cm x 42,5cm x 84cm

 Gewicht 43,5 kg
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6) MIDI IMPLEMENTATION TABELLE

FUNCTION TRANSMITED RECEIVED REMARKS

Basic channel 
(Default) 
(Changed)

1 
1 - 16

1 
1 - 16

Mode
(Default) 
(Message) 
(Altered)

3 1 
1, 3* 

*  The default for the 
OMNI mode is ON. 
Specifying MIDI 
channels automatically 
turns it OFF.

Note number 
(True Voice)

15 - 113* 0 - 127
15 - 113 

*  with Transpose

Velocity 
(Note ON) 
(Note OFF)

  9nH  v=1-127 
  8nH  v=0

After touch 
Key's
Channel's

Pitch Bend 

Control change

7 
64 
66 
67

Volume 
Sustain pedal 
Sostenute pedal 
Soft pedal

Program Change 
True

See the Program Change 
Number Mapping on 
page 29.

System Exclusive 

Common
(Song Position) 
(Song Select) 
(Tune)

System : 
Real time

(Clock) 
(Commands)

Other

(Local ON / OFF) 
(All Notes OFF) 
(Active Sense) 
(Reset)

 * 
 * 

*  When Multi-Timbral 
mode is ON

Mode 1 : OMNI ON, POLY Mode 2 : OMNI ON, MONO 
Mode 3 : OMNI OFF, POLY Mode 4 : OMNI OFF, MONO

: Yes 

: No

KAWAI DIGITAL PIANO 
MODEL : CN21

Date : November 2006 
Version : 1. 0
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