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Belangrijke informatie
Veiligheidsvoorschriften

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 handelingn.

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

LET OP

LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN - NIET OPENEN

OM EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMIJDEN IN GEEN GEVAL DE NETADAPTER OPENEN.

Geeft aan dat er een verschil in potentiaal kan
optreden, dat de dood of zware verwondingen 
veroorzaakt, wanneer het apparaat niet 
correct wordt behandeld.

Geeft aan dat er een verschil in potentiaal 
kan optreden, dat het apparaat beschadigt, 
wanneer het niet correct wordt behandeld.

WAARSCHUWING
OM HET RISICO VAN BRAND EN 
ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE 
VERKLEINEN, MAG HET  
APPARAAT NOCH AAN REGEN

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

GEVAAR VOOR

NIET OPENEN 

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

ELEKTRISCHE SCHOKKEN
NOCH AAN VOCHTIGHEID
WORDEN BLOOTGESTELD.

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

Er bevinden zich geen delen in het instrument die door u moeten worden onderhouden. 
Laat de service door gekwali�ceerd personeel uitvoeren.
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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.

Wanneer u de netkabel eruit wilt trekken,
pak dan altijd de stekker 
direct aan. Trek nooit 
alleen aan de kabel.

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

Open, repareer of modificeer
het instrument niet.

Foute handelingen kunnen een defect, elektrische 
schokken of kortsluiting veroorzaken.

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

Foute handelingen kunnen gehoorschade veroorzaken.

Dit product kan met een stekker zijn uitgerust waarvan de contacten niet dezelfde 
grootte hebben. Dit is een veiligheidsmaatregel. Mocht u om deze reden de stekker
niet in uw wandcontactdoos kunnen steken, neem dan contact op met een erkende
technicus om de stekker te vervangen. Probeer nooit zelf iets aan de stekker te 
veranderen.

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, of een door KAWAI 
 aanbevolen netadapter.

 Als u de stekker in de wandcontactdoos steekt, moet
 u controleren of de vorm van de aansluiting en 
 ook de spanning overeenkomen. 

 Foute handelingen kunnen brand veroorzaken.

120V 240V230V

LET OP! Geeft aan dat er een verschil in potentiaal kan optreden, dat de
dood of zware verwondingen veroorzaakt, wanneer het apparaat
niet correct wordt behandeld.

Let erop dat er geen 
vreemde voorwerpen in het  
instrument komen.

Water, naalden en haarspelden kunnen kortsluiting 
en defecten veroorzaken. Het product mag niet
aan waterdruppels of spatten worden blootgesteld. 
Plaats geen met vloeisto�en gevulde voorwerpen 
zoals vazen op het product.
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Foute handelingen kunnen de kabels beschadigen,
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 apparaat het beste
 met een licht vochtige doek. 

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.

 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.

brand kunnen veroorzaken.kaarsen, op het product.

Het opstellen van uw instrument op zulke plaatsen 
kan beschadigingen veroorzaken.
Gebruik dit product uitsluitend in een gematigd
klimaat (niet in een tropisch klimaat).

Plaats uw instrument NIET op de volgende plekken:
 Onder het raam, waardoor het 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 vervuiling door zand en stof.
 Plaatsen die extreem schokken en bewegen.

LET OP!
Geeft aan dat er een verschil in potentiaal kan optreden, dat 
het apparaat beschadigt, wanneer het niet correct wordt
behandeld.

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.

Foute handelingen kunnen defecten aan dit en
andere apparaten veroorzaken.

Zorg dat alle apparaten zijn
uitgeschakeld, voordat u
de kabels aansluit.

UIT

Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter om het instrument met stroom te verzorgen.
 Gebruik geen andere netadapterr.
 Gebruik de meegeleverde netadapter nooit voor andere apparaten.

Plaats geen open vlammen, zoals bijv. Een open vlam zou kunnen omvallen en een
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Instructie voor 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 het 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)

Dit product mag alleen met de door de fabrikant bijgeleverde standaard worden gebruikt.

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 of beschadigd is.

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

Dit product moet zo opgesteld worden dat er een goede luchtcirculatie gewaarborgd is. 

Het niet naleven van dit voorschrift kan leiden
tot oververhitting van het product en een brand
veroorzaken.

niet door kranten, tafelkleedjes, gordijnen
of iets dergelijks worden afgedekt. 

Het typeplaatje bevindt zich onder de speeltafel 
(zie afbeelding hiernaast).

Let erop dat de ventilatieopeningen 

Er moet minstens 5 cm ruimte om het product heen wezen om een goede luchtcirculatie te hebben. 
Controleer of eventuele luchtopeningen niet afgedekt zijn. 

Het apparaat moet door gekwali�ceerd personeel worden behandeld als:

typeplaatje
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Invoering
Hartelijk dank voor de aanschaf van een Kawai digitale piano.
Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door en houd hem bij de hand om er later iets in te kunnen opzoeken, zodat u zo lang 
mogelijk veel plezier van dit instrument beleeft.

 ▋ Over deze gebruikershandleiding

Deze gebruikershandleiding bevat korte aanwijzingen over de 
fundamentele weergave kenmerken en bedieningsdetails voor 
verschillende functies.

 ▋ Typeplaatje

De informatie inclusief de naam van het model en het serienum-
mer zijn op het typeplaatje aan de onderkant van het instrument
aangegeven.

 ▋ Rechten aan geestelijk eigendom

• De term Bluetooth® uen diens logo‘s zijn gedeponeerde han-
delsmerken van de Bluetooth SIG, Inc. en worden door Kawai 
Musical Instruments Mfg. Co., Ltd. onder licentie gebruikt.

• „Windows“ is een geregistreerd merk van de Microsoft Corpo-
ration.

• „Mac“ is een geregistreerd merk van de Apple Inc.
• Enige samples © PREMIER Engineering Inc.

 ▋ Reiniging

• Reinig de kast van het product met een droge, zachte doek.
• Gebruik geen alcohol, benzol, verdunner of hypochlorieto-

plossing. Anders kunnen er verkleuringen of vervormingen 
van de toetsen, het oppervlak of de bedieningsknoppen ont-
staan.

• Al naargelang het materiaal van het gebruikte doekje kan het 
herhaaldelijk afvegen van het instrument tot verkleuringen of 
vervormingen leiden.

• Wanneer het oppervlak van de pedalen vuil is, reinigt u de 
pedalen met een droge, voor de vaatwasser geschikte spons. 
Houd er rekening mee dat de reiniging van de vergulde peda-
len met een doek tot gevolg kan hebben dat het oppervlak 
mat wordt.

• Probeer niet de pedalen met roest verwijderende oplosmid-
delen, schuurpapier of vijlen te reinigen.

 ▋ Symbolen

[     ]
De tekens tussen haakjes [ ] geven de namen van
regelaars, knoppen, aansluitingen of stekkers  
aan.

Dit symbool geeft de positie van de te bedienen
knop aan, en het getal in dit symbool geeft de
volgorde van de bediening aan. De waarde 
in dit symbool komt overeen met het in de 
gebruikershandleiding aangegeven nummer.

Het wijsvinger-symbool geeft de bediening 
van de knoppen aan en de waarde in dit 
symbool komt overeen met het nummer dat de 
betreffende bedieningshandeling is toegewezen.

Dit symbool verwijst naar voorzorgsmaatregelen
bij de bediening.

Dit symbool beschrijft begrippen en levert extra
informatie, wanneer de indicatie van het 
beeldscherm van de naam afwijkt.

S Dit symbool verwijst naar de pagina waarnaar
verwezen wordt.

 ▋ Stemmen

Daar deze piano een digitaal instrument is, hoeft het niet ge-
stemd te worden. 
Mocht een aspect van dit instrument niet naar behoren functio-
neren, dient u om ondersteuning te krijgen contact op te nemen
met de winkel waar u het instrument heeft gekocht.
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Om nadere informatie over MIDI en de daarbij behorende bedieningsdetails te verkrijgen, dient u het aanvullende PDF-handboek van
de Kawai Global website te downloaden:
https://www.kawai-global.com/support/manual
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Voorbereiding

Bedieningselem
enten en functies

⑥

⑧

③

④

⑤

⑦
⑩
⑪

⑫

⑨
②

①

⑬

⑭

⑲⑰⑯⑮ ⑱

In landen waar de bluetooth-functie

niet beschikbaar is, wordt het

bluetooth-symbool niet weergegeven.

Bedieningselementen en functies
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Bedieningselem

enten en functies

① Aan-/uitknop [POWER]
Met deze knop kunt u het instrument in en uitschakelen. 
Wanneer u het instrument niet gebruikt, dient u het uit te 
schakelen.

② Volumeregelaar [MASTER VOLUME]
Met deze regelaar regelt u het volume van de ingebouwde 
luidsprekers, de hoofdtelefoon of de LINE-OUT aansluitin-
gen.

③ Display
Het display geeft u informatie over de actueel ingestelde 
klank of over zojuist gekozen instellingen.

Op het oppervlak van de display bevindt zich een 
beschermfolie. Verwijder deze folie als u het instrument
gebruikt.

④ Knoppen [1][2][3]
Met deze knoppen kunt u een van drie functies/opties kie-
zen die in de display onderaan getoond worden.
Zij dienen verschillende doeleinden, afhankelijk van de 
weergegeven inhoud.

⑤ Pijltjesknoppen
Deze knoppen dienen verschillende doelen, zoals het 
weergeven van het vorige of volgende scherm.
Er zijn de knoppen [UP], [DOWN], [RIGHT] en [LEFT].

⑥ Knop [EFFECTS]
Met deze knop selecteert u het effect, stelt u in hoe het ef-
fect wordt toegepast en schakelt u het effect in of uit.

⑦ Knop [REVERB]
Met deze knop selecteert u het galmeffect en schakelt u 
het effect in of uit.

⑧ Knop [PLAY/STOP]
Met deze knop kunt u opgenomen spel en interne songs, 
b.v. die welke in de oefenfunctie zijn opgeslagen, afspelen 
of stoppen.

⑨ Knop [REC]
Met deze knop kunt u uw spel opnemen.

⑩ Knop [METRONOME]
Met deze knop kunt u de metronoom in- of uitschakelen 
en het tempo, de maatsoort en het volume aanpassen.

⑪ Knop [REGISTRATION]
Met deze knop kunt u favoriete klanken en instellingen in 
een registratiegeheugen opslaan, zodat deze snel kunnen 
worden opgeroepen.

⑫ SOUNDKNOPPEN
U kunt de klanken met deze knoppen selecteren.

⑬ Aansluitingen [PHONES]
Aan deze aansluitingen kunt u een stereo-koptelefoon aan 
het instrument aansluiten. Er is zowel een aansluiting voor 
een stereominijack als ook voor een stereo-jack voorhan-
den, die u ook gelijktijdig kunt gebruiken.

⑭ Aansluiting [USB to DEVICE]
Deze aansluiting wordt gebruikt om een USB-stick aan te 
sluiten.

⑮ Aansluiting [PEDAL]
Deze aansluiting wordt gebruikt om de pedaalkabel aan te 
sluiten die aan de pedaaleenheid is bevestigd.

⑯ Aansluiting [USB to HOST]
Aan deze aansluiting kunt u uw computer met een gebru-
ikelijke USB “A naar B“ kabel aan het instrument aansluiten 
voor het verzenden en ontvangen van MIDI-gegevens.

⑰ Aansluiting [DC IN]
Hier wordt de meegeleverde netadapter aangesloten.

⑱ Aansluitingen [LINE IN]
Via deze aansluitingen kunt u andere elektronische instru-
menten of audio-apparaten aansluiten om hun klanken via 
de ingebouwde luidsprekers van het instrument te laten 
horen.

⑲ Aansluitingen [LINE OUT]
Via deze aansluitingen kunt u andere externe apparaten 
(versterker, stereosysteem) aansluiten om naar de klank 
van het instrument te luisteren of deze op audio-appara-
ten op te nemen.
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O
penen/Sluiten van de toetsenklep

Openen/Sluiten van de toetsenklep
 ▋ Toetsenklep openen

Til de greep met beide handen iets op en schuif de klep naar 
achteren in het instrument.

•  Laat bij het openen van de toetsenklep geen 
voorwerpen daarop liggen. Deze voorwerpen 
zouden anders in het binnenste van het instrument 
kunnen vallen en een elektrische schok, kortsluiting, 
brand of uitvallen van het instrument tot gevolg 
kunnen hebben.

•  Let erop dat u niet uw handen of vingers tussen 
toetsenklep en kast van het instrument inklemt.

 ▋ Toetsenklep sluiten

Trek het toetsenklep met beide handen naar voren en laat het 
langzaam zakken.

Lessenaar
1. Til de lessenaar op.
2. Plaats de metalen steun (aan de achterkant) van de lessenaar
3. in een van de daarvoor bedoelde posities van de houder, om
4. de lessenaar in de gewenste hoek te zetten.

(Drie verschillende hoeken kunnen worden ingesteld.)

Pedaal instelschroef
Voor een betere stabiliteit is een instelschroef onder de pedaa-
leenheid aangebracht. 

Draai de schroef tegen de klok in tot ze een vast contact met de 
bodem heeft. Wanneer de schroef bij het spelen niet de bodem 
aanraakt, kunnen het pedaal en/of de pedaaleenheid worden 
beschadigd.
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Stroom

verzorging

Stroomverzorging
1. Netadapter aan het instrument aansluiten

Sluit de kabel van de netadapter aan de [DC IN] bus onder de 
speeltafel van het instrument aan.

2. Netkabel op een stopcontact aansluiten

Steek de netstekker van de netadapter in een stopcontact.

3. Instrument in-/uitschakelen

Druk de [POWER] knop om het instrument in te schakelen.
Wanneer het instrument is gestart, gaat de led-indicatie van de 
[POWER] knop aan.

Druk opnieuw de [POWER] knop om het instrument uit te scha-
kelen.

Schakel het instrument niet uit, voordat het starten is 
beëindigd.
Trek de netstekker niet uit het stopcontact, voordat de 
display is uitgeschakeld.

De eerste indicatie van het beeldscherm die verschijnt, wanneer het instrument na het inschakelen is 
gestart, wordt beginscherm genoemd.
Het beginscherm is het hoofdmenu van de bediening.

Bluetooth symbool
Dit symbool wordt weergegeven,  
wanneer Bluetooth is geactiveerd.
Het symbool wordt omgekeerd 
weergegeven, wanneer een 
verbinding met een Bluetooth-
toestel met succes tot stand werd 
gebracht.

Transpose symbool
Dit symbool wordt weerge-
geven, wanneer de Transpose 
functie is geactiveerd.

Kopfhörer symbool
Dit symbool wordt weergegeven wanneer een 
koptelefoon is aangesloten.

USB symbool
Dit symbool wordt weergegeven 
wanneer een USB-stick is aan-
gesloten.

Deze velden komen overeen met de knoppen [1], [2] en [3].
Zij dienen verschillende doeleinden, afhankelijk van de weergegeven inhoud.

Beginscherm
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Volum
e en koptelefoons

Volume en koptelefoons
 ▋ Volume instellen

Gebruik de [MASTER VOLUME] regelaar rechts van het klavier om 
het volume te regelen.
Beweeg de schuifregelaar omhoog om het volume te verhogen 
en omlaag om het volume te verlagen.
Regel het volume terwijl u luistert naar het klankbeeld terwijl u 
de toetsen indrukt.

 ▋ Gebruik van koptelefoons

Steek de koptelefoon in de [PHONES] aansluiting, die zich aan de
onderkant van de kast van het instrument bevindt.
Wanneer de koptelefoon is aangesloten, zijn de luidsprekers van
de kast van het instrument geluidloos geschakeld.

 ▋ Gebruik van de koptelefoonhouder

Hier kunt u uw koptelefoon gemakkelijk ophangen, wanneer u 
hem op dat moment niet gebruikt.
Wanneer u de koptelefoonhouder wilt gebruiken, breng hem 
dan aan op de plek die in de afbeelding te zien is.

Hang geen andere voorwerpen dan koptelefoons 
aan de koptelefoonhouder. Anders kunnen er 
beschadigingen ontstaan.

harder

zachter 
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Klanken
Dit instrument beschikt 45 realistische instrumentenklanken. De klanken zijn in acht categorieën onder-
verdeeld en kunnen met de SOUND knoppen worden opgeroepen. „SK-EX Concert Grand Piano | Concert“ 
is geselecteerd als de standaardinstelling. De klanken worden weergegeven op het beginscherm.
P81  Lijst van sounds/demo songs

 ▋ Klank kiezen

1. Druk in het beginscherm op de [UP]/[DOWN] knop om een 
categorie te selecteren.
Of druk op de SOUND toets om de categorie te kiezen.
De LED-indicator voor de geselecteerde SOUND knop licht 
op en de naam van het geselecteerde geluid wordt op het 
display getoond.

Het display toont afgekorte namen voor de klanken.

2. Druk op de [LINKS]/[RECHTS] knop om een klankvariatie van 
de geselecteerde categorie te selecteren.
Of druk op dezelfde SOUND knoppen om de variatie te kie-
zen.

Dit instrument is uitgerust met drie pedalen.

 ▋ Sustainpedaal (rechter pedaal)

Door het bedienen van dit pedaal klinkt de klank ook na het los-
laten van de toetsen door. De lengte van de galm is afhankelijk 
van het feit, hoever men het pedaal omlaag indrukt. (Hiermee 
wordt het gebruik van halfpedaal ondersteund)

 ▋ Sostenutopedaal (middelste pedaal)

Wanneer u dit pedaal gebruikt - terwijl noten gedrukt worden - wor-
den deze noten vastgehouden en alle daarna gespeelde noten niet.

 ▋ Softpedaal (linker pedaal)

Het bedienen van dit pedaal maakt de klank milder en reduceert
het volume iets. Het effect van deze pedaal kan worden gere-
geld door hoe diep het pedaal wordt ingedrukt. De rotatiesnel-
heid (langzaam of snel) kan worden geregeld wanneer „Rotary“ 
is geselecteerd als effecttype.

De werking van het gebruik van de afzonderlijke 
pedalen kan al naargelang de klank niet altijd worden 
vastgesteld.

Softpedal
Sostenutopedal

Sustainpedal

 ▋ Grand Feel Pedal System

Dit instrument is uitgerust met het Grand Feel Pedal System. De weerstand bij het gebruik van de drie pedalen (Sustain, Soft en Sos-
tenuto) komt overeen met het speelgevoel van de pedalen van een SK-EX concertvleugel van Kawai.

Pedalen

1

1

2 2
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Metronome (metronoom)
De metronoomfunctie kan u uitstekende diensten bewijzen, daar ze een constant ritme aangeeft, waara-
an u zich bij het oefenen gemakkelijk kunt oriënteren.

 ▋ Metronoom in-/uitschakelen

• Druk de knop [METRONOME].
De LED indicatie van de [METRONOME] knop gaat aan en de 
metronoom start.

• Als u nogmaals op de [METRONOME] knop drukt, stopt de me-
tronoom en gaat de LED-indicatie van de [METRONOME] knop 
uit.

 ▋ Metronoom instellingen

Positie Beschrijving

Tempo De waarde kan in het bereik van    = 10 tot 300 worden ingesteld.
De standaard instelling is    = 120.

Beat/Rhythm De volgende maatsoorten staan ter beschikking: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8, 7/8, 9/8, 12/8.

Wanneer de instelling 1/4 is geselecteerd, wordt uitsluitend het
klikken zonder accent geproduceerd.

De standaard instelling is 4/4.
Er zijn 100 ritmetypes beschikbaar.

P83  Ritme lijst

Volume Het metronoomvolume kan in het bereik van 1 tot 10 worden ingesteld.
De standaard instelling is 5.

 ▋ Metronoom instellen

1. Houd de [METRONOME] knop ingedrukt om het metronoom 
instellingenscherm te openen.

2. Druk op de [UP]/[DOWN] knop [2] om het instellingenmenu 
te selecteren.

3. Druk op de [LINKS]/[RECHTS] knop [3] om de waarde te selec-
teren.

• Houd de [LINKS]/[RECHTS] knoppen gelijktijdig ingedrukt om 
de standaardinstelling te herstellen.

• Als u op de [3] toets onder het display drukt, wordt het begin-
scherm opnieuw getoond.

houden

1
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Recorder
Met dit instrument kunt u songs opnemen en afspelen. Met de interne recorder van dit instrument kunt 
u songs opnemen in het interne geheugen en ze afspelen vanuit het interne geheugen. Met de USB-re-
corder kunt u songs opnemen op een USB-stick en songs afspelen die op de USB-stick zijn opgeslagen.

 ▋ Opname formaat

Interne geheugen
• Interne formaat

USB-stick
• MP3-formaat

Bitrate: 256 kBit/s vast, samplingfrequentie: 44,1 kHz, stereo
• WAV-formaat

Samplingfrequentie: 44,1 kHz, 16 Bit, stereo

 ▋ Interne Recorder

• Met dit instrument kunt u tot 10 songs opnemen voor opslag in het interne geheugen.
Elk song bestaat uit twee afzonderlijke partijen.
Zo kunnen de rechter- en linkerhand als afzonderlijke partijen worden opgeslagen en afzonderlijk worden afgespeeld, zodat u één 
hand tegelijk kunt oefenen.
De twee partijen kunnen ook samen worden afgespeeld. 

• Bij het opnemen van een song in songgeheugen dat al performance data bevat, worden de bestaande performance data                     
overschreven met de nieuwe performance data.

• Wanneer u opneemt op Part 2 zonder het reeds opgenomen Part 1 af te spelen, wordt Part 2 ingesteld voor weergave in song re-
corder modus.

• De totale opnamecapaciteit van dit instrument bedraagt circa 90.000 noten.
De LED-indicatoren voor de [PLAY/STOP] knop en de [REC] knop gaan uit en de opname stopt wanneer het geheugen vol raakt 
tijdens de opname.
Performances worden opgenomen tot vlak voordat de recorder stopt.

Grof richtgetal voor de totale opnamecapaciteit:
Met een totale opnamecapaciteit van 5000 noten kan bijvoorbeeld Beethovens „Für Elise“ drie tot vier keer worden 
opgenomen of is een opname van 10 tot 15 minuten mogelijk.
De opnametijd varieert echter naar gelang van het aantal noten en het tempo van het stuk.
Het aantal pedaaldrukken heeft ook invloed op de opnametijd, aangezien de recorder ook de pedaaldrukken opneemt.

• De inhoud van de opname wordt niet gewist wanneer het instrument wordt uitgeschakeld.

 ▋ Opnemen op een USB-stick

• Met dit instrument kunnen uitvoeringen in audioformaat direct op een USB-stick worden opgenomen.
• De USB-recorder kan ook Bluetooth audio opnemen, zodat optredens met begeleidende muziek kunnen worden opgenomen.

Het audiosignaal van de LINE-IN aansluitingen wordt 
niet opgenomen door de USB recorder.

 ▋ Bediening bij het opnemen met de interne recorder

• Het voor de opname gekozen klank en de tijdens de opname gekozen klanken worden opgeslagen.
• Veranderingen in de effectinstellingen worden niet opgeslagen.
• De tempo instelling wordt niet opgeslagen.

 ▋ Files die kunnen worden afgespeeld

Het instrument kan de volgende gegevens weergeven:
• Songs die zijn opgenomen voor opslag in het interne geheugen
• Op een USB-stick opgeslagen SMF-bestanden (formaat 0, formaat 1)
• Op een USB-stick opgeslagen KSO-files (interne songformaatbestanden)
• Op een USB-stick opgeslagen MP3-bestanden (Bitrate: 8~320 kBit/s, samplingfrequentie: 44,1 kHz, 48 kHz of 32 kHz, stereo)
• Op een USB-stick opgeslagen WAV-bestanden ( samplingfrequentie: 44,1 kHz, 16 bit, stereo)
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Opname in het interne geheugen en afspelen
 ▋ Opname in het interne geheugen

1. Druk op de knop [REC] om het interne recorderscherm te 
openen.
De LED-indicator van de knop [REC] begint te knipperen 
wanneer het interne opnamescherm wordt getoond.

Wanneer een USB-stick is aangesloten, drukt u op de  
knop [1] om het interne recorderscherm op te roepen.

2. Druk op de knop [UP]/[DOWN] om de „Song“ of het „Part“ te 
selecteren.

3. Druk op de knop [LEFT]/[RIGHT] om het song memory of het 
op te nemen part te selecteren.

4. Druk op de knop [PLAY/STOP] om de opname van een song 
te starten.
De opname kan ook worden gestart door op een toets van 
het klavier te drukken.
Wanneer de opname start, gaan de LED-indicatoren voor de 
[REC] knop en de [PLAY/STOP] knop aan.

5. Druk op de [PLAY/STOP] knop om de opname te stoppen.
Wanneer de opname is beëindigd, gaan de LED-indicators 
voor de [PLAY/STOP] knop en de [REC] knop uit.
Het „ “ symbool verschijnt naast de song die wordt afgespeeld.
Het display schakelt automatisch naar de song afspeelmodus.

Song afspeelmodus

• Opnamen kunnen worden gemaakt met de metronoom        
functie ingeschakeld door op de [METRONOME] knop te druk-
ken.

 ▋ Weergave van opnamen uit het interne geheugen

1. Druk op de knop [PLAY/STOP] om naar de songweergavemo-
dus te schakelen.

2. Druk op de knop [UP]/[DOWN] om de „Song“ of het „Part“ te 
selecteren.

3. Druk op de [LEFT]/[RIGHT] knop om de song of het part te 
selecteren dat zal worden afgespeeld.

4. Druk op de knop [PLAY/STOP] om de weergave te starten.
Druk nogmaals op de [PLAY/STOP] knop om de weergave te 
stoppen.

• Wanneer u onder het display op de [3] knop drukt, wordt het 
beginscherm opnieuw getoond.

2
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3 3
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 ▋ Weergave van opnamen van het interne geheugen met andere instellingen

De volgende instellingen kunnen worden gewijzigd voor de opnamen in het interne geheugen.

Interne recorderfunctie Beschrijving Pagina

Key Transpose Transponeer de toonhoogte van het klavier. P47

Song Transpose Transponeer de toonhoogte van de opgenomen song die moet worden 
weergegeven.

P47

Erase Een song wissen. P19

Convert to Audio Zet de opgenomen song om in een MP3-file of een WAV-file en sla het op een USB-
stick op.

P20

1. Druk in de song recorder modus op de [2] knop om het inter-
ne recorder edit scherm te openen.

Scherm voor het bewerken van de interne recorder

2. Druk op de [UP]/[DOWN] knop om het instellingenmenu te 
kiezen.

3. Druk op de [LINKS]/[RECHTS] knop om de waarde te kiezen.

• Houd de [LINKS]/[RECHTS] knoppen gelijktijdig ingedrukt om 
de standaardinstelling te herstellen.

• Wanneer u op de knop [3] onder het display drukt, wordt de 
songweergavemodus opnieuw getoond.

 ▋ Opnamen uit het interne geheugen wissen

1. Wanneer „Erase“ is geselecteerd, drukt u op de knop [2] om 
het scherm voor het wissen van songs op te roepen.

2. Druk op de knop [UP]/[DOWN] om de „Song“ of het „Part“ te 
selecteren.

3. Druk op de knop [LEFT]/[RIGHT] om de song of het part te 
selecteren.

4. Er wordt een bevestiging getoond wanneer op de knop [2] 
wordt gedrukt.

5. Druk op de knop [1] om te wissen of op de knop [3] om te 
annuleren.

• Terwijl het instrument is uitgeschakeld, houdt u de [PLAY/
STOP] knop en de [REC] knop ingedrukt en schakelt u vervol-
gens het instrument in om alle opgenomen songs te wissen.

2

2

3 3
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 ▋ Converteren van opnamen in het interne geheugen

1. Wanneer „ Conv. to Audio“ is geselecteerd, drukt u op de knop 
[2] om het „Convert to Audio“ scherm te openen.

2. Druk op de [UP]/[DOWN] knop om de „Song“ of het „Part“ te 
selecteren.

3. Druk op de [LEFT]/[RIGHT] knop om de song of het part te 
selecteren.

4. Druk de knop [2].

5. Druk op de knop [LEFT]/[RIGHT] om het bestemmingsfor-
maat te selecteren.
Selecteer „MP3“ of „WAV“ als het formaat.

6. Druk op de [PLAY/STOP] knop om het converteren te starten.
Het indrukken van een willekeurige toets op het klavier zal 
ook de conversie starten.
De LED indicators van de [ PLAY/STOP] knop en de [REC] knop 
gaan uit wanneer de conversie begint.

• Toetsen die tijdens de conversie worden ingedrukt, worden 
ook opgenomen.

2

2

3 3
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Opnemen op een USB-stick en afspelen
 ▋ Opnemen op een USB-stick

1. Wanneer een USB-stick is aangesloten aan het instrument, 
kunt u het USB-recorderscherm oproepen door op de knop 
[REC] te drukken.
De LED indicator van de [REC] knop begint te knipperen 
wanneer het USB-recorderscherm wordt geopend.

Het scherm voor de interne recorder wordt opge-
roepen wanneer er geen USB-stick is aangesloten.

2. Druk op de knop [LINKS]/[RECHTS] om het gewenste formaat 
te selecteren.

Druk op de knop [1] om over te schakelen naar het in-
terne recorder scherm.

3. Druk op de knop [2] om het gain-instelscherm te openen.

Gain-instelscherm

Het gain-instelscherm toont het volumeniveau.
Wanneer de digitale piano wordt bespeeld, worden de op-
nameniveaus voor het L-kanaal en het R-kanaal afzonderlijk 
getoond.

4. Druk op de knop [LEFT]/[RIGHT] om de versterking in te stel-
len.
De versterking kan worden ingesteld in het bereik van 0 tot 
15 dB.

Het opgenomen klankbeeld kan vervormd worden als 
de gain-instelling op een hoog niveau is ingesteld.

5. Druk op de knop [PLAY/STOP] om de opname van een song 
te starten.
De opname kan ook worden gestart door op een toets van 
het klavier te drukken.
De LED-indicatoren voor de [REC] knop en de [PLAY/STOP] 
knop gaan aan wanneer de opname start.

• Houd de [LINKS]/[RECHTS] knoppen gelijktijdig ingedrukt om 
het standaardniveau te herstellen.

De opname kan niet worden gestart vanuit het scherm 
voor de gain-instelling.

2 2
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 ▋ Opslaan van de opgenomen uitvoeringen

1. Druk op de knop [PLAY/STOP] om de opname te stoppen.
De LED-indicatoren voor de knop [PLAY/STOP] en de knop 
[REC] gaan uit wanneer de opname stopt.

2. Druk op de knop [1] om de opgenomen performance op een 
USB-stick op te slaan of druk op de knop [3] om te annuleren.

Geef de naam op van de song die op het USB-stick moet wor-
den opgeslagen.

3. Druk op de knop [LINKS]/[RECHTS] om de cursor te bewegen 
en druk op de knop [OMHOOG]/[OMLAAG] om de tekens te 
wisselen.

4. Na ingave van de songtitel drukt u op de [ 2] knop om de 
opname op te slaan.

5. Als er al een bestand is met dezelfde naam, drukt u op de 
knop [1] om te overschrijven of op de knop [3] om te annu-
leren.

Als er al een bestand 
is met dezelfde naam

Bij annulering keert het display terug naar stap 2. 

• Het display keert automatisch terug naar song recorder mode 
nadat het bestand is opgeslagen.

Het opgenomen audiofile wordt opgeslagen in de 
hoofddirectory van de USB-stick.
Het bestand in een andere folder opslaan is niet mo-
gelijk.

 ▋ Beschikbare tekens

0 – 9 A – Z a – z ! # $ % & ' ( ) + , - . ; = @ [ ] ^ _ ` { }

3

3

3 3
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 ▋ Afspelen van songs op een USB-stick

1. Als een USB-stick op het instrument is aangesloten, kunt u 
het songbrowserscherm weergeven door op de [PLAY/ STOP] 
knop te drukken.
De inhoud van de hoofddirectory wordt getoond wanneer 
een USB-stick is aangesloten.

Selectie cursor

2. Druk op de knop [UP]/[DOWN] om de selectiecursor te be-
wegen.

3. Druk op de knop [2] om de song te selecteren of om naar de 
folder te gaan.

4. Druk op de knop [PLAY/STOP] om de weergave te starten.
Druk nogmaals op de [PLAY/STOP] knop om de weergave te 
stoppen.

• Als u op de knop [3] drukt nadat de weergave is gestopt, wordt 
het songbrowserscherm opnieuw getoond.

Songbrowser scherm

 staat voor een ordner  Terug naar bovenliggende folder

Oproepen van van het scherm voor de interne recorder
Terug naar het beginscherm

 staat voor een song

Display en knoppen tijdens de weergave van een file in SMF, KSO, MP3 of WAV formaat
<MP3- of WAV-file>

Songtitel

Weergave/stop symbool

Tijd
Volume

Song recorder modus

<SMF-file>

Songtitel

Weergave/stop symbool

Actuele maat
Volume

Song recorder modus

•  Terwijl het volume van commerciële audiobestanden tijdens het masteringproces wordt gemaximaliseerd, ligt het normale 
opnamevolume van het instrument (de piano) lager als gevolg van het grote dynamische bereik van het instrument. 
Daarom kan een aanpassing van het volume noodzakelijk zijn.

•  Ordnernamen, filenamen, titels van songs en artiestennamen worden niet correct getoond indien zij tekens bevatten die 
niet door het instrument kunnen worden herkend.

1
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Songtitel

Volume

Weergave/stop symbool

Song recorder modus
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 ▋ Een A-B herhaling instellen

1. Druk tijdens weergave van een song vanaf een USB-stick op knop [1] om het beginpunt (A) van de loop op te geven.
Wanneer de gewenste positie is bereikt, drukt u nogmaals op knop [1] om het eindpunt (B) van de lus op te geven.
De herhaling wordt geannuleerd wanneer u nogmaals op de [1] knop drukt.

Voor de KSO-files kan A-B herhaling niet worden 
ingesteld.

 ▋ Weergave van opnamen van een USB-stick met andere instellingen

De volgende instellingen kunnen worden gemaakt voor opnamen vanaf een USB-stick.

USB-recorder functie Beschrijving

Play Mode Selecteer de gewenste weergavemodus.

Tempo Geef het tempo aan.

Deze instelling wordt alleen getoond wanneer een SMF of KSO 
file is geselecteerd.

Key Transpose Transponeren van het klavier.

Song Transpose Transponeer de toonhoogte van de opgenomen song die u wilt afspelen.

Deze instelling wordt alleen getoond wanneer een SMF of KSO 
file is geselecteerd.

Song Part Stel „Play“ of „Mute“ in voor elk part.
Stel „Play“ in voor de part die moet worden afgespeeld en „Mute“ voor de part die niet moet 
worden afgespeeld.

Deze instelling wordt alleen getoond wanneer een SMF file is 
geselecteerd.

1. Druk in de song recorder modus op de [2] knop om het USB 
recorder bewerkingsscherm te openen.

USB-recorder bewerkingsscherm

2. Druk op de [UP]/[DOWN] knop om het instellingenmenu te 
selecteren.

3. Druk op de [LINKS]/[RECHTS] knop om de waarde te selec-
teren.

• Houd de [LINKS]/[RECHTS] knoppen gelijktijdig ingedrukt om 
de standaardinstelling te herstellen.

• Wanneer u op de knop [3] drukt, wordt de song recorder mo-
dus opnieuw getoond.

 ▋ Play Mode settings (Instellingen weergavemodus)

Er kunnen vier afspeelmodi worden ingesteld.

Instelling weergavemodus Beschrijving

Single De geselecteerde song eenmaal afspelen.

1 Repeat Herhaalde weergave van de geselecteerde song.

All Repeat Alle songs in de actuele ordner worden herhaald afgespeeld.

Random Alle songs in de actuele ordner worden in een toevallige volgorde afgespeeld.

1

2
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 ▋ Weergave of onderdrukken van een song part

1. Druk op de [1] knop op het scherm voor het bewerken van de 
USB recorder.

2. Druk op de [UP]/[DOWN] knop om een song part te selecte-
ren.

3. Druk op de [LINKS]/[RECHTS] knop om te schakelen tussen       
„Play“ en „ Mute“.

Als een part van een song geen performance data 
bevat, wordt „No data“ getoond.

 ▋ Overdubben van gegevens op een USB-stick

1. Wanneer er een USB-stick op het instrument is aangesloten, 
wordt door het indrukken van de [PLAY/ STOP] knop het 
songbrowserscherm opgeroepen.

2. Druk op de knop [UP] of [DOWN] om de selectiecursor te ver-
plaatsen naar de song die moet worden overgedubd.

3. Druk op de [REC] knop om het USB-recorderscherm te ope-
nen.
De LED indicator van de [REC] knop begint te knipperen 
wanneer het USB recorder scherm wordt geopend.

4. Druk op de [UP]/[DOWN] knop om een „mode“ te selecteren.
5. Druk op de knop [LINKS]/[RECHTS] om als volgt een modus 

te selecteren.
•  Selecteer „Over Dubbing“ als het om MP3 of WAV gegevens 

gaat.

•  Selecteer „Conv. to Audio“ als het om SMF of KSO gegevens 
gaat.

6. Druk op de [PLAY/STOP] knop om de opname van een song 
te starten.
De opname kan ook worden gestart door op een toets te 
drukken.
De LED-indicatoren voor de [REC] knop en de [PLAY/STOP] 
knop lichten op wanneer de opname start.

P22  Opslaan van de opgenomen performances

•  SMF en KSO data worden geconverteerd naar MP3/WAV data bij het overdubben.
•  Normale opname begint wanneer „New Song“ is geselecteerd in plaats van 

overdubben.
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Reverb (galm
)

Reverb (galm)
Met de instelling Reverb wordt galm aan het geluid toegevoegd.

 ▋ Galm in- / uitschakelen

• Druk op de knop [REVERB].
De LED indicator voor de [REVERB] knop licht op en het reverb 
effect wordt geactiveerd.

• Het reverb-effect wordt uitgeschakeld en de LED-indicator 
voor de knop [REVERB] gaat uit wanneer de knop [REVERB] op-
nieuw wordt ingedrukt.

 ▋ Lijst van galm instellingen

Galm instellingen Beschrijving

Type Stelt een van de zes beschikbare galmtypes in.

Depth Stelt de galmdiepte in binnen een bereik van 1 tot 10.

Time Stelt de galmtijd in in het bereik van 1 tot 10.

 ▋ Lijst van galmtypes

Type Beschrijving

Room Simuleert de omgeving van een kleine oefenruimte.

Lounge Simuleert de omgeving van een piano lounge.

Small Hall Simuleert de omgeving van een kleine hal.

Concert Hall Simuleert de galm van een uitvoering in een grote concertzaal voor klassieke muziek.

Live Hall Simuleert de galm van een uitvoering in een grote zaal voor uitvoeringen van live-muziek.

Cathedral Simuleert de galm van een uitvoering in een grote kathedraal.

 ▋ Galm instellingen

1. Houd de [REVERB] knop ingedrukt om het reverb bewer-
kingsscherm te openen.

2. Druk op de [UP]/[DOWN] knop om het instellingsmenu te 
selecteren.

3. Druk op de [LINKS]/[RECHTS] knop om de waarde of het type 
te selecteren.

• Houd de [LINKS]/[RECHTS] knoppen gelijktijdig ingedrukt om 
de standaardinstelling te herstellen.

• Wanneer u op de [3] knop onder het scherm drukt, wordt het 
beginscherm opnieuw weergegeven.

EFFECTS REVERB

2
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3 3

EFFECTS REVERB houden1
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Met de effectfunctie kunnen verschillende effecten aan het geluid worden toegevoegd.

 ▋ Effecten in- / uitschakelen

• Druk op de knop [EFFECTS].
De LED-indicator voor de [EFFECTS] knop licht op en het effect 
wordt geactiveerd.

• Het effect wordt gedeactiveerd en de LED-indicator voor de 
knop [EFFECTS] gaat uit wanneer u nogmaals op de knop [EF-
FECTS] drukt.

 ▋ Lijst van effecttypes

Effecttype Beschrijving

Mono Delay Dit effect voegt een bergachtige echo toe aan het geluid.

Ping Delay Met dit effect wordt afwisselend links en rechts een echo aan het geluid toegevoegd.

Triple Delay Dit effect voegt een echo toe aan het geluid in de volgorde midden, rechts en links.

Chorus Dit effect breidt het geluid uit door het oorspronkelijke geluid aan te passen aan een geluid met 
toonhoogtevariaties.

Classic Chorus Is vergelijkbaar met het chorus effect, maar dan speciaal bedoeld voor vintage E.-Piano klanken.

Ensemble Ensemble is een Chorus effect met drie fasen.

Tremolo Dit effect moduleert het volume.

Classic Tremolo Dit effect geeft een tremolo uit vervlogen tijden weer door middel van digitale signaalbewerking.

Vibrato Tremolo Dit effect voegt een vibrato toe aan de tremolo.

Tremolo+Amp Dit effect geeft de door een versterker veroorzaakte geluidsverandering weer en combineert het met 
een tremolo.

Auto Pan Bij dit effect verandert de positie van waaruit het geluid wordt gehoord met regelmatige intervallen.

Classic Auto Pan Dit effect geeft een auto-panning van vervlogen tijden weer door middel van digitale 
signaalverwerking.

Auto Pan+Amp Dit effect geeft de door een versterker veroorzaakte geluidsverandering weer en combineert het met 
een auto-panning.

Phaser+AutoPan Dit effect combineert auto-panning en phaser.

Phaser Dit effect laat het geluid rondvliegen door een in fase verschoven geluid te combineren met het 
oorspronkelijke geluid.

Classic Phaser Dit effect geeft een phaser uit vervlogen tijden weer door middel van digitale signaalbewerking.

Phaser+Amp Dit effect geeft de door een versterker veroorzaakte geluidsverandering weer en combineert het met 
een phaser.

Phaser+Chorus Dit effect combineert chorus en phaser.

Rotary1 Dit effect bootst de geluidsverandering na die wordt veroorzaakt door een roterende luidspreker.
U kunt de rotatiesnelheid wijzigen door op het softpedaal (het linkerpedaal) te drukken.

Rotary2 Dit effect voegt wat vervorming toe aan Rotary1.

Rotary3 Dit effect voegt meer vervorming toe aan Rotary2.

Rotary4 Dit effect voegt een chorus-effect toe aan Rotary1.

Rotary5 Dit effect voegt een chorus-effect toe aan Rotary2.

Rotary6 Dit effect voegt een chorus-effect toe aan Rotary3.

EFFECTS REVERB

Effects (effecten)
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 ▋ Lijst van effectinstellingen

De instellingen van de effecten kunnen ook worden aangepast.

Effecttype Effectinstelling Effect (op de verhoging van de waarde)

Delay 3 Types Effect level De graad van effect toepassing wordt intenser.

Time Het interval tussen de echo‘s wordt langer.

Chorus, Ensemble Effect level De graad van effect toepassing wordt intenser.

Speed De snelheid van de slagen neemt toe.

Classic Chorus Mono / Stereo Het geluid verspreidt zich dieper.

Speed De snelheid van het chorus verandert.

Tremolo 3 Typen
Auto Pan 2 Typen, Phaser 2 Typen

Effect level De graad van effect toepassing wordt intenser.

Speed De snelheid van het effect verandert.

Rotary 6 Typen Accel. Speed De snelheid van de overgang tussen langzaam en snel neemt toe.

Rotary Speed De snelheid neemt toe.

[Effect]+[Effect]
[Effect]+Amp

Effect level De graad van effect toepassing wordt intenser.

Speed De snelheid van het effect verandert.

 ▋ Effect instellingen

1. Houd de knop [EFFECTS] even ingedrukt om het effectbewer-
kingsscherm te openen.

2. Druk op de [UP]/[DOWN] knop om het instellingenmenu te 
selecteren.

3. Druk op de [LINKS]/[RECHTS] knop om de waarde of het type 
te selecteren.

• Houd de [LINKS]/[RECHTS] knoppen tegelijkertijd ingedrukt 
om de standaardinstelling te herstellen.

• Wanneer u op de [3] knop onder het scherm drukt, wordt het 
beginscherm opnieuw getoond.

2

2

3 3
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Dual
Met de Dual-functie kunnen twee klanken worden gecombineerd.

 ▋ Dual instellen

Druk tegelijkertijd op twee SOUND BUTTONS die over elkaar heen gelegd moeten worden. De LED indicators voor de ingedrukte 
SOUND knoppen lichten op en de namen van van de gekozen klanken worden op het display getoond.
De eerste klank die wordt ingedrukt, wordt in de eerste regel weergegeven als Part 1.

Voorbeeld:
Om de [PIANO1] en [STRINGS] klanken te overlappen, drukt u tegelijkertijd op de [PIANO1] knop en de [STRINGS] knop zoals getoond 
in afbeelding 1. Deze verschijnen op het display zoals afgebeeld in afbeelding 2.

Op het display kunnen afgekorte namen voor de 
geluiden worden getoond.

3

E.PIANO

4

ORGAN

6

STRINGS

7

PAD

5

HARPSI

8

BASS

1

PIANO1

2

PIANO2

Gelijktijdig drukken

Afbeelding 1

Part 1
Part 2

Afbeelding 2

 ▋ Een klank kiezen voor elk part

1. Druk in het Dual scherm op de [UP]/[DOWN] knop om het 
klankpart te selecteren.

2. Druk op de [LEFT]/[RIGHT] knop om de klankvariatie voor het 
geselecteerde part in te stellen.

P81  Lijst van sounds/demo songs

• Als u op de [3] knop onder het display drukt, wordt het begin-
scherm opnieuw getoond.
Als alternatief wordt het beginscherm opnieuw weergegeven 
wanneer u op een enkele SOUNDKNOP drukt.

1

1

2 2

EFFECTS REVERB



30

D
ual

Basisbediening

Dual Settings (Dual instellingen)
 ▋ Lijst van Dual instellingen

Instelling om de Dual 
modus te bewerken

Basisinstelling Beschrijving

Balance 9-9 Stel de volumeverhouding tussen de twee klanken in.

Part 1Part 2

 Octave
(Layer Octave Shift)

0 Stel het bereik van Part 2 in Dual modus in op een waarde tussen -2 en +2.
Als bijvoorbeeld „SK-EX Concert Grand Piano | Concert“ en „String Ensemble“ in 
Dual modus worden gecombineerd, kan het klank van „String Ensemble“ een 
octaaf hoger worden gespeeld.

 Dynamics
(Layer Dynamics)

10 Stel de dynamische gevoeligheid van Part 2 in Dual modus in op een waarde 
tussen 1 en 10.
Hoe kleiner de waarde, hoe lager de dynamische gevoeligheid.
Door bijvoorbeeld de dynamische gevoeligheid van String Ensemble te 
verlagen in een uitvoering met „SK-EX Concert Grand Piano | Concert“ en 
„String Ensemble“ in Dual modus, kan de dynamiek van het pianoklank worden 
verbeterd.

 ▋ Dual instellingen

1. Druk in het Dual scherm op de knop [2] om het scherm voor 
het bewerken van de Dual instellingen te openen.

Dual modus bewerkingsscherm

2. Druk op de [UP]/[DOWN] knop om het instellingsmenu te 
selecteren.

3. Druk op de [LINKS]/[RECHTS] knop om de waarde te selec-
teren.

• Houd de [LINKS]/[RECHTS] knoppen gelijktijdig ingedrukt om 
de standaardinstelling te herstellen.

• Wanneer u tweemaal op de [3] knop onder het display drukt, 
wordt het beginscherm opnieuw weergegeven.

1

2

2

3 3
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Split
De splitfunctie verdeelt het klavier in een onderste en een bovenste sectie, die elk met een andere klank 
kunnen worden bespeeld. Het punt dat het onderste en het bovenste gedeelte scheidt, wordt het „splits-
punt“ genoemd.

 ▋ Instellen splitspunt

• Druk in het Dual scherm op de [1] knop om het splitscherm te 
openen.
De LED indicator voor de SOUNDKNOP die is toegewezen aan 
het bovenste gedeelte licht op.
De LED-indicator voor de SOUNDKNOP die is toegewezen aan 
het onderste gedeelte licht op.

Klank van de bovenste sectie
Klank van de onderste sectie

• De onderste sectie is standaard ingesteld op de klank „Wood 
Bass“.

• Wanneer u op de [3] knop onder het display drukt, wordt het 
beginscherm opnieuw getoond.

 ▋ Het splitspunt veranderen

Houd de [1] knop ingedrukt en druk dan op de gewenste split toets van het klavier.
De ingedrukte splittoets wordt de laagste noot in de bovenste sectie.

Onderste gedeelte Bovenste gedeelte

Splitspunt

houden

• De standaardinstelling voor het splitspunt is C4.

 ▋ Veranderen van de klank voor de bovenste/onderste gedeelte

1. Druk op een SOUNDKNOP om de klank van het bovenste gedeelte aan te passen.
Houd de knop [1] ingedrukt en druk vervolgens op een SOUNDKNOP om de klank voor het onderste gedeelte in te stellen.

Bovenste gedeelte Onderste gedeelte

houden

1

3

E.PIANO

4

ORGAN

6

STRINGS

7

PAD

5

HARPSI

8

BASS

1

PIANO1

2

PIANO2

3

E.PIANO

4

ORGAN

6

STRINGS

7

PAD

5

HARPSI

8

BASS

1

PIANO1

2

PIANO2
1

2. Druk op de [LEFT]/[RIGHT] knop om de klank voor het betref-
fende gedeelte in te stellen.

1

2 2
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Split Settings (Split instellingen)
 ▋ Lijst van split instellingen

Instelling voor het bewer-
ken van het splitspunt

Basisinstelling Beschrijving

Balance 9-9 Stel de volumeverhouding tussen de twee klanken in.

Bovenste gedeelteOnderste gedeelte

 Octave
(Lower Octave Shift)

0 Stel het toonhoogtebereik van het onderste gedeelte van het splitspunt in 
op een waarde tussen 0 en +3 octaven.

 Pedal
(Lower Pedal)

Off Schakel de sustainpedaal functie aan of uit voor het onderste gedeelte 
van het splitpunt.
In het bovenste gedeelte is de pedaalfunctie altijd ingeschakeld.

Split Point C4 Stelt het splitspunt in het bereik van A0 tot C#8 in.

 ▋ Split instellingen

1. Druk in het Split scherm op de [2] knop om het split instellin-
gen bewerkingsscherm te openen.

Split modus bewerkingsscherm

2. Druk op de [UP]/[DOWN] knop om het instellingenmenu te 
selecteren.

3. Druk op de [LINKS]/[RECHTS] knop om de waarde of het type 
te selecteren.

• Houd de [LINKS]/[RECHTS] knoppen gelijktijdig ingedrukt om 
de standaardinstelling te herstellen.

• Wanneer u tweemaal op de [3] knop onder het display drukt, 
wordt het beginscherm opnieuw getoond.

1

2

2

3 3
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4 Hands (Vierhandig)
De vierhandig functie verdeelt het klavier in een linker- en een rechtergedeelte, die elk in dezelfde toon-
soort kunnen worden bespeeld. Bovendien fungeert het sustainpedaal (rechts) als demperpedaal voor 
het rechter gedeelte en het softpedaal (links) als demperpedaal voor het linker gedeelte.

 ▋ Overschakelen naar vierhandige modus

• Druk in het Split scherm op de knop [1] om naar het scherm 
met de vierhand modus te schakelen.
De LED indicator voor de SOUNDKNOP die is toegewezen aan 
het rechter gedeelte licht op.
De LED indicator voor de SOUNDKNOP die aan het linker ge-
deelte is toegewezen licht op.

Klank van het rechter gedeelte
Klank van het linker gedeelte

• Standaard zijn het rechter en linker gedeelte ingesteld op de 
klank „SK-EX Concert Grand Piano | Concert“.

• Wanneer u op de [3] knop drukt, wordt het beginscherm op-
nieuw getoond.

 ▋ Het splitspunt voor de vierhandige modus veranderen

Houd de [1] knop ingedrukt en druk dan op de gewenste splittoets van het klavier.
De ingedrukte splittoets wordt de laagste noot in het rechter gedeelte.

Linker gedeelte Rechter gedeelte

Splitspunt

houden

• De standaardinstelling voor het splitspunt is F4.

 ▋ Veranderen van de klank voor het rechter/linker gedeelte

1. Druk op een SOUNDKNOP om de klank van het rechter gedeelte aan te passen.
Houd de knop [1] even ingedrukt en druk vervolgens op een SOUNDKNOP om de klank voor het linker gedeelte in te stellen.

Rechter gedeelte Linker gedeelte

houden
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1

2. Druk op de [LEFT]/[RIGHT] knop om de klank voor het betref-
fende gedeelte in te stellen.

1

2 2
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Four Hands Settings (Vierhand instellingen)
 ▋ Lijst van Vierhand instellingen

Instelling om de 
Vierhand modus te 
bewerken

Basisinstelling Beschrijving

Balance 9-9 Stel de volumeverhouding tussen de twee klanken in.

Rechter gedeelteLinker gedeelte

 Octave
(Right Octave Shift)

-2 Stel het toonhoogtebereik van het rechter gedeelte in op een waarde tussen -3 
en 0 octaven.

 Octave
(Left Octave Shift)

2 Stel het toonhoogtebereik van het linker gedeelte in op een waarde tussen 0 en 
+3 octaven.

Split Point F4 Stelt het splitspunt in het bereik van A0 tot C#8 in.

 ▋ Vierhand instellingen

1. Druk in het vierhanden scherm op de [2] knop om het vier-
handen bewerkingsscherm te openen.

Vierhand modus bewerkingsscherm 

2. Druk op de [UP]/[DOWN] knop om het instellingenmenu te 
selecteren.

3. Druk op de [LINKS]/[RECHTS] knop om de waarde te selec-
teren

• Houd de [LINKS]/[RECHTS] knoppen gelijktijdig ingedrukt om 
de standaardinstelling te herstellen.

• Wanneer u tweemaal op de [3] knop onder het display drukt, 
wordt het beginscherm opnieuw getoond.

1

2

2

3 3
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Music Menu
Het Music menu omvat de vier functies Demo Songs, Piano Music, Lesson en Concert Magic.

 ▋ Music menu lijst

Functie Beschrijving

Demo Songs Een selectie van korte songs om de afzonderlijke klanken te demonstreren.

P81  Lijst van sounds/demo songs

Piano Music Een selectie van 29 populaire pianowerken uit de barok (b.v. Rameau) tot de romantiek (b.v. Chopin). 
Het apart verkrijgbare boek „Classical Piano Collection“ bevat bladmuziekpartituren.

Landafhankelijk.

Lesson Een collectie van hedendaagse oefenstukken en klassieke etudes.
Voor een volledige lijst van beschikbare oefenstukken, zie het aparte boekje „Internal Song Lists“.

Concert Magic Een selectie van 176 Concert Magic songs. Met de Concert Magic-functie kunt u realistisch pianospel 
ervaren door eenvoudig met uw vinger op een toets van het klavier te drukken. Concert Magic songs 
kunnen ook worden afgespeeld als demo songs.
Voor een volledige lijst van beschikbare Concert Magic songs, zie het aparte boekje „Internal Song 
Lists“.

 ▋ Openen van de Muziek Menu modus

1. Druk op de [3] knop op het beginscherm om het Music menu 
op te roepen.

2. Druk op de [UP]/[DOWN] knop om een functie te kiezen.
3. Druk op de [2] knop om de geselecteerde functie op te 

roepen.

Demo Songs
 ▋ Demo songs afspelen/stoppen

• Een demo song wordt gestart wanneer het demo song scherm 
wordt opgeroepen.

• Druk op de [PLAY/STOP] knop om de song te stoppen.
• Druk nogmaals op de [PLAY/STOP] knop om de song vanaf het 

begin af te spelen.

 ▋ Demo song kiezen

• De demo song verandert wanneer de klank wordt veranderd door op de SOUNDKNOP of een PIJLTJESTOETS in het demo song 
scherm te drukken.

• Demo songs kunnen tijdens het afspelen worden gewijzigd.

2

2
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Piano Music

Landafhankelijk.

 ▋ Kiezen van een piano music titel

In het piano music scherm, druk op de [UP]/[DOWN] knop of de 
[LEFT]/[RIGHT] knop om een song te selecteren.
De titel van de song wordt in het bovenste gedeelte getoond en 
de naam van de componist wordt in het onderste gedeelte van 
het display getoond.

Titel
Componist

 ▋ Piano music song afspelen/stoppen

• Druk op de [PLAY/STOP] knop om de piano song af te spelen.
• Druk nogmaals op de [PLAY/STOP] knop om de song te stop-

pen.

Lesson (oefen functie)
 ▋ Oefenstukken

Alfreds oefenboeken Klassieke oefenboeken

Alfred’s Premier Piano Course Lesson 1A Burgmüller 25 (25 Etudes Faciles, Opus 100)

Alfred’s Premier Piano Course Lesson 1B Czerny 30 (Etudes de Mécanisme, Opus 849)

Alfred’s Basic Piano Library Lesson Book Level 1A Czerny 100 (Hundert Übungsstücke, Opus 139)

Alfred’s Basic Piano Library Lesson Book Level 1B Beyer 106 (Vorschule im Klavierspiel, Opus 101)

Alfred’s Basic Adult Piano Course Lesson Book Level 1 J.S. Bach: Inventionen

Sonatinen Album 1

Chopin Walzer (Chopin waltzes series 1-19)

De oefenboeken zijn apart verkrijgbaar - voor meer informatie, zie het aparte 
boekje „Internal Song Lists“.

 ▋ Een song kiezen

1. Druk in het oefenscherm op de [UP]/[DOWN] knop om de in 
te stellen positie te selecteren (boeknaam, songtitel of actue-
le maat).

2. Druk op de [LINKS]/[RECHTS] knop om de positie in te stellen.

Boeknaam

actuele maat
Songtitel

Het oefenstuk kan tijdens het afspelen worden 
gewijzigd.
Het is echter niet mogelijk om het oefenstuk tijdens 
een opname te veranderen.

EFFECTS REVERB
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Oefenen
Met de Lesson functie kunt u het pianospelen oefenen aan de hand van de zes onderstaande methoden.

 ▋ Een oefenstuk afspelen en de songs leren

Een song afspelen en stoppen
Kies een oefenstuk en druk vervolgens op de [PLAY/STOP] knop.
De LED-indicator voor de [PLAY/STOP] knop licht op.
Het afspelen van de oefening begint na één maat metronoom 
count-in.

• Druk nogmaals op de [PLAY/STOP] knop om het oefenstuk te stoppen.
• Na het stoppen van het stuk, drukt u nogmaals op de [PLAY/STOP] knop om het afspelen te hervatten 2 maten voor het punt waar 

het stuk gestopt was.
De song wordt vanaf het begin afgespeeld wanneer de [EFFECTS] knop en de [REVERB] knop gelijktijdig worden ingedrukt.

• Druk op de [METRONOME] knop om de metronoom in te schakelen.

Spelen vanaf het midden van de song
Kies een oefenstuk dat u wilt afspelen en druk op de knop         
[EFFECTS] of [REVERB].
Druk op de [EFFECTS] knop om de weergavepositie een maat te-
rug te verplaatsen, of druk op de [REVERB] knop om de weerga-
vepositie een maat vooruit te verplaatsen.
Houd de knop ingedrukt om de positie snel vooruit/achteruit te 
verplaatsen.

Druk op de [UP]/[DOWN] knop om de maatslag te selecteren.
Druk op de [UP]/[DOWN] knop om de maatslag te selecteren.
Druk op de knop [LEFT] om de weergavepositie een slag terug te 
verplaatsen, of druk op de knop [RIGHT] om de weergavepositie 
een slag vooruit te verplaatsen.

 ▋  Oefenen van de rechter (linker) hand partij met weergave van de linker (rechter) hand 
partij van een oefenstuk

1. Druk in het oefenscherm op de [2] knop om het bewerkings-
scherm voor oefenstukken te openen.

2. Druk op de [UP]/[DOWN] knop om „Balance“ te selecteren.
3. Druk op de [LEFT]/[RIGHT] knop om het volume van het lin-

ker/rechter gedeelte in te stellen.

Rechter handLinker hand

Scherm voor het bewerken van oefenstukken

Oefenen van de rechterhand part terwijl je de linkerhand 
part speelt

Oefenen van de linkerhand part terwijl je de rechterhand 
part speelt

Druk op de [LINKS] knop.
Het volume van het rechter gedeelte wordt verlaagd.
De rechterhand wordt onderdrukt wanneer de waarde 9-1 is.

Druk op de [RIGHT] knop.
Het volume van het linker gedeelte wordt verlaagd.
De linkerhand wordt onderdrukt wanneer de waarde 1-9 is.

•  De klankkwaliteit kan variëren naar gelang van het interval of de timing van de uitvoering wanneer met een oefenstuk 
wordt geoefend, maar dit is geen fout.

•  Voor sommige Beyer oefenstukken resulteert het verhogen van de waarde aan de links kant in een verlaging van de luidheid 
van de leerling partij, terwijl het verhogen van de waarde aan de rechts kant resulteert in een verlaging van de luidheid van 
de leraar partij.

EFFECTS REVERB

EFFECTS REVERB
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 ▋ Oefen met het veranderen van het tempo

1. Druk in het oefening-bewerkingsscherm op de [UP]/[DOWN] 
knop om „Tempo“ te selecteren.

2. Druk op de [LINKS]/[RECHTS] knop om de waarde in te stellen.

 ▋ Oefenen in een A-B herhaling

Geef twee maatposities in een oefenstuk aan om de passage tussen deze twee posities herhaaldelijk te kunnen oefenen.

Methode 1
1. Druk tijdens de weergave van een oefening op de knop [1] 

om het beginpunt van de herhaling in te stellen.

Het startpunt (A) wordt ingesteld en de LED-indicator voor 
knop [1] begint te knipperen.

2. Wanneer de gewenste positie is bereikt, drukt u op knop [1] 
om het eindpunt (B) van de herhaling in te stellen.

Het eindpunt (B) wordt ingesteld en de LED-indicator voor 
knop [1] gaat aan.
Wanneer A-B herhaling is ingesteld, keert de afspeelpositie 
terug naar een punt 2 maten voor het beginpunt wanneer 
het eindpunt is bereikt.

3. Druk nogmaals op knop [1] om de herhaalinstelling te annu-
leren en terug te keren naar normale weergave.

Methode 2
Terwijl de weergave is gestopt, drukt u op de knop [EFFECTS] of 
de knop [REVERB] om de staafposities voor herhalen in te stel-
len.

Merk op dat de maat van het eindpunt niet voor de 
maat van het beginpunt kan liggen.

1

1

2 2
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 ▋  Het opnemen van de rechter (linker) hand partij terwijl het spelen van de linker (rechter) 
hand partij van een oefenstuk en weergave

1. Selecteer een oefenstuk en druk vervolgens op de knop 
[REC].
De LED indicatoren voor de [REC] knop en de [PLAY/STOP] 
knop lichten op en de weergave van de oefening en de opna-
me beginnen na een maat voorgeteld door de metronoom.

2. Druk op de [PLAY/STOP] knop om de opname te stoppen.
Weergave en opname van de oefening worden gestopt en de 
LED indicators voor de [REC] knop en de [PLAY/STOP] knop 
gaan uit.

• Door op de [METRONOME] knop te drukken wordt de metronoom 1 maat aangezet voordat de oefening met de opgenomen uit-
voering wordt afgespeeld.

• Door op de knop [EFFECTS] of de knop [REVERB] te drukken, verandert de positie om de weergave te starten.
• Door nogmaals op de [PLAY/STOP] knop te drukken stopt u de oefening en de opgenomen uitvoering.

• Herhaling is uitgeschakeld terwijl de herhaalpunten zijn ingesteld.
•  De opgenomen performance wordt gewist wanneer de [REC] knop en de [PLAY/

STOP] knop gelijktijdig worden ingedrukt. Het wordt ook gewist wanneer een 
andere oefening wordt geselecteerd.

 ▋ Vingeroefeningen

Met de vingeroefening kunt u „Hanon“ (20 stukken in Part 1) of „major and minor scales, arpeggios, chords, and cadences“ (majeur- en 
mineurtoonladders, arpeggio‘s, akkoorden en cadensen) oefenen en opnemen. De evaluatie van de gelijkmatigheid enz. wordt op 
het scherm getoond als een hulp bij het controleren van de eigen performance.
Het is ook mogelijk om te luisteren naar voorbeelduitvoeringen van de afzonderlijke vingeroefeningen zoals andere oefenstukken.

1. Selecteer een „Hanon“ stuk en druk vervolgens op de [REC] 
knop.
De LED indicatoren voor de [REC] knop en de [PLAY/STOP] 
knop lichten op en de weergave van de oefening en de opna-
me beginnen na een maat voorgeteld door de metronoom.

2. Druk op de [PLAY/STOP] knop om de opname te stoppen.
Het afspelen van de oefening en de opname stoppen en 
evaluatieresultaten zoals „Wrong notes“ (Foute noten), 
„Timing problems“ (Timingproblemen) en „Evenness“           
(Gelijkmatigheid) worden herhaaldelijk gedurende enkele 
seconden getoond.

3. Door op de [PLAY/STOP] knop te drukken kunt u het oefen-
stuk en de opgenomen uitvoering afspelen.
Zo kunt u uw eigen geregistreerde performance controleren 
aan de hand van de evaluatieresultaten.
Door nogmaals op de [PLAY/STOP] knop te drukken stopt u 
de oefening en de opgenomen uitvoering.

• Door op de knop [EFFECTS] of de knop [REVERB] te drukken, 
verandert de positie om de weergave te starten.

• Wanneer u op de [UP]/[DOWN] knop drukt, wordt het evalua-
tiescherm beëindigd en wordt het oefenscherm opnieuw ge-
toond.

•  Het afspelen van de opgenomen performance is nog steeds mogelijk na het 
einde van de weergave van de evaluatieresultaten.

•  De opgenomen performance wordt gewist wanneer de [REC] knop en de 
[PLAY/STOP] knop gelijktijdig worden ingedrukt.

•  De opgenomen uitvoering wordt ook gewist wanneer een andere oefening 
wordt gekozen.

2 1
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Concert Magic

Een Concert Magic song afspelen
 ▋ Kiezen van een Concert Magic song

Aan elke toets worden twee Concert Magic songs toegewezen.

Databank A van A1 tot A88 en databank B van B1 tot 
B88 bevatten in totaal 176 songs.

Houd in het Concert Magic scherm [2] ingedrukt en druk ver-
volgens op een klaviertoets om het gewenste Concert Magic 
nummer te kiezen. Druk nogmaals op dezelfde toets om over te 
schakelen tussen Database A en Database B.

 ▋ De geselecteerde Concert Magic song spelen

• Druk op een toets om de Concert Magic song te spelen.
• Het tempo van de song wordt bepaald door de snelheid.
• Het volume van het liedje wordt bepaald door de velocity.
• Zwarte cirkels (●) op het display veranderen in plustekens (+) 

naarmate de song vordert.
Gebruik deze als een hulpmiddel bij het spelen.

• De klank kan worden veranderd met dezelfde handeling als 
voor het normaal veranderen van de klank.

 P81  Lijst van sounds/demo songs

Luisteren naar een Concert Magic song
 ▋ Toevallige weergave

Nadat u een Concert Magic song hebt gekozen, drukt u op de 
[PLAY/STOP] knop om de Concert Magic songs in toevallige 
volgorde af te spelen.
Druk nogmaals op de [PLAY/STOP] knop om de weergave te 
stoppen.

 ▋ Een categorie afspelen

Nadat u een Concert Magic song hebt geselecteerd, houdt u de 
knop [2] ingedrukt en drukt u op de knop [PLAY/STOP] om alle 
songs in dezelfde groep als de geselecteerde song herhaaldelijk 
in numerieke volgorde af te spelen.

houden

houden
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Concert Magic songinstellingen
 ▋ Lijst van instellingsposities

Concert Magic 
instelling

Basisinstelling Beschrijving

Tempo - Geef het tempo aan.

Mode Normal Normal Steady Beat

Concert Magic songs worden gespeeld 
volgens het type arrangement.

Alle Concert Magic songs worden 
gespeeld door de toets met een 
constant ritme aan te slaan.

Balance 9-9 Het volume tussen de melodie en de begeleidende partijen regelen.

 ▋ Arrangement types voor Concert Magic songs

Type Beschrijving Voorbeeld

Easy Beat (EB) Sla een constant, gelijkmatig ritme op een 
toets van het klavier.

“Für Elise”

Melody Play (MP) Sla het ritme van de melodie aan op elke toets 
van het klavier. 

„Twinkle, Twinkle, Little Star“

Skillful (SK) Sla het ritme van de melodie en de 
begeleidingsnoten aan op elke toets van het 
klavier.

„Blumenwalzer“

 ▋ Concert Magic songinstellingen

1. Druk in het Concert Magic scherm op de [2] knop om het 
Concert Magic songbewerkingsscherm op te roepen.

2. Druk op de [UP]/[DOWN] knop om het instellingsmenu te 
selecteren.

3. Druk op de [LINKS]/[RECHTS] knop om de waarde of het type 
te selecteren.

Concert Magic songbewerkingsscherm

• Houd de [LINKS]/[RECHTS] knoppen gelijktijdig ingedrukt om 
de basisinstelling te herstellen.

• Als u onder het display tweemaal op de [3] knop drukt, wordt 
het beginscherm opnieuw getoond.

 ▋ Steady Beat modus

In de Steady Beat modus kunnen alle Concert Magic songs worden gespeeld door eenvoudig een toets aan te slaan in een constant, 
gelijkmatig ritme, ongeacht het arrangementstype van de song.

1

2
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Registration Memories (Geheugenplaatsen voor registraties)

Met de registratiefunctie kunnen instellingen op het bedieningspaneel, zoals klanken en effecten, wor-
den opgeslagen. Elke database kan 8 verschillende registratiegeheugens opslaan, voor een totaal van 16 
geheugens.

Een aantal instellingen kan in een geheugen worden 
opgeslagen. Dit geheugen wordt de „registratie“ 
genoemd.

 ▋ Registratiefuncties

Normale instelling

Sounds (incl. klankinstellingen voor Dual en Split)

Metronome

Reverb, Effects

Dual instellingen P30

Balance

Layer Octave Shift

Layer Dynamics

Split instellingen P32

Balance

Lower Octave Shift

Lower Pedal on/off

Split Point

Vierhandig instellingen P34

Balance

Right Octave Shift

Left Octave Shift

Split Point

Basisinstellingen P46

Tuning

Tone Control

Damper Hold

Virtual Technician P51

Touch Curve

Voicing

Damper Resonance

Damper Noise

String Resonance

Undamped String Resonance

Cabinet Resonance

Key-off Effect

Fall-back Noise

Hammer Noise

Hammer Delay

Topboard Simulation

Decay Time

Release Time

Minimum Touch

Stretch Tuning

Temperament

Key Volume

Half-Pedal Adjust

Soft Pedal Depth

MIDI instellingen

MIDI Channel

Local Control

Transmit Program Change No.

Multi-timbral Mode

Channel Mute
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 ▋ De registratie oproepen

1. Druk op de [REGISTRATIE] knop om het registratie scherm op 
te roepen.
Een reeds opgeslagen registratie wordt opgeroepen.
De naam van de registratie wordt op het display getoond.

2. Druk op een van de acht geheugenknoppen SOUNDKNOPPEN 
om de registratie te selecteren die moet worden opgeroepen.

3. Druk op knop [1] om te wisselen tussen databank A en data-
bank B.

Databank A Databank B

• Druk nogmaals op de knop [REGISTRATIE] om terug te keren 
naar de normale speelmodus.

 ▋ Opslaan van een registratiegeheugen

1. Houd de knop [REGISTRATIE] ingedrukt.
De LED indicators voor de acht registratie geheugenknoppen 
SOUNDKNOPPEN beginnen te knipperen.
Druk op de [1] of [2] knop onder het display om de database 
te selecteren waarin u de registratie wilt opslaan.

2. Druk op een van de acht geheugenknoppen voor de regist-
ratie SOUNDKNOPPEN om het nummer te kiezen waarop de 
registratie moet worden opgeslagen.

3. Druk op de knop [LINKS]/[RECHTS] om de cursor te verplaats-
en en druk op de knop [OMHOOG]/[OMLAAG] om de tekens 
te wijzigen om een naam voor de registratie aan te geven.

4. Druk op knop [2] om de registratie op te slaan. Het proces 
wordt bevestigd door een pieptoon.
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 ▋ De geselecteerde registratie controleren en bewerken

1. Druk in het registratiescherm op [2] om het registratiebewer-
kingsscherm te openen.

Scherm voor bewerken van registraties

2. Druk op de [UP]/[DOWN] knop om de „Open Registration“ 
(open registratie) functie te selecteren.

3. Druk op de [2] knop.

• Het instrument keert terug naar de normale speelmodus met 
behoud van de registratie instellingen. Hiermee kunt u instel-
lingen zoals klank en galm controleren en wijzigen.

 ▋ Opslaan van de geselecteerde registratie op een USB-stick
1. Druk in het registratiebewerkingsscherm op de [UP]/[DOWN] 

knop om „Save Registration“ (registratie opslaan) te selecte-
ren.

2. Druk op de [2] knop om het scherm te openen voor het ops-
laan van de registratie op een USB-stick.

S73  Save Registration Single (enkele registratie opslaan)

 ▋ Het terugzetten van alle geheugenplaatsen

Houd de knop [REGISTRATION] en de knop [REC] ingedrukt terwijl u het instrument inschakelt om de registratie instellingen terug te 
zetten op de fabrieksinstellingen.
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Panel Lock (Bedieningspaneel vergrendelen)
Deze functie vergrendelt het bedieningspaneel.

 ▋ De vergrendeling van het bedieningspaneel activeren

In het beginscherm drukt u tegelijkertijd op de [UP] knop en de 
[DOWN] knop om de vergrendeling van het bedieningspaneel 
te activeren.
De LED-indicator voor knop [2] begint te knipperen en de ver-
grendeling van het bedieningspaneel is geactiveerd.

•  De vergrendeling van het bedieningspaneel kan alleen worden geactiveerd op 
het beginscherm (vertoning van de naam van de klank). De vergrendeling van 
het bedieningspaneel kan op geen enkel ander scherm worden geactiveerd.

•  Het uitschakelen van het instrument deactiveert de paneelvergrendeling niet.

 ▋ Deactiveren van de vergrendeling van het bedieningspaneel

Druk op de knop [2] en houd deze ingedrukt.
Hiermee worden de instellingen van het bedieningspaneel       
vrijgegeven.

Gelijktijdig 
drukken

EFFECTS REVERB
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De instellingen kunnen worden aangepast aan de speelcondities.

 ▋ Instellingsmenu

Instellingsmenu Beschrijving Pagina

Basic Settings Spelinstellingen en andere instellingen opslaan. P46

Virtual Technician Verschillende instellingen van de piano worden elektronisch gesimuleerd om de juiste 
instelling voor de musicus te vinden. 

P51

Phones Settings Instellingen voor de koptelefoon. P62

MIDI Settings MIDI instellingen.
Voor nadere informatie over MIDI en de betreffende bedieningsinstructies kunt u de 
additionele PDF-handleiding downloaden van de Kawai Global website:
https://www.kawai-global.com/support/manual

USB Menus Instellingen voor USB-sticks. P63

Bluetooth Settings Bluetooth Audio en Bluetooth MIDI instellingen. P77

 ▋ Het instellingsmenu openen

Druk op [2] in het beginscherm om het instellingsmenuscherm te openen.

Basic Settings (Basisinstellingen)
 ▋ Standaardwaarden van de basisinstellingen

Instelling Basisinstelling Pagina

1. Key Transpose 0C S47

2. Song Transpose 0 S47

3. Tone Control Flat S48

4. Speaker Volume Normal S49

5. Low Volume Balance 3 S49

6. Tuning 440.0Hz S49

7. Damper Hold Off (uit) S49

8. Split Off (uit) S31

9. Four Hands Off (uit) S33

10. Startup Setting - S50

11. Factory Reset - S50

12. Auto Display Off 5 min S50

13. Auto Power Off - S50

Deze basisinstellingen kunnen worden overschreven met de functie Startup 
Setting.

Settings Menu (instellingsmenu)
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 ▋ Het scherm voor de basisinstellingen oproepen

1. Druk in het scherm voor het bewerken van oefenstukken op 
de [UP]/[DOWN] knop om „Basic Settings“ (Basisinstellingen) 
te selecteren.

2. Druk op de [2] knop om naar het basisinstellingen scherm op 
te roepen.

3. Druk op de [UP]/[DOWN] knop om een functie te kiezen.

4. Druk op de [LINKS]/[RECHTS] knop om de waarde of het type 
te selecteren.

• Houd de [LINKS]/[RECHTS] knoppen gelijktijdig ingedrukt om 
de basisinstelling te herstellen.

1 Key Transpose
De instelling Key Transpose verandert de toonhoogte van het klavier in stappen van een halve toon.

 ▋ Key Transpose instelling

De waarde kan worden ingesteld in stappen van een halve toon 
in het bereik van -12 tot +12.

 ▋ De status van de Key Transpose controleren

Het Transpose icoon verschijnt op het beginscherm wanneer de Key Transpose standaardinstelling 0 is gewijzigd.

Display wanneer Key Transpose is ingesteld op „+5“
Display wanneer Key Transpose is ingesteld op de 

standaardwaarde „0C“

2 Song Transpose
De Song Transpose functie transponeert songs op een USB-stick (SMF en KSO files), de interne recorder, 
Piano Music, oefenstukken en Concert Magic songs.

Demo songs kunnen niet getransponeerd worden.

 ▋ Song Transpose instelling

De transpositie kan worden ingesteld in stappen van een halve 
toon.

1
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3 Tone Control (toonregeling)
Met de Tone Control instelling kunt u de klankkwaliteit optimaliseren om de beste klankkwaliteit te be-
reiken in de ruimte waar het instrument zich bevindt.

 ▋ Tone Control types

Type Beschrijving

Flat De functie is uitgeschakeld.

Brilliance Verandert de glans van de klank.

Bass boost Betoont de lage frequenties.

Bass cut Reduceert lage frequenties en zorgt zo voor een helderdere klank.

Mid boost Accentueert middelste frequenties en zorgt zo voor een hardere klank.

Loudness Aanpassing van lage en hoge frequenties bij gering volume aan het menselijk oor.

Bright Betoont de hoge frequenties.

Mellow Reduceert hoge frequenties en zorgt zo voor een zachtere klank.

User Maakt de individuele instelling mogelijk van lage, middelste en hoge tonen.

 ▋ De Brilliance waarde instellen

Met de toonregeling van het type „Brilliance“ kan de helderheid 
van de klank worden ingesteld op een waarde tussen -10 en +10.
1. Druk op de knop [2] nadat u „Brilliance“ hebt geselecteerd.

Druk op de [LINKS]/[RECHTS] knop om de waarde te selecteren.
Hoe hoger de waarde, hoe helderder de klank.

 ▋ Instellen van de User Tone Control waarde

1. Druk op knop [2] nadat u „User“ hebt geselecteerd.

2. Druk op de [UP]/[DOWN] knop om de frequentieband te kie-
zen die u wilt instellen.

3. Druk op de [LINKS]/[RECHTS] knop om volume en frequentie 
te kiezen.

2 2
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4 Speaker Volume (luidsprekervolume)
De functie Speaker Volume kan het maximale volume van het luidsprekersysteem begrenzen om te hoge 
niveaus te vermijden en een fijnere volume-afstelling mogelijk te maken.

 ▋ Instellen van het luidsprekervolume

De instellingen „Normal“ en „Low“ zijn mogelijk.

5 Low Volume Balance (Lage volumebalans)
De Low Volume Balance instelling versterkt de pianissimo aanslag zodat de piano natuurlijker kan wor-
den bespeeld wanneer de [MASTER VOLUME] regelaar op een laag volumeniveau is ingesteld.

Op het display verschijnt „Low Vol. Balance“.

 ▋ Low Volume Balance instelling

De waarde kan worden ingesteld in het bereik van 1 tot 5 of wor-
den uitgeschakeld.
Een hogere waarde versterkt de klank van pianissimo aanslagen 
terwijl het volume wordt verminderd.

6 Tuning (stemming)
Met de Tuning functie kunt u de toonhoogte van het instrument aanpassen.

 ▋ Instellen van de toonhoogte

De toonhoogte kan worden ingesteld in stappen van 0,5 Hz in 
het bereik van 427,0 tot 453,0 Hz.

7 Damper Hold
De Damper Hold functie kan worden gebruikt om het uitklinken van een klank bij ingetrapt demperpe-
daal te beïnvloeden. Zo is het bij sommige klanken zoals strijkers- of orgelklanken mogelijk om de klank 
zolang te houden tot het pedaal wordt losgelaten. Bij uitgeschakelde functie klinken deze klanken op 
natuurlijke wijze uit.

 ▋ Damper Hold instelling

Wanneer deze instelling actief is, worden de noten die gespeeld 
worden met het sustainpedaal ingedrukt, aangehouden, zelfs 
wanneer de handen van het klavier worden genomen.
Als deze instelling niet actief is, klinken de noten die gespeeld 
worden met het sustainpedaal ingedrukt uit, nadat de handen 
van het klavier zijn genomen.
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10 Startup Settings (Inschakelinstelling)
Met de Startup Settings functie kunnen voorkeursinstellingen in het geheugen worden opgeslagen en 
automatisch als inschakelinstelling worden opgeroepen telkens wanneer het instrument wordt inge-
schakeld.

 ▋ Instellingen opgeslagen in de inschakelinstelling

• Basisinstellingen
• Virtual Technician instellingen
• Koptelefoon instellingen
• MIDI instellingen
• Dual instellingen, Splitinstellingen und Vierhandig instellingen 
• Instellingen voor tempo, beat en volume van de metronoom

• Gekozen klank bij het opslaan van de inschakelinstelling
• Gekozen klanken voor de afzonderlijke SOUNDKNOPPEN bij 

het opslaan van de inschakelinstelling
• Effect en galm instellingen voor de individuele klanken bij het 

opslaan van de inschakelinstelling
• 

 ▋ Opslaan van de inschakelinstelling

Druk op de knop [REC] nadat u „Startup Settings“ hebt geselecteerd.
Wanneer het opslaan van de inschakelinstelling compleet is, keert het display terug naar het basisinstellingenmenu.

11 Factory Reset (fabrieksinstelling)
Met de Factory Reset functie kan het instrument worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

 ▋ Terugzetten naar fabrieksinstellingen

Druk op de knop [REC] nadat u „Factory Reset“ hebt gekozen.
Wanneer de fabrieksreset voltooid is, keert het scherm terug naar het beginscherm.

Geheugen voor interne recorder en registratiegeheugen worden niet 
teruggesteld.

12 Auto Display Off (automatische display uitschakeling)
Met de functie Auto Display Off kan het display na een bepaalde tijd automatisch worden uitgeschakeld.

 ▋ Auto Display Off functie instellen

De automatische uitschakeling van de display kan worden inge-
steld op 15 seconden, 5 minuten of 30 minuten.
Nadat het display is uitgeschakeld, kunt u het weer inschakelen 
door op een van de bedieningsknoppen te drukken.

13 Auto Power Off (automatische uitschakeling)
De Auto Power Off functie schakelt het instrument uit wanneer het een bepaalde tijd niet wordt bespeeld.

 ▋ Auto Power Off functie instellen

De automatische uitschakeling kan worden ingesteld op Uit, 15 
minuten, 60 minuten of 120 minuten.

De standaardinstelling voor Auto Power Off varieert 
afhankelijk van het land van verkoop.
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Virtual Technician (virtuele technicus)
Een ervaren pianotechnicus is onontbeerlijk om het volledige potentieel van een goede akoestische pia-
no te kunnen benutten. Naast de exacte stemming van elke noot voert de technicus talrijke andere aan-
passingen uit om het instrument zo mooi mogelijk te laten klinken.
De Virtual Technician instellingen van de digitale piano simuleren deze aanpassingen in digitale vorm, 
zodat de musicus de verschillende eigenschappen van het instrument aan zijn eigen spel kan aanpassen.

 ▋ Virtual Technician instellingen

Smart Mode Selectie van een eerder ingestelde combinatie van instrumentinstellingen.
Advanced Mode Fijnafstelling van individuele parameters zoals Voicing, Touch Curve, enz.

Smart Mode (Intelligente modus)
 ▋ Smart Mode instellingen

Naam Beschrijving

Normal Standaardinstelling voor Smart Mode.

Noiseless Verdere demper- en snarenresonanties, alsmede geluiden van het mechaniek bij het loslaten van de toetsen 
worden tot een minimum gereduceerd.

Deep Resonance Extra demper- en snaresonanties worden versterkt.

Light Resonance Demper- en snaresonanties worden gereduceerd.

Soft Een piano die door het dempen van de hamers en het verhogen van de aanslagdynamiek op een mildere 
klank is ingesteld, die zeer geschikt is voor langzame, rustige stukken.

Brilliant Een piano die door hardere hamers op een briljante klank is ingesteld, die zeer geschikt is voor moderne 
stukken.

Clean Een piano met hardere hamers en gereduceerde demper- en snarenresonanties.

Full Een piano die door een lichtere aanslagdynamiek en sterke demper- en snarenresonanties op een 
accentueren van de dynamiek is ingesteld.

Dark Een piano die door hardere hamers en het verhogen van de aanslagdynamiek op een iets donkerder 
klankbeeld is ingesteld.

Rich Een piano met een lichtere aanslagdynamiek en versterkte demper- en snarenresonanties.

Historical Reproductie van het klank van een piano uit de klassieke en romantische periode.

 ▋ Kiezen van de Smart Mode voorinstelling

1. Druk vanuit het beginscherm op de knop [1] om het Virtual 
Technician scherm te openen.

2. Druk op de [UP]/[DOWN] knop om „Smart Mode“ te kiezen.

3. Druk de knop Taste [2].
4. Druk op de [LINKS]/[RECHTS] knop om het Smart Mode type 

te selecteren.

2

2
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 ▋ Het helpscherm voor de Smart Mode tonen

Druk in Smart Mode op [1] om beschrijvingen van elke Smart 
Mode voorinstelling te tonen.

 ▋ De Smart Mode opslaan

In de Smart Mode drukt u op de [2] knop onder het display om de geselecteerde Smart Mode voor de klank op te slaan.
De opgeslagen instellingen worden ook na een herstart van het instrument toegepast.

Advanced Mode (Uitgebreide modus)
 ▋ Instellingen in Advanced Mode, effecten op sounds en basisinstellingen

Instellingen Basisinstelling Effect op klanken Pagina

1. Touch Curve Normal Alle klanken P53

2. Voicing Normal Alle klanken P54

3. Damper Resonance 5 Alleen pianoklank P55

4. Damper Noise 5 Alleen pianoklank P55

5. String Resonance 5 Alleen pianoklank P55

6. Undamped Str. Res. 5 Alleen pianoklank P56

7. Cabinet Resonance 1 Alleen pianoklank P56

8. Key-off Effect 5 Pianoklank
Tine Electric Piano
Reed Electric Piano
Tine Electric Piano 2
Clavi
Wood Bass

P56

9. Fall-back Noise 5 Pianoklank
Harpsichord

P56

10. Hammer Noise 5 Alleen pianoklank P57

11. Hammer Delay Off (uit) Alleen pianoklank P57

12. Topboard Simulation Open 3 Alleen pianoklank P57

13. Decay Time 5 Alle klanken P57

14. Release Time 5 Alle klanken P58

15. Minimum Touch 1 Pianoklank
Tine Electric Piano
Reed Electric Piano
Tine Electric Piano 2

P58

16. Stretch Tuning/User Tuning (varieert naar gelang 
van de klank)

Alle klanken P58

17. Temperament gelijkzwevende temp. Alle klanken P59

18. Temperament Key C Alle klanken P60

19. Key Volume Normal Alle klanken P60

20. Half-Pedal Adjust 5 Alle klanken P61

21. Soft Pedal Depth 5 Alle klanken P61
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 ▋ Kiezen en veranderen van de gewenste instelling

1. Druk in het Virtual Technician scherm op de [UP]/[DOWN] 
knop om Advanced Mode te selecteren.

2. Druk op de [2] knop.
3. Druk op de [UP]/[DOWN] knop om het instellingsmenu te 

selecteren.
4. Druk op de [LINKS]/[RECHTS] knop om de waarde of het type 

te selecteren.

• Houd de [LINKS]/[RECHTS] knoppen gelijktijdig ingedrukt om 
de standaardinstelling te herstellen.

 ▋ Het helpscherm voor uitgebreide modus tonen

Druk in de uitgebreide modus op de [1] knop onder het display om beschrijvingen van de afzonderlijke instellingen te tonen.

 ▋ Opslaan van de uitgebreide modus

Druk op de [2] knop onder het display in de uitgebreide modus om de types en waarden van de uitgebreide modus instellingen voor 
de klank op te slaan.
De opgeslagen instellingen worden ook na een herstart van het instrument toegepast.

1 Touch Curve (aanslagdynamiekcurven)
Met de Touch Curve functie kunt u de verhouding tussen het volume en de aanslagsnelheid instellen.

„Touch“ wordt op het display getoond.

 ▋ Touch Curve types

Touch Curve Beschrijving

Heavy 4 Produceert een gelijkmatig zeer zacht klank.

Heavy 3 Produceert een gelijkmatig zacht klank.

Heavy 2 Voor dynamische performances met accentuering.

Heavy 1 Deze curve vergemakkelijkt de creatie van zachte klanken wanneer licht gespeeld en heldere klanken 
wanneer sterk gespeeld.

Normal Normaal gedrag van een akoestische piano.

Light 1 Voor een fortissimo klank, zelfs met weinig vingerkracht.

Light 2 Voor een nog sterkere fortissimo klank, zelfs met weinig vingerkracht.

Light 3 Voor een stabiele klank, zelfs met weinig vingersterkte.

Light 4 Deze aanslagsynamiekcurve is geschikt voor kleine kinderen en orgelspelers.

Off Produceert een klank met een constant volume, ongeacht de aanslagsterkte.

User Een aanslagsynamiekcurve wordt automatisch gecreëerd op basis van de velocity van de gebruiker bij het 
bespelen van het klavier.

1
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 ▋ Een aangepaste aanslagdynamiekcurve maken

1. Druk op de knop [REC] nadat u „User“ hebt gekozen.

2. Druk op een toets van heel zacht tot heel luid.
3. Druk op de [PLAY/STOP] knop om te beëindigen.

„Analysis completed“ (Analyse beëindigd) wordt getoond 
wanneer de aangepaste aanslagdynamiekcurve is gemaakt.

• Druk op de [2] knop onder het display na het selecteren van 
„User“ om de gemaakte aanslagdynamiekcurve voor de ge-
selecteerde klank op te slaan.

2 Voicing
De Voicing functie simuleert verschillende hamerkarakteristieken, wat het tonale karakter van de piano 
beïnvloedt.

 ▋ Hamertypes

Voicing type Beschrijving

Normal Normale instelling.

Mellow 1 Zachte hamerkop. De klank wordt zachter en warmer.

Mellow 2 Zeer zachte hamerkop. De klank wordt nog zachter en warmer dan bij Mellow 1.

Dynamic Voor een dynamische klank van zacht naar helder naargelang de toetsaanslag.

Bright 1 Harde hamerkop. Een briljante klank.

Bright 2 Zeer harde hamerkop. De klank wordt nog briljanter dan met Bright 1.

User Een Voicing aanpassing tussen -5 en +5 kan voor elke toets afzonderlijk worden gemaakt.
-5 is de zachtste en +5 de helderste instelling.

 ▋ User Voicing

1. Druk op knop [2] nadat u „User“ hebt geselecteerd.

2. Druk op de [UP]/[DOWN] knop om de geselecteerde toets te 
intoneren.
U kunt ook de [2] knop ingedrukt houden en de toets indruk-
ken die u wilt intoneren

3. Druk op de [LINKS]/[RECHTS] knop om de waarde te selec-
teren.

• Druk op de [1] knop nadat u „User“ heeft gekozen om de opge-
geven waarde voor de geselecteerde klank op te slaan.

13
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3 Damper Resonance (demperresonantie)
De Damper Resonance functie bootst de resonantie effecten van de gehele piano na wanneer het sustain-
pedaal wordt ingedrukt.

 ▋ Damper Resonance volume instellen

De waarde kan worden ingesteld in het bereik van 1 tot 10 of op 
„Off“.
„1“ is de laagste, „10“ de hoogste waarde.
Als de functie op „Off“ staat, wordt er geen demperresonantie 
geproduceerd.

4 Damper Noise (dempergeluid)
De Damper Noise functie wordt gebruikt om het volume te regelen van het geluid dat optreedt wanneer 
het sustainpedaal wordt ingedrukt.

 ▋ Damper Noise volume instellen

De waarde kan worden ingesteld in het bereik van 1 tot 10 of op 
„Off“.
„1“ is de laagste, „10“ de hoogste waarde.
Als de functie op „Off“ staat, wordt er geen dempergeluid ge-
produceerd.

5 String Resonance (snarenresonantie)
De functie String Resonance bootst de resonantie-effecten van pianosnaren na.

 ▋ Wat is snarenresonantie?

Om deze snarenresonantie te beleven drukt u eenvoudig de toets `C‘, , zoals in de grafiek aangegeven, langzaam omlaag en houdt 
deze ingedrukt. Nu slaat u de met een ● symbool gemarkeerde toetsen kort aan. U hoort nu behalve de originele toon van de 
aangeslagen toets de resonantie ervan met de gehouden toets ‘C’. Dit noemt men snarenresonantie.

F GC B F G C G C E G C D E G C

C# A# A#

E

houden

 ▋ String Resonance volume instellen

De waarde kan worden ingesteld in het bereik van 1 tot 10 of op 
„Off“.
„1“ is de laagste, „10“ de hoogste waarde.
Als de functie op „Off“ staat, wordt er geen snarenresonantie ge-
produceerd.
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6 Undamped String Resonance (ongedempte snarenresonantie)
De Undamped String Resonance functie bootst de snarenresonantie na van de ongedempte bovenste 
toetsen.

• „UndampedStr.Reso.“ wordt op het display getoond.
•  De hoogste toetsen van concertvleugels zijn ongedempt, zodat zij altijd vrij 

kunnen vibreren, ongeacht of het sustainpedaal wordt ingedrukt of niet.

 ▋ Undamped String Resonance volume instellen

De waarde kan worden ingesteld in het bereik van 1 tot 10 of op 
„Off“.
„1“ is de laagste, „10“ de hoogste waarde.
Als de functie op „Off“ wordt gezet, wordt geen ongedempte 
snarenresonantie geproduceerd.

7 Cabinet Resonance (resonantie van de klankkast)
De Cabinet Resonance functie bootst de resonantie van de klankkast van concertvleugels na.

 ▋ Cabinet Resonance volume instellen

De waarde kan worden ingesteld in het bereik van 1 tot 10 of op 
„Off“.
„1“ is de laagste, „10“ de hoogste waarde.
Als de functie op „Off“ wordt gezet, wordt geen resonantie van 
de klankkast geproduceerd.

8 Key-off Effect
Het Key-off effect bootst het geluid na van de dempers die de snaar raken net voordat het geluid stopt.

 ▋ Key-off Effect volume instellen

De waarde kan worden ingesteld in het bereik van 1 tot 10 of op 
„Off“.
„1“ is de laagste, „10“ de hoogste waarde.
Als de functie op „Off“ wordt gezet, wordt geen Key-off effect 
geproduceerd.

9 Fall-back-Noise (geluid terugvallende hamer)
De Fall-back-Noise functie bootst het geluid na van de klaviermechaniek wanneer de toetsen worden 
losgelaten.

 ▋ Fall-back-Noise volume instellen

De waarde kan worden ingesteld in het bereik van 1 tot 10 of op 
„Off“.
„1“ is de laagste, „10“ de hoogste waarde.
Als de functie op „Off“ wordt gezet, wordt geen Fall-back-Noise 
geproduceerd.
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10 Hammer Noise (hamergeluid)
Met de Hammer Noise functie kunt u het geluid aanpassen van de hamers die de snaren raken en de to-
etsen die het keybed raken bij het spelen op een akoestische piano.

 ▋ Hammer Noise volume instellen

De waarde kan worden ingesteld in het bereik van 1 tot 10 of op 
„Off“.
„1“ is de laagste, „10“ de hoogste waarde.
Als de functie op „Off“ wordt gezet, wordt geen Hammer Noise 
geproduceerd.

11 Hammer Delay (hamervertraging)
De Hammer Delay functie bootst de lichte vertraging na tot de hamers de snaren raken wanneer een 
akoestische piano pianissimo wordt bespeeld.

 ▋ Hammer Delay waarde instellen

De waarde kan worden ingesteld in het bereik van 1 tot 10 of op 
„Off“.
„1“ ist die kürzeste und „10“ die längste Hammerverzögerung.
Als de functie op „Off“ wordt gezet, wordt geen Hammer Delay 
geproduceerd.

12 Topboard Simulation (vleugelklep simulatie)
De Topboard Simulation functie bootst het verschil in klank na dat wordt geproduceerd door het openen 
van het vleugelklep van een vleugelpiano.

 ▋ Topboard Simulation types

Topboard positie Beschrijving

Open3 Simuleert het karakter van een compleet geopende vleugelklep.

Open2 Simuleert het karakter van een half geopende vleugelklep.

Open1 Simuleert het karakter van een minimaal geopende vleugelklep.

Closed1 Simuleert het karakter van een gesloten achterste vleugelklep, maar ook van een open voorste
vleugelklep met beperkte klankprojectie.

Closed2 Simuleert het karakter van een gesloten achterste vleugelklep en een gesloten voorste vleugelklep
met minimale klankprojectie.

13 Decay Time (uitklinktijd)
Met de Decay Time functie kunt u de uitklinktijd na het indrukken van de toetsen instellen.

 ▋ Decay Time instellen

De waarde kan worden ingesteld in het bereik van 1 tot 10.
„1“ is de kortste en „10“ de langste uitklinktijd.
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14 Release Time (tijd van het uitklinken na het loslaten)
Met met de functie Release Time kunt u de uitklinktijd na het loslaten van de toetsen instellen.

 ▋ Release Time instellen

De waarde kan worden ingesteld in het bereik van 1 tot 10.
„1“ is de kortste en „10“ de langste uitklinktijd.

15 Minimum Touch (minimale aanslagsterkte)
Met de Minimum Touch functie kunt u de aanslagsnelheid instellen waarbij een toon klinkt.

 ▋ Minimum Touch waarde instellen

De waarde kan worden ingesteld in het bereik van 1 tot 20.
„1“ is de kleinste Minimum Touch waarde waarbij een klank 
wordt geproduceerd, zelfs bij een uiterst zachte aanraking.
„20“ is de grootste Minimum Touch waarde waarbij geen klank 
geproduceerd wordt, zelfs niet bij een extreem zachte aanra-
king.

16 Stretch Tuning/User Tuning
De stretch tuning functie maakt pianospecifieke stemming mogelijk, waarbij lagere octaven iets lager en 
hogere octaven iets hoger klinken dan bij de normale, gelijkzwevende stemming. Deze functie is alleen 
beschikbaar wanneer gelijkzwevende stemming is geselecteerd als temperamenttype. Bovendien kan 
met User Tuning elk van de 88 toetsen afzonderlijk worden gestemd.

„Stretch/UserTuning“ wordt op het display getoond.

 ▋ Stretch Tuning types

Stretch Tuning Beschrijving

Off Normale stemming bij gelijkzwevende temperatuur.

Normal Lage octaven zijn iets lager en hoge octaven zijn iets hoger dan bij de normale gelijkzwevende stemming.

Wide Lagere octaven zijn lager en hogere octaven zijn hoger dan de normale gelijkzwevende stemming.

User Voor elke afzonderlijke toets kan een stemmingsbereik tussen -50 en +50 worden ingesteld.
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 ▋ User Tuning instellingen

1. Druk op knop [2] nadat u „User“ hebt geselecteerd.

2. Druk op de [UP]/[DOWN] knop om op de geselecteerde toets 
te stemmen. U kunt ook de [2] knop ingedrukt houden en de 
toets indrukken waarop u wilt stemmen.

3. Druk op de [LINKS]/[RECHTS] knop om de waarde te selec-
teren.

• Druk op de [1] knop nadat u „User“ heeft gekozen om de opge-
geven waarde voor de geselecteerde klank op te slaan.

17 Temperament (temperatuur)
Naast de gebruikelijke gelijkzwevende stemming kan dit instrument ook worden ingesteld op vroegere 
stemsystemen, zoals die welke tijdens de renaissance en de barok werden gebruikt.

 ▋ Temperatuur types

Temperatuur types Beschrijving

Equal Temperament
(Equal)

Dit is de tegenwoordig populairste pianostemming. Dir leidt tot steeds dezelfde chordale 
intervallen bij alle 12 halve tonen. De expressiviteit van deze stemming is echter beperkt 
en geen enkel akkoord klingt zuiver.

Pure Temperament
(Pure Major/Pure Minor)

Deze temperatuur, waarbij storende dissonanten bij tertsen en kwinten worden 
verwijderd, is ook tegenwoordig nog gebruikelijk in de koormuziek. Wanneer u deze 
temperatuur kiest, moet u de toonsoort waarin u wilt spelen zeer zorgvuldig kiezen, 
aangezien modulaties tot dissonanten leiden. De toonsoort van deze temperatuur moet 
correct worden ingesteld.

Pythagorean Temperament
(Pythagorean)

Bij deze temperatuur worden mathematische verhoudingen ingezet om de dissonanten 
bij kwinten te verwijderen. Dit leidt tot problemen bij akkoorden, maar er worden zeer 
attractieve melodielijnen bereikt.

Meantone Temperament
(Meantone)

Bij deze temperatuur wordt een middentoon tussen een hele en een halve toon gebruikt 
om dissonanten bij tertsen te verwijderen. Ze werd ontwikkeld om het ontbreken van 
consonanten bij bepaalde kwinten van de reine Mersenne temperatuur te compenseren.
Daarbij worden akkoorden geproduceerd die beter klinken dan bij de gelijkzwevende 
temperatuur.

Werckmeister Temperament
(Werckmeister)
Kirnberger Temperament
(Kirnberger)

Deze beide temperaturen liggen tussen de middentoons en de stemming van Pythagoras. 
Bij toonsoorten met weinig voortekens leveren ze de welklinkende akkoorden van de 
middentoons stemming, maar nemen de dissonanten bij een stijgend aantal voortekens 
toe, zodat dan de attractieve melodielijnen van de stemming van Pythagoras mogelijk 
worden. Beide temperaturen zijn door hun bijzondere eigenschappen het beste voor 
barokmuziek geschikt.

User Temperament
(User)

De oorspronkelijke temperatuur kan worden ingesteld op een waarde van -50 en +50 
honderdsten.

100 honderdsten = halve toon

1
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 ▋ User Temperament instellingen

1. Druk op knop [2] nadat u „User“ hebt geselecteerd.

2. Druk op de [UP]/[DOWN] knop om de geselecteerde noot te 
stemmen.

3. Druk op de [LINKS]/[RECHTS] knop om de waarde te selec-
teren.

• Druk op de [1] knop nadat u „User“ heeft gekozen om de opge-
geven waarde voor de geselecteerde klank op te slaan.

18 Temperament Key (grondtoon van de temperament)
Temperamenten die afwijken van de gelijkzwevende stemming zijn toonsoort specifiek. Met de Tempe-
rament Key functie wordt de temperatuur ingesteld op de aangegeven grondtoon van de te spelen song.

 ▋ Temperament Key instellen

De waarde kan worden ingesteld in het bereik van C tot B.
De stemming verandert niet wanneer gelijkzwevende stem-
ming is opgegeven, zelfs als een grondtoon is ingesteld.

19 Key Volume (toetsen volume)
Met de Key Volume functie kunt u het volume van elk van de 88 toetsen instellen.

 ▋ Key Volume types

Key Volume type Beschrijving

Normal Een gelijkmatige volumebalans over het hele klavier.

High Damping Reduceert het volume in het bovenste gedeelte van het klavier.

Low Damping Reduceert het volume in het onderste gedeelte van het klavier.

High & Low Damping Reduceert het volume in het onderste en bovenste gedeelte van het klavier.

Center Damping Reduceert het volume in het middelste gedeelte van het klavier.

User Het volume kan worden ingesteld op een waarde tussen -50 en +50 voor elk van de 88 toetsen.
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 ▋ User Key Volume instellingen

1. Druk op knop [2] nadat u „User“ hebt geselecteerd.

2. Druk op de [UP]/[DOWN] knop om de toets te selecteren 
waarvan u het volume wilt regelen.
Als alternatief kunt u de [2] knop ingedrukt houden en op de 
toets drukken waarvan u het volume wilt aanpassen.

3. Druk op de [LINKS]/[RECHTS] knop om de waarde te selec-
teren.

• Druk op de [1] knop onder het display nadat u „User“ heeft ge-
kozen om de opgegeven waarde voor de geselecteerde klank 
op te slaan.

20 Half-Pedal Adjust (half pedaal instelling)
De Half-Pedal Adjust functie maakt het mogelijk het punt aan te passen waarop het demperpedaal ef-
fectief wordt (d.w.z. wanneer de dempers van de piano beginnen op te lichten van de snaren) worden 
aangepast.

 ▋ Half-Pedal waarde instellen

Waarde Beschrijving

 1 Deze instelling maakt het mogelijk dat het 
halfpedaal op de vroegste plek begint.

 

 7 Deze instelling maakt het mogelijk dat het 
halfpedaal op de laatste plek begint.

 8 Deze instelling is voor het gebruik van het 
demperpedaal als MIDI Controller ontworpen.
De maximale waarde wordt reeds bereikt, 
wanneer men het pedaal niet helemaal omlaag 
drukt.

 

10 Deze instelling is voor het gebruik van het 
demperpedaal als MIDI Controller ontworpen.
De maximale waarde wordt pas bereikt, wanneer 
men het pedaal helemaal omlaag drukt.

21 Soft Pedal Depth (soft pedaal intensiteit)
Met de Soft Pedal Depth functie kunt u het effect van het softpedaal instellen.

 ▋ Soft Pedal Depth instellen

De waarde kan worden ingesteld in het bereik van 1 tot 10.
Het effect van het softpedaal is het laagst bij „1“ en het hoogst 
bij „10“.
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Phones Settings (koptelefoon instellingen)
 ▋ Koptelefoon instellingen

Instelling Beschrijving Basisinstelling

Spatial Headphone Sound „Spatial Headphone Sound“ (SHS) is een special uitrustingskenmerk van 
de digitale piano, dat het klankbeeld van de akoestische pianoklank via 
koptelefoon meer ruimtelijke diepte verleent. Deze functie zorgt ook voor 
een comfortabelere luisterervaring bij langdurig gebruik van koptelefoons.

Normal

Phones Type De koptelefoontype instelling optimaliseert het geluid van het instrument 
bij gebruik via verschillende soorten koptelefoons.

Normal

Phones Volume Met de instelling „Phones Volume“ (koptelefoon volume) kunt u het 
maximale volumeniveau van de koptelefoon verhogen.

Normal

 ▋ Scherm voor koptelefooninstellingen openen

1. Druk in het instellingenmenuscherm op de knop [UP]/
[DOWN] om „Phones Settings“ (koptelefoon instellingen) te 
selecteren.

2. Druk op de knop [2] om het instelscherm voor de koptele-
foon op te roepen.

3. Druk op de [UP]/[DOWN] knop om een functie te kiezen.

4. Druk op de [LINKS]/[RECHTS] knop om de waarde of het type 
te selecteren.

• Houd de [LINKS]/[RECHTS] knoppen gelijktijdig ingedrukt om 
de basisinstelling te herstellen.

1 Spatial Headphone Sound (koptelefoon ruimtelijke klank systeem)

„SHS-Mode“ wordt op het display getoond.

 ▋ Spatial Headphone Sound types

Type Beschrijving

Off De functie Spatial Headphone Sound (SHS) is uitgeschakeld.

Forward De klank wordt akoestisch meer naar voren waargenomen.

Normal Natuurlijke ruimtelijke waarneming.

Wide Wijde en zeer open ruimtelijke waarneming.

1
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2 Phones Type (koptelefoon type)
 ▋ Koptelefoon type instelling

Type Beschrijving

Normal De koptelefoon optimalisatie is uitgeschakeld.

Open Optimaliseert de klank voor open koptelefoons.

Semi-Open Optimaliseert de klank voor half open koptelefoons.

Closed Optimaliseert de klank voor gesloten koptelefoons.

Inner-ear Optimaliseert de klank voor los in het oor gedragen In-Ear koptelefoons.

Canal Optimaliseert de klank voor de gehoorgang afsluitende In-Ear koptelefoons.

3 Phones Volume (koptelefoon volume)
 ▋ Koptelefoonvolume veranderen

De instellingen „Normal“ en „High“ zijn mogelijk.

Het langdurig gebruik van een koptelefoon met een hoog 
volume kan gehoorschade veroorzaken. 

USB Menus (USB menus)
 ▋ Compatibele USB-apparaten

Flashgeheugen met USB-ondersteuning (USB-sticks) kan worden gebruikt.
Andere USB-apparaten (muis, toetsenbord, hub, enz.) kunnen niet worden gebruikt.

 ▋ Een USB-stick aansluiten

Steek de stekker die compatibel is met de [USB to DEVICE] aansluiting er op de juiste manier in.
Sluit het USB-stick direct aan zonder gebruik van een USB-verlengkabel.
De USB to DEVICE-functionaliteit van dit instrument voldoet aan de USB2.0 Hi-Speed standaard. Oudere USB-sticks kunnen worden              
gebruikt, maar de datatransfersnelheid is beperkt tot de maximale datatransfersnelheid van de USB-stick.
Door een usb-stick aan te sluiten, kunnen gegevens die op dit instrument zijn gemaakt, worden opgeslagen op de usb-stick en kun-
nen gegevens van de usb-stick worden afgespeeld op dit instrument.

 ▋ Een USB-stick formatteren

Sommige USB-sticks moeten worden geformatteerd voordat ze met dit instrument kunnen worden gebruikt. Als, nadat u een USB-stick op 
de [USB to DEVICE] poort hebt aangesloten, een melding verschijnt waarin u wordt gevraagd de USB-stick te formatteren, controleer dan 
of de USB-stick geen gegevens bevat die u nog nodig hebt en formatteer de stick.

P76  Formaat USB
De inhoud van het USB-stick wordt gewist wanneer het wordt geformatteerd.
Het USB-stick kan gegevens bevatten die door andere apparaten worden gebruikt, maar die niet op dit instrument worden getoond. 
Wees voorzichtig bij het formatteren van een USB-stick.

 ▋ Een USB-stick plaatsen en verwijderen

Zorg ervoor dat er geen toegang tot de USB-stick is, bijv. voor het opslaan, kopieren of wissen van gegevens, en dat de USB-stick niet 
wordt geformatteerd voordat u deze verwijdert.

Als er een USB-stick in het instrument wordt geplaatst wanneer het wordt 
aangezet, duurt het iets langer voordat sommige toestellen afspelen; dit is 
echter geen fout.
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 ▋ De aansluiting van een USB-stick controleren

Er verschijnt een USB-symbool op het display wanneer een USB-stick op het instrument is aangesloten.

P13  Beginscherm

 ▋ USB menu functies

Functie Beschrijving Pagina

1. Load Song Laad een song file (KSO file) van een USB-stick in het interne geheugen van het 
instrument. 

P66

2. Load Registration All Laad de registratie file (All/KM3 file) van een USB-stick in het interne geheugen van 
het instrument.

P67

3. Load Registration Single Laad de registratie file (Single/KM6 file) van een USB-stick in het interne geheugen 
van het instrument.

P68

4. Load Startup Setting Laad een start setting file (KM1 file) van een USB-stick in het interne geheugen van 
het instrument.

P69

5. Save Internal Song Sla de in het interne geheugen van het instrument opgenomen song in KSO file 
formaat op een USB-stick op.

P70

6. Save SMF Song Sla de song die in het interne geheugen van het instrument is opgenomen in SMF 
file formaat op een USB-stick op.

P71

7. Save Registration All Sla alle op het instrument gemaakte registraties in KM3-file formaat op een USB-stick 
op.

P72

8. Save Registration Single Sla een op het instrument gemaakte registratie in KM6-file formaat op een USB-stick 
op.

P73

9. Save Startup Setting Sla de Startup Setting instelling van het instrument in KM1-file formaat op een USB-
stick op.

P74

10. Rename File Hernoem een bestand op een USB-stick. P75

11. Delete File Een file op een USB-stick wissen. P76

12. Format USB Een USB-stick formatteren. P76

 ▋ Wisselen naar het USB menuscherm

1. Druk in het instellingsmenuscherm op de knop [UP]/[DOWN] 
om „USB Menu“ te selecteren.

2. Druk op de [2] knop om naar het USB menu scherm te wis-
selen.

3. Druk op de [UP]/[DOWN] knop om een positie te kiezen.

1

1
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 ▋ Laden en opslaan in het USB-menu

Song

Sla een song opgenomen in het 
interne geheugen op als een KSO 
of SMF file op een USB-stick.

Laad een KSO file opgeslagen op 
een USB-stick in het instrument.

Opslaan

Laden

Songs opgeslagen in het interne geheugen

Opslaan

Intern geheugen

Song 1

Song 6 Song 10Song 9Song 8Song 7

Song 2 Song 3 Song 4

USB-stick

Song 5
SMF-file

KSO-file
Laden

Sla de registratie- en inschake-
linstellingen op een USB-stick 
op.

Opslaan

Laden via USBOverschrijven

Intern geheugen

Op het instrument doorgevoerde registratie- en inschakelinstellingen

Laad de registratiefile en de 
inschakelinstellingen file van een 
USB-stick in het instrument.

Laden

Opslaan op USB

KM3- of KM6-file KM1-file

USB-stick

KM3- of  
KM6-file

KM1-file

Registratie/inschakelinstellingen
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1 Load Song (song laden)
 ▋ Laden

1. Na het selecteren van „Load Song“, drukt u op de [LEFT]/
[RIGHT] knop om het interne songgeheugen te selecteren 
waar de song naar toe moet worden geladen.

Songs worden geladen in het geheugen dat wordt gebruikt 
voor het opnemen van maximaal 10 songs.

2. Druk op de knop [2].
3. Druk op de knop [UP]/[DOWN] om de song te selecteren die 

moet worden geladen.

4. Druk op de knop [2].
5. Druk op knop [1] om te laden of op knop [3] om te annuleren.

3

3
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2 Load Registration All (Alle registraties laden)

„Load Regist All“ wordt op het display getoond.

 ▋ Registratiefile types

Type Beschrijving File uitbreiding

Single Een enkele registratie laden. KM6

All Alle 16 registraties laden. KM3

 ▋ Laden

1. Na selectie van „Load Regist All“, druk op knop [2].

2. Druk op de knop [UP]/[DOWN] om een registratiefile (type 
„All“) [.KM3] te selecteren dat moet worden geladen.

3. Druk op de knop [2].
4. Druk op knop [1] om te laden of op knop [3] om te annuleren.

De uitbreiding van de file met alle registraties is „KM3“.
De file is niet compatibel met andere modellen.

Alle registraties die op het instrument zijn gemaakt worden overschreven 
wanneer de functie om alle registraties te laden wordt uitgevoerd. Overweeg 
zorgvuldig of u deze functie wilt uitvoeren.

1
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3 Load Registration Single (Enkele registratie laden)

„Load RegistSingle“ wordt op het display getoond.

 ▋ Laden

1. Na het selecteren van „Load RegistSingle“, drukt u op de 
[LINKS]/[RECHTS] knop om het registergeheugen te selecte-
ren waarin het register moet worden geladen.

2. Druk op de knop [2].
3. Druk op de knop [UP]/[DOWN] om de registratiefile (type 

„Single“) [.KM6] te selecteren die moet worden geladen.

4. Druk op de knop [2].
5. Druk op knop [1] om te laden of op knop [3] om te annuleren.

De uitbreiding van de file met een enkele registratie 
is „KM6“.
De file is niet compatibel met andere modellen.

3
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4 Load Startup Setting (inschakelinstelling laden)

„Load Startup Set.“ wordt op het display getoond.

 ▋ Laden

1. Na selectie van „Load Startup Set.“, druk op knop [2].

2. Druk op de knop [UP]/[DOWN] om de inschakelinstellingen 
file [.KM1] te selecteren die moet worden geladen.

3. Druk op de knop [2].
4. Druk op knop [1] om te laden of op knop [3] om te annuleren.

De uitbreiding van de inschakelinstellingen file is 
„KM1“. 
De file is niet compatibel met andere modellen.

De configuratie van de inschakelinstelling die zich eerder in het geheugen 
bevond, wordt gewist wanneer de functie voor het laden van de 
inschakelinstelling wordt uitgevoerd.
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5 Save Internal Song (interne song opslaan)

„Save Song(INT)“ wordt op het display getoond.

 ▋ Opslaan

1. Na het selecteren van „Save Song(INT)“, drukt u op de [LEFT]/
[RIGHT] knop om de song te selecteren die u wilt opslaan.

2. Druk op de knop [2].
3. Voer de naam in van de song die op de USB-stick moet wor-

den opgeslagen.

Druk op de knop [LINKS]/[RECHTS] om de cursor te verplaats-
en en druk op de knop [OMHOOG]/[OMLAAG] om de tekens 
te wijzigen.
De file naam mag maximaal 12 karakters bevatten.

4. Nadat u de file naam heeft ingevoerd, drukt u op de [2] knop.
5. Druk op de [1] knop om op te slaan of op de [3] knop om te 

annuleren.

Als er al een file met dezelfde naam bestaat, geef dan aan of 
die overschreven moet worden.
Druk op knop [1] om te overschrijven of op knop [3] om een 
andere naam op te geven.

De song file wordt opgeslagen in de root directory van de USB-stick.
Het opslaan van de file in een andere folder is niet mogelijk.
Het is mogelijk dat de song niet meer in het instrument wordt geladen als de 
opgeslagen song een andere naam krijgt op een ander toestel, b.v. een PC.
De uitbreiding van de opgeslagen file is „KSO“.
Files (*.KSO) die zijn opgeslagen met „USB Save Song (INT)“ kunnen worden 
geladen in een van de tien song geheugens die op het instrument beschikbaar 
zijn.

P66  Song laden
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6 Save SMF Song (SMF song opslaan)

„Save Song(SMF)“ wordt op het display getoond.

 ▋ Opslaan

1. Na het selecteren van „Save Song(SMF)“, drukt u op de [LEFT]/
[RIGHT] knop om de song te selecteren die u wilt opslaan.

2. Druk op de knop [2].
3. Voer de naam van de song in die op de USB-stick moet wor-

den opgeslagen.

Druk op de [LINKS]/[RECHTS] knop om de cursor te verplaats-
en en druk op de [OMHOOG]/[OMLAAG] knop om de tekens 
te veranderen.
De filenaam mag maximaal 12 tekens bevatten.

4. Nadat u de filenaam heeft ingevoerd, drukt u op de [2] knop.
5. Druk op de [1] knop om op te slaan of op de [3] knop om te 

annuleren.

Als er al een file met dezelfde naam bestaat, geef dan aan of 
die overschreven moet worden.
Druk op knop [1] om te overschrijven of op knop [3] om een 
andere naam op te geven.

De song file wordt opgeslagen in de root directory van de USB-stick.
Opslaan van de file in een andere folder is niet mogelijk.
De uitbreiding van de opgeslagen song file is „MID“.
Files (*.MID) die zijn opgeslagen met „Save Song (SMF)“ kunnen worden geladen 
in het interne songgeheugen van het instrument.

P70   Gebruik de interne functie voor het opslaan van songs om songs in de 
tien beschikbare songgeheugens van het instrument te laden.
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7 Save Registration All (alle registraties opslaan)

„Save Regist All“ wordt op het display getoond.

 ▋ Registratiefile types

Type Beschrijving File uitbreiding

Single Een enkele registratie opslaan. KM6

All Alle 16 registraties opslaan. KM3

 ▋ Opslaan

1. Nadat u „Save Regist All“ hebt geselecteerd, drukt u op knop [2].

2. Voer de naam in van de file die op de USB-stick moet worden 
opgeslagen.

Druk op de [LINKS]/[RECHTS] knop om de cursor te verplaats-
en en druk op de [OMHOOG]/[OMLAAG] knop om de tekens 
te veranderen.
De filenaam mag maximaal 12 tekens bevatten.

3. Nadat u de filenaam heeft ingevoerd, drukt u op de [2] knop.
4. Druk op de [1] knop om op te slaan of op de [3] knop om te 

annuleren.

Als er al een file met dezelfde naam bestaat, geef dan aan of 
die overschreven moet worden.
Druk op knop [1] om te overschrijven of op knop [3] om een 
andere naam op te geven.

De file wordt opgeslagen in de root directory van de USB-stick.
Het opslaan van de file in een andere folder is niet mogelijk.
De file die is opgeslagen met „Save Registration All“ is niet compatibel met 
andere modellen.
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8 Save Registration Single (afzonderlijke registratie opslaan)

„Save RegistSingle“ wordt op het display getoond.

 ▋ Opslaan

1. Na het selecteren van „Save RegistSingle“, druk op de [LEFT]/
[RIGHT] knop om de registratie te selecteren die moet wor-
den opgeslagen.

2. Druk op de knop [2].
3. Voer de naam in van de file die op de USB-stick moet worden 

opgeslagen.

Druk op de knop [LINKS]/[RECHTS] om de cursor te verplaats-
en en druk op de [OMHOOG]/[OMLAAG] knop om de tekens 
te wijzigen.
De filenaam mag maximaal 12 tekens bevatten.

4. Nadat u de filenaam heeft ingevoerd, drukt u op de [2] knop.
5. Druk op de [1] knop om op te slaan of op de [3] knop om te 

annuleren.

Als er al een file met dezelfde naam bestaat, geef dan aan of 
die overschreven moet worden.
Druk op knop [1] om te overschrijven of op knop [3] om een 
andere naam op te geven.

De file wordt opgeslagen in de root directory van de USB-stick.
Het opslaan van de file in een andere folder is niet mogelijk.
De file die is opgeslagen met „Save Registration Single“ is niet compatibel met 
andere modellen.
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9 Save Startup Setting (inschakelinstelling opslaan)

„Save Startup Set.“ wordt op het display getoond.

 ▋ Opslaan

1. Na selectie van „Load Startup Set.“, druk op knop [2].

2. Voer de naam in van de file die op de USB-stick moet worden 
opgeslagen.

Druk op de knop [LINKS]/[RECHTS] om de cursor te verplaats-
en en druk op de [OMHOOG]/[OMLAAG] knop om de tekens 
te wijzigen.
De filenaam mag maximaal 12 tekens bevatten.

3. Nadat u de filenaam heeft ingevoerd, drukt u op de [2] knop.
4. Druk op de [1] knop om op te slaan of op de [3] knop om te 

annuleren.

Als er al een file met dezelfde naam bestaat, geef dan aan of 
die overschreven moet worden.
Druk op knop [1] om te overschrijven of op knop [3] om een 
andere naam op te geven.

De file wordt opgeslagen in de root directory van de USB-stick.
Het opslaan van de file in een andere folder is niet mogelijk.
De uitbreiding van de inschakelinstellingen is „KM1“.
De inschakelinstellingen file „*.KM1“ is niet compatibel met andere modellen.

1

3

of

44

2

2

2 2

EFFECTS REVERB



75

Aanpassingen & instellingen
Settings M

enu (instellingsm
enu)

10 Rename File (File hernoemen)
 ▋ Beschikbare tekens

0 – 9 A – Z a – z ! # $ % & ' ( ) + , - . ; = @ [ ] ^ _ ` { }

 ▋ Hernoem een file

1. Druk op de [2] knop nadat u „ Rename“ heeft geselecteerd.

2. Druk op de knop [UP]/[DOWN] om de te hernoemen file te 
selectere.

3. Druk op de knop [2].
4. Voer de nieuwe naam in.

Druk op de knop [LINKS]/[RECHTS] om de cursor te verplaats-
en en druk op de [OMHOOG]/[OMLAAG] knop om de tekens 
te wijzigen.
De filenaam mag maximaal 12 tekens bevatten.

5. Nadat u de filenaam heeft ingevoerd, drukt u op de [2] knop.
6. Druk op de [1] knop om op te slaan of op de [3] knop om te 

annuleren.
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11 Delete File (file wissen)
 ▋ Een file wissen

1. Druk op de [2] knop nadat u „Delete“ heeft geselecteerd.

2. Druk op de knop [UP]/[DOWN] om de te wissen file te selec-
teren.

3. Druk od de knop [2].
4. Druk op de [1] knop om te wissen of op de [3] knop om te 

annuleren.

12 Format USB (USB formatteren)
 ▋ Formatteren

1. Druk op knop [2] nadat u „Format“ hebt geselecteerd.

2. Druk op de knop [1] om te formatteren of op de knop [3] om 
te annuleren.
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Bluetooth Settings (Bluetooth instellingen)

De Bluetooth functionaliteit is niet in ieder verkoopland voorhanden.

 ▋ Bluetooth instellingen

Type Beschrijving Verbindingstype

Bluetooth MIDI Wanneer u een smartphone of tablet app 
gebruikt die Bluetooth MIDI ondersteunt, kunt u
met deze functie het instrument via een app
bedienen of draadloos MIDI-gegevens 
verzenden/ontvangen.

Activeer de Bluetooth-functie van de smartphone/
tablet, start een app die Bluetooth MIDI 
ondersteunt, en selecteer vervolgens „CN301 
MIDI“ op het scherm voor verbindingsinstellingen 
van de app.

Bluetooth Audio Met deze functie kan audio van de
aangesloten smartphone/tablet (bijv. songs of
videos) draadloos worden afgespeeld via de
luidsprekers van het instrument.

Activeer de Bluetooth-functie van de smartphone/
tablet en selecteer vervolgens „CN301 Audio“ op 
het instelscherm voor de Bluetooth-verbinding. 
Als „CN301 Audio“ niet wordt weergegeven, houdt 
u de knop [LEFT] en de knop [EFFECTS] op het 
bedieningspaneel van het instrument ingedrukt 
terwijl het beginscherm wordt weergegeven. 
Na succesvolle koppeling zal het instrument 
automatisch opnieuw verbinding maken met de 
smartphone/tablet wanneer de stroom wordt 
ingeschakeld.

•  Verdere gedetailleerde aanwijzingen m.b.t. het thema verbinden via Bluetooth vindt u in de handleiding Bluetooth®
Connectivity Guide die u onder de volgende link kunt downloaden: https://www.kawai-global.com/support/manual.
•  Er kan slechts steeds één smart device gelijktijdig met Bluetooth MIDI of Bluetooth Audio van de piano worden verbonden.

 ▋ Het Bluetooth-instellingen scherm openen

1. Druk in het instellingenmenuscherm op de knop [UP]/
[DOWN] om „Bluetooth Settings“ (Bluetooth-instellingen) te 
selecteren.

2. Druk op de knop [2] om het Bluetooth-instelscherm op te 
roepen.

3. Druk op de [UP]/[DOWN] knop om het gewenste type te 
selecteren.

4. Druk op de [LINKS]/[RECHTS] knop om de waarde te selec-
teren.

• Houd de [LINKS]/[RECHTS] knoppen gelijktijdig ingedrukt om 
de basisinstelling te herstellen.
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1 Bluetooth
 ▋ Bluetooth-instellingen

Deze functie kan aan en uit worden geschakeld.
Schakel de Bluetooth-functie van dit instrument in en activeer 
Bluetooth-communicatie van de smart device app in de directe 
omgeving van het instrument.

2 Bluetooth Audio (Bluetooth Audio volume)
Met deze functie kunt u het volume regelen van muziek die is opgeslagen op smart devices en die wordt 
afgespeeld via de luidsprekers van het instrument.
Nadat u het volume op het smart device of met de [MASTER VOLUME] regelaar hebt ingesteld, kunt u met 
deze functie het volume fijn instellen.

„Bluetooth Vol“ wordt op het display getoond.

 ▋ Bluetooth Audio volume instellen

De waarde kan worden ingesteld in het bereik van -15 tot +15.
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Fouten zoeken

Fouten zoeken
 ▋ Stroomverzorging (instellingen)

Probleem Mogelijke oorzaken en oplossingen Pag.

Het instrument laat zich niet
inschakelen.

Controleer of de aansluitingen van de netadapter correct aan het instrument en
de contactdoos zijn aangesloten.

P13

Het instrument schakelt 
zichzelf plotseling uit.

Controleer of de Auto Power Off functie is geactiveerd. P50

Het scherm schakelt plotseling
uit.

Als in de functie Auto Display Off een tijd is ingesteld voor het uitschakelen van het
display, schakelt het display automatisch uit wanneer de ingestelde tijd is verstreken. 
U kunt het display weer inschakelen door op een van de bedieningsknoppen te 
drukken.

P50

 ▋ Sound/performance

Probleem Mogelijke oorzaken en oplossingen Pag.

Er is geen toon te horen. • Controleer of het volume op het laagste niveau staat.
•  Controleer of de koptelefoon (of de adapter van de koptelefoon) nog in de 

koptelefoon bus [PHONES] zit.
• Controleer of de functie Local Control is ingeschakeld.

P14

Klanken worden vervormd 
tijdens bepaalde vertolkingen 
of in bepaalde bereiken.

Bij sommige vertolkingen kan het verhogen van het volume leiden tot vervorming 
van het klankbeeld.
In dat geval, reduceer het volume.

P14

Ongewone klanken of 
geluiden zijn bij bepaalde 
pianoklanken te horen.

De geïntegreerde pianoklanken moeten de door een akoestische concertvleugel 
geproduceerde klanken zo authentiek mogelijk reproduceren. Aangezien 
concertvleugels een groot aantal resonanties produceren, verandert de waarneming 
van de klank al naargelang de locatie of de omgeving. Het verschil in de waarneming 
van de klank is afhankelijk van het feit of een afzonderlijke toets of dezelfde toets 
in de klankvolgorde van een song ingedrukt wordt. Daardoor kunnen in enkele 
bereiken sterke boventonen hoorbaar zijn en de klankkwaliteit kan een zeldzame 
indruk maken.
Dat is echter normaal.

Het volume is voor iedere toets
verschillend.

Pas het volume van de toetsen naar wens met de instelling „Toetsenvolume“ aan. P60

Sommige toetsen zijn 
ontstemd.

Stel deze toetsen in met de User Tuning functie. P59

Er wordt een geluid of 
metaalachtig geluid 
geproduceerd.

Maak aanpassingen met Tone Control, Fall-back Noise en/of Damper Noise. P48
P56
P55

De klank is gedempt of schril. Maak aanpassingen met Topboard Simulation, Tone Control, Touch Curve en/of 
Voicing.

P48
P53
P54

Er is een geluid te horen 
wanneer de toetsen worden 
losgelaten.

Maak aanpassingen met Fall-back noise en/of Key-off effect. P56
P56

Bij het indrukken en 
vervolgens loslaten van een 
van de hoogste 18 toetsen 
klinkt de toon steeds na, ook 
wanneer het demperpedaal 
niet wordt gebruikt.

Dat is normaal.
De hoogste toetsen van een akoestische piano (zie afbeelding) zijn niet met dempers
uitgerust.
Dit instrument imiteert dit gedrag exact en laat de klank van de toetsen zonder 
demper ook bij een niet gebruik van het sustain-pedaal langer naklinken.

Er zijn geen dempers voorhanden
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Fouten zoeken

Probleem Mogelijke oorzaken en oplossingen Pag.

Het pedaal functioneert niet of
produceert niet steeds 
hetzelfde effect.

Controleer of de pedaalkabel correct aan het instrument is aangesloten. Ook wanneer
de kabel is aangesloten, moet u hem verwijderen en opnieuw aansluiten om zeker te
zijn.

De pedalen zijn onstabiel. Controleer of de instelschroef correct is gejusteerd. S12

Er is een geluid hoorbaar 
wanneer het pedaal wordt 
bediend.

Als het sustainpedaal wordt ingedrukt, klinkt er een geluid van ongedempte snaren, 
ongeacht of er toetsen worden ingedrukt of niet. Dit is geen fout.

 ▋ Aansluiting

Probleem Mogelijke oorzaken en oplossingen Pag.

Het instrument kan geen
verbinding maken met een
smart device.

• Controleer of de Bluetooth functie van het instrument geactiveerd is.
•  Gebruik voor de verbinding de instellingen van de applicatie en niet de Bluetooth-

instelling van het smart device.

P78

De verbinding met het 
gekoppelde smart device 
werkt niet.

Als de verbinding onmiddellijk na het koppelen wordt onderbroken, schakelt u de 
Bluetooth-instelling op het smart device uit en weer aan en probeer het apparaat dan 
opnieuw te koppelen.

P78

De naam van de piano wordt
niet weergegeven op het
smart device.

Het is mogelijk dat een ander apparaat verbonden is met Bluetooth MIDI/Bluetooth 
Audio van de piano. Houd in het beginscherm de [LEFT] toets en de [EFFECTS] toets 
ingedrukt om het koppelen af te breken.

P77

Interne songs kunnen niet
worden verzonden.

Interne songs kunnen niet via Bluetooth MIDI worden verzonden.

 ▋ Afspelen van een song

Probleem Mogelijke oorzaken en oplossingen Pag.

Het afspelen van een 
oefenstuk begint niet.

Selecteer een song en druk vervolgens op de [PLAY/STOP] knop. P37

Er is geen geluid hoorbaar 
bij het afspelen van een song 
(MP3 of WAV).

Zorg ervoor dat het volume van de USB-recorder niet op 0 staat.

Songs opgeslagen op een 
USB-stick kunnen niet worden 
afgespeeld.

Het gegevensformaat is eventueel niet compatibel.
De overdrachtsnelheid van de USB-stick is eventueel te laag om audiofiles af te 
spelen. Probeer een andere USB-stick die USB2.0 Hi-Speed ondersteunt.

P17

Het volume van de MP3 of 
WAV audio file is te laag of te 
hoog (vervormd).

Stel het volume in voor de opname. P21

Er klinken vreemde geluiden 
tijdens het afspelen van een 
SMF file. 
Er is geen geluid hoorbaar 
tijdens de weergave van een 
SMF file.

Het instrument is niet compatibel met GM.
Afhankelijk van het geluid is het dus mogelijk dat de file wordt afgespeeld met 
andere tonen dan GM-instrumenten of helemaal niet. Dit is geen fout.
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Lijst van de interne songs
 ▋ Lijst van de klanken/demosongs

PIANO1

 

Piano 1

Klank naam Song titel Componist

SK-EX Concert Grand Piano | Concert La Campanella Liszt

EX Concert Grand Piano | Concert Hungarian Rhapsody No. 6 Liszt

SK-5 Grand Piano | Classic Lieder Ohne Worte No.18 “Duetto” Mendelssohn

SK-EX Concert Grand Piano | Jazz Original Kawai

EX Concert Grand Piano | Standard Petit chien Chopin

SK-EX Concert Grand Piano | Mellow Sonata No.30 Op.109 Beethoven

EX Concert Grand Piano | Mellow La Fille aux Cheveux de lin Debussy

PIANO2

 

Piano 2

Klank naam Song titel Componist

Upright Piano | Classic Alpenglühen Oesten

EX Concert Grand Piano | Pop Original Kawai

SK-5 Grand Piano | Pop — —

Upright Piano | Boogie — —

EX Concert Grand Piano | Modern Original Kawai

Upright Piano | Honky Tonk — —

E.PIANO

 

E-Piano

Klank naam Song titel Componist

Tine Electric Piano Original Kawai

Reed Electric Piano — —

Modern Electric Piano Original Kawai

Tine Electric Piano 2 — —

Modern Electric Piano 2 Original Kawai

ORGAN

 

Organ

Klank naam Song titel Componist

Jazz Organ Original Kawai

Blues Organ Original Kawai

Ballad Organ — —

Gospel Organ — —

Church Organ Chorale Prelude “Wachet auf, ruft uns die Stimme.” Bach

Diapason Wohl mir, daβ ich Jesum habe Bach

Diapason Octave — —

Principal Octave — —

HARPSI

 

Klavecimbel en mallets

Klank naam Song titel Componist

Harpsichord French Suite No.6 Bach

Clavi Original Kawai

Vibraphone Original Kawai

Marimba — —

Celesta — —
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STRINGS

 

Strijkinstrumenten

Klank naam Song titel Componist

Slow Strings Original Kawai

String Pad Original Kawai

Warm Strings — —

String Ensemble Le quattro stagioni La primavera Vivaldi

PAD

 

Koor- en padgeluiden

Klank naam Song titel Componist

Choir Londonderry Air Irish folk song

Choir 2 Original Kawai

New Age Pad Original Kawai

Atmosphere Original Kawai

BASS

 

Bas en gitaar

Klank naam Song titel Componist

Wood Bass Original Kawai

Electric Bass Original Kawai

Fretless Bass Original Kawai

Wood Bass & Ride Original Kawai

Ballad Guitar Original Kawai

Pick Nylon Guitar Original Kawai
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Ritme lijst

Nr. Ritme naam
1 8 Beat 1
2 8 Beat 2
3 8 Beat 3
4 16 Beat 1
5 16 Beat 2
6 16 Beat 3
7 16 Beat 4
8 16 Beat 5
9 16 Beat 6
10 Rock Beat 1
11 Rock Beat 2
12 Rock Beat 3
13 Hard Rock
14 Heavy Beat
15 Surf Rock
16 2nd Line
17 50 Ways
18 Ballad 1
19 Ballad 2
20 Ballad 3
21 Ballad 4
22 Ballad 5
23 Light Ride 1
24 Light Ride 2
25 Smooth Beat
26 Rim Beat
27 Slow Jam
28 Pop 1
29 Pop 2
30 Electro Pop 1
31 Electro Pop 2
32 Ride Beat 1
33 Ride Beat 2
34 Ride Beat 3
35 Ride Beat 4
36 Slip Beat
37 Jazz Rock
38 Funky Beat 1
39 Funky Beat 2
40 Funky Beat 3
41 Funk 1
42 Funk 2
43 Funk 3
44 Funk Shuffle 1
45 Funk Shuffle 2
46 Buzz Beat
47 Disco 1
48 Disco 2
49 Hip Hop 1
50 Hip Hop 2

Nr. Ritme naam
51 Hip Hop 3
52 Hip Hop 4
53 Techno 1
54 Techno 2
55 Techno 3
56 Heavy Techno
57 8 Shuffle 1
58 8 Shuffle 2
59 8 Shuffle 3
60 Boogie
61 16 Shuffle 1
62 16 Shuffle 2
63 16 Shuffle 3
64 T Shuffle
65 Triplet 1
66 Triplet 2
67 Triplet 3
68 Triplet 4
69 Triplet Ballad 1
70 Triplet Ballad 2
71 Triplet Ballad 3
72 Motown 1
73 Motown 2
74 Ride Swing
75 H.H. Swing
76 Jazz Waltz 1
77 Jazz Waltz 2
78 5/4 Swing
79 Fast 4 Beat
80 H.H. Bossa Nova
81 Ride Bossa Nova
82 Beguine
83 Mambo
84 Cha Cha
85 Samba
86 Light Samba
87 Surdo Samba
88 Latin Groove
89 Afro Cuban
90 Songo
91 Bembe
92 Merenge
93 Reggae
94 Tango
95 Habanera
96 Waltz
97 Ragtime
98 Country & Western
99 March
100 6/8 March
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Aansluitmogelijkheden
Het instrument is voorzien van een aantal verschillende aansluitingen waarmee MIDI-apparaten, com-
puters, luidsprekers en mixers op het instrument kunnen worden aangesloten. Externe audio-apparaten 
zoals een MP3-speler, een tablet of een tweede keyboard kunnen ook worden aangesloten op de verster-
ker en het luidsprekersysteem van het instrument. Onderstaande illustratie geeft een overzicht van de 
aansluitingen en hun typische toepassingen.

USB to HOSTPEDAL DC IN 15V

Computer

Computer enz.

Versterker, luidspreker, enz.
Andere elektronische             

muziekinstrumenten of een 
CD-speler

Smart  
Device

• Schalten Sie dieses Instrument unbedingt aus, bevor Sie das Instrument mit anderen Geräten verbinden.
•  Verbind LINE IN en LINE OUT op dit instrument niet rechtstreeks met een kabel. Anders zal er terugkoppeling optreden, 

waardoor het instrument kan defect raken.
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 ▋ USB-driver

Voor de uitwisseling van gegevens tussen deze digitale piano en een computer via de USB-verbinding moet de software (USB-            MI-
DI-driver) voor de correcte functie van de digitale piano op de computer geïnstalleerd zijn. Op de meeste moderne besturingssyste-
men wordt deze driversoftware automatisch geïnstalleerd en er zijn geen extra drivers noodzakelijk.
De te gebruiken USB-MIDI-driver verschilt afhankelijk van het besturingssysteem van de computer. Nadere informatie vindt u op onze
website:
https://www.kawai-global.com/support/manual

 ▋ Smart devices

Dit product ondersteunt de verbinding met Smart Devices en geeft u de mogelijkheid om speciaal voor het instrument ontwikkelde
toepassingen te gebruiken.
Lees voor het gebruik van deze functie de nieuwste informatie over de ondersteunde toepassing en bedrijfsomgeving op de Kawai
Global website:
https://www.kawai-global.com/support

 ▋ Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van USB

Bluetooth MIDI heeft prioriteit wanneer een Bluetooth MIDI-apparaat en een USB-kabel gelijktijdig zijn aangesloten.

Wanneer u een USB kabel benut, voer eerst de verkabeling uit en schakel daarna pas de digitale piano in.

Het kan een tijdje duren tot de verbinding begint, wanneer de digitale piano via USB met de computer verbonden wordt.

Wanneer de USB verbinding onstabiel is en u een Hub benut, sluit u de kabel direct aan de USB poort van uw computer aan.

Het aan-/uitschakelen van de digitale piano of het insteken/verwijderen van de USB-kabel tijdens een van de volgende situaties
kan leiden tot onstabiel gedrag van de computer of van de digitale piano:
- Tijdens de installatie van de USB driver 
- Tijdens de bootprocedure van de computer 
- Terwijl een MIDI toepassing werkt 
- Tijdens de gegevenstransmissie 
- Wanneer de computer in de energiespaarmodus is

Sluit uitsluitend USB-sticks aan de aansluiting USB to DEVICE aan.
Sluit het USB-stick direct aan zonder gebruik van een USB-verlengkabel.

Afhankelijk van de instellingen van de computer functioneert de USB-functie eventueel niet naar behoren. Lees s.v.p. de 
gebruikershandleiding van de computer en pas de instellingen dienovereenkomstig aan.
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Montagehandleiding

Voor de montage zijn twee personen nodig.
Let er bij het transport van dit instrument op dat het in horizontale positie wordt
opgetild. Let er vooral op dat u uw vingers of handen niet tussen de delen van
het instrument inklemt.

 ▋ Meegeleverde onderdelen

Controleer voor de opbouw of alle onderdelen aanwezig zijn. Voor de opbouw heeft u een kruiskopschroevendraaier nodig die niet
bij de levering is inbegrepen.

BBAA CC DD

EE

speeltafel

pedaaleenheid
(incl. instelschroef)

Schroeven set Koptelefoonhouder set

netadapter netkabel

achterwandzijdelen (links en rechts)

a 4 x schroef (met onderlegschijf en veerring) koptelefoonhouder
2 x bevestigingsschroeven 

(4 x 14 mm)

b 4 x houtschroef (lang, zwart) (4 x 30 mm)*

c 4 x houtschroef (kort, zwart) (4 x 20 mm)*

d 4 x houtschroef (zilver) (4 x 16 mm)

*  d De zilveren houtschroeven worden geleverd in een 
aparte zak.

*  Voor sommige kleuren van de kast worden zilveren 
i.p.v. zwarte schroeven geleverd.
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1. Bevestiging van B en C aan E

① Verwijder de aan E bevestigde pedaalkabel (slechts op één 
plek) en trek hem eruit.

② Bevestig de aan E voorgemonteerde schroeven elk in de me-
talen plaat van B resp. C.

③ Controleer of B en C zonder spleet tegen E gedrukt worden. 
Draai dan de voorgemonteerde schroeven vast.

④ Plaats de vier zilveren houten schroeven d in de opening 
van de schroefgaten. Draai de schroeven vast om de onder-
delen te fixeren.

B
E

③

②
d

B B

B B

E E

E E

B
CE

③

①

④

pedaalkabel

dicht 
aanliggend

Reeds voorgemonteerde
schroef

2. Bevestiging van D

① Plaats E samen met B en C rechtop, zoals u in de afbeelding 
hieronder kunt zien.

Controleer of de instelschroef is bevestigd en er geen 
onderdelen of bladmuziek op de grond liggen.

② Zet de positie van de schroefgaten van D in dezelfde stand 
als van B en C. Gebruik twee lange zwarte houten schroeven 
b om ze tijdelijk te fixeren.

③ Bepaal de positie van de schroefgaten van D en E. Gebruik 
vier korte zwarte houten schroeven c om ze te bevestigen.

④ Controleer of B en C zonder spleet aan D geplaatst zijn en 
draai de voorgemonteerde lange zwarte houten schroeven* 
b vast. 

*  Voor sommige kleuren van de kast worden zilveren 
i.p.v. zwarte schroeven geleverd.

BBDD

CC

b

b

b

b
c

c
c

c
③

④

②

①

Niet recht gejusteerd

instelschroef
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3. Montage van A op ondergedeelte

① Til A op en zet het voorzichtig op het onderste deel. Plaats 
A zodanig dat de metalen bevestigingsgaten aan de achter-
kant van A van boven zichtbaar zijn.

② Bevestig C. Houd de voorkant van A met een hand vast en 
schuif A naar achteren om te voorkomen dat A kantelt en 
omvalt. De haak van A grijpt in het metalen beslag van het 
zijpaneel.

Let erop dat u zich niet uw vingers of handen tussen A
en het onderste deel inklemt.

C

A

A

B

①

②

4. Bevestiging van A op ondergedeelte

① Fixeer A en het onderste deel tijdelijk met vier schroeven a 
(met onderlegschijf en veerring).

② Draai eerst de schroeven a iets aan en plaats A zodanig dat 
de vier schroeven er net inpassen. Zorg er daarna voor dat 
het oppervlak links en rechts glad is.

③ Draai de voorgemonteerde schroeven a vast tot de veerring 
plat wordt, teneinde er zeker van te zijn dat A vast met het 
onderste deel is verbonden.

Controleer of A met de schroeven aan het onderste 
deel is bevestigd. Anders zou A van het onderste deel 
kunnen vallen, hetgeen zeer gevaarlijk is.

C

C

A

A

B

B

②

a

Aanzicht van voren
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5. Aansluiten van de kabels

① Trek de van E uitgaande pedaalkabel door de spleet van D 
naar de achterkant van het instrument en steek de kabel in 
de pedaalaansluiting aan de onderkant van A.

② Sluit de meegeleverde netvoeding aan de netkabel aan en 
steek hem in de [DC IN] aansluiting.

③ Bevestig de aan B aangesloten kabels met de kabelbinders.

•  Let op de positie van de delen van de aansluiting.
•  Steek de stekker rechtuit in de aansluiting. Wanneer 

u te veel kracht zet, kan er een fout in de functie 
ontstaan.

E

③

①②

A

C

Steek de stekker rechtuit en in de juiste hoek in de 
aansluiting. Gebruik niet te veel kracht. Anders kunnen 
de pinnen krom getrokken worden of de stekker kan 
beschadigd worden.

Op de juiste
hoek letten

Niet ombuigen Niet aan de
kabel trekken

6. Bevestiging koptelefoonhouder

Bevestig de koptelefoonhouder met de beide zich in hetzelf-
de zakje bevindende bevestigingsschroeven (4 x 14 mm) aan 
de in de afbeelding aangegeven schroefgaten.

7. Justeren van de instelschroef

Draai de instelschroef aan de onderkant van E tot deze de 
bodem aanraakt. Al naargelang het materiaal en de eigen-
schappen van de bodem kunnen er bij het intrappen van het 
pedaal geluiden (zoals wrijving) tussen pedaal en bodem 
optreden. Leg in dit geval een stukje vilt of vloerbedekking 
tussen bodem en instelschroef om de spleet op te vullen.

Wanneer het instrument met een van de bodem 
omhoog staande of met geweld tegen de bodem 
gedrukte instelschroef bespeeld wordt, kan het 
voetstuk met de pedalen afbreken.
Wanneer u het instrument op een nieuwe plek neerzet, 
dient u het van de bodem op te tillen zonder eraan te 
trekken.
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Informatie over voedingsspecificaties
Deze tabel van de voedingsspecificaties voldoet aan de richtlijnen van de Verordening van de EU-commi-
sie (EU) 2019/1782.

Type voeding

PS-129 PS-154 PS-241 PS-242

Naam van de fabrikant KAWAI KAWAI KAWAI KAWAI

Typeaanduiding PS-129 PS-154 PS-241 PS-242

Voedingsspanning 230 V 230 V 230 V 230 V

AC-Voedingsfrequentie 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Uitgangsspanning 12,0 V 15,0 V 24,0 V 24,0 V

Uitgangsstroom 2,0 A 4,0 A 6,2 A 5,0 A

Uitgangsvermogen 24,0 W 60,0 W 150,0 W 120,0 W

Gemiddelde actieve efficiëntie 90,38% 90,17% 90,41% 91,55%

Efficiëntie bij lage belasting (10%) 85,71% 85,13% 78,62% 88,84%

Energieverbruik in niet-belaste
toestand

0,061 W 0,200 W 0,135 W 0,020 W
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SV

Swedish

FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed försäkrar Kawai Europa GmbH att denna typ av radioutrustning [ CN301 ]  överensstämmer med direktiv 2014/53/

EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse �nns på följande webbadress:

https://www.kawai-global.com/

Slovenian

FI

Finnish

YKSINKERTAISTETTU EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Kawai Europa GmbH vakuuttaa, että radiolaitetyyppi [ CN301 ]  on direktiivin 2014/53/EU mukainen. 

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa 

SK

Slovak

ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Kawai Europa GmbH týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu [ CN301 ]  je v súlade so smernicou 2014/53/

EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

SL POENOSTAVLJENA IZJAVA EU O SKLADNOSTI

Kawai Europa GmbH potrjuje, da je tip radijske opreme [ CN301 ]  skladen z Direktivo 2014/53/EU. 

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

Portuguese

RO

Romanian

DECLARAȚIA UE DE CONFORMITATE SIMPLIFICATĂ

Prin prezenta, Kawai Europa GmbH declară că tipul de echipamente radio [ CN301 ]  este în conformitate cu Directiva 2014/53/

UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:

PL

Polish

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Kawai Europa GmbH niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [ CN301 ]  jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. 

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

PT DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA

O(a) abaixo assinado(a) Kawai Europa GmbH declara que o presente tipo de equipamento de rádio [ CN301 ]  está em conformidade com a Diretiva 2014/53/

UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:

Maltese

NL

Dutch

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaar ik, Kawai Europa GmbH, dat het type radioapparatuur [ CN301 ]  conform is met Richtlijn 2014/53/EU. 

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:

HU

Hungarian

EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Kawai Europa GmbH igazolja, hogy a [ CN301 ]  típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU 

irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:

MT DIKJARAZZJONI SSIMPLIFIKATA TA' KONFORMITÀ TAL-UE

B'dan, Kawai Europa GmbH, niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju [ CN301 ]  huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-

test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej:

Latvian

LT

Lithuanian

SUPAPRASTINTA ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

Aš, Kawai Europa GmbH, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas [ CN301 ]  atitinka Direktyvą 2014/53/ES. 

Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:

IT

Italian

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Il fabbricante, Kawai Europa GmbH, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [ CN301 ]  è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il 

testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

LV VIENKĀRŠOTA ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ar šo Kawai Europa GmbH deklarē, ka radioiekārta [ CN301 ]  atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns 

ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē:

French

HR

Croatian

POJEDNOSTAVLJENA EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

Kawai Europa GmbH ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa [ CN301 ]  u skladu s Direktivom 2014/53/

EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljede?oj internetskoj adresi:

EN

English

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY  

Hereby, Kawai Europa GmbH declares that the radio equipment type [ CN301 ]  is in compliance with Directive 2014/53/

EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

FR DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE

Le soussigné, Kawai Europa GmbH, déclare que l'équipement radioélectrique du type [ CN301 ]  est conforme à la directive 2014/53/

UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:

Estonian

EL

Greek

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Με την παρούσα ο/η Kawai Europa GmbH, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός [ CN301 ]  πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. 

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:

DE

German

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Kawai Europa GmbH, dass der Funkanlagentyp [ CN301 ]  der Richtlinie 2014/53/EU 

entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse 

verfügbar:ET LIHTSUSTATUD ELI VASTAVUSDEKLARATSIOON

Käesolevaga deklareerib Kawai Europa GmbH, et käesolev raadioseadme tüüp [ CN301 ]  vastab direktiivi 2014/53/EL 

nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:

Czech

DA

Danish

FORENKLET EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Hermed erklærer Kawai Europa GmbH, at radioudstyrstypen [ CN301 ]  er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/

EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan �ndes på følgende internetadresse:

ES

Spanish

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

Por la presente, Kawai Europa GmbH declara que el tipo de equipo radioeléctrico [ CN301 ]  es conforme con la Directiva 2014/53/UE. 

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:

CS ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto Kawai Europa GmbH prohlašuje, že typ rádiového zařízení [ CN301 ]  je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné 

znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

     EU Declaration of Conformity
BG

Bulgarian

ОПРОСТЕНА ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото Kawai Europa GmbH декларира, че този тип радиосъоръжение [ CN301 ]  е в съответствие с Директива 

2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:

EU-conformiteitsverklaring
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Bijlage

Specificaties

Specificaties

Klavier
Responsive Hammer III (RHIII) mechaniek met drukpuntsimulatie, 3-voudige sensor en toetsen
met tegengewicht
88 toetsen met gewichten en „Ivory Touch“-oppervlak 

Display 128 x 128 pixel OLED

Polyfonie max. 256 noten

Klanken 45 songs P81

Metronoom 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8, 7/8, 9/8, 12/8-Takt + 100 Drumritmes

Interne recorder Recorder voor 10 songs, 2 sporen – ca. 90.000 noten opslagcapaciteit

USB recorder
Weergave: MP3 (bitsnelheid: 8 tot 320 kBit/s, samplefrequentie: 44,1 kHz, 48 kHz of 32 kHz), 
WAV (44,1 kHz, 16 Bit), SMF, KSO (interne songfile)

Interne songs
Demo songs: 33 songs
Piano music: 29 songs
Concert Magic: 176 songs

Virtual Technician

Touch Curve, Voicing, Damper Resonance, Damper Noise, String Resonance, 
Undamped String Resonance, Cabinet Resonance, Key-off Effect, Fall-back Noise, 
Hammer Noise, Hammer Delay, Topboard Simulation, Decay Time, Release Time, 
Minimum Touch, Stretch Tuning/User Tuning, Temperament, Temperament Key, 
Key Volume, Half-Pedal Adjust, Soft Pedal Depth

Koptelefoon instellingen Spatial Headphone Sound (SHS), Koptelefoon type, Koptelefoon volume

Bluetooth®
MIDI:  Bluetooth (Ver. 5.0 GATT-compatibel) / conform met de Bluetooth Low Energy MIDI 

specificatie
AUDIO: Bluetooth (Ver. 5.1 A2DP-compatibel)

Overige functies
Reverb, Effects, Dual, Split, Four Hands, Registration Memories, Panel Lock, Key Transpose, 
Song Transpose, Tone Control, Speaker Volume, Low Volume Balance, Tuning, Damper Hold, 
Startup Setting, Factory Reset, Auto Display Off, Auto Power Off, MIDI Settings, USB Menu

Pedalen Sustain (half pedaal mogelijk), Soft (half pedaal mogelijk), Sostenuto

Toetsenklep Inschuifbaar

Aansluitingen
2 x koptelefoon (Mini-stereo-jackplug en 6,3mm stereo-jackplug), LINE OUT (2 x 6,3mm mono-
jackplug L/MONO, R), LINE IN (2 x 6,3mm mono-jackplug L/MONO, R)
USB to Host, USB to Device

Versterker 20 W + 20 W

Luidspreker
2 x 13 cm (woofer)
2 x (8 x 12) cm (luidspreker top)

Vermogen 17 W (154 netadapter)

Afmetingen
(zonder lessenaar)

1410 (B) × 435 (T) × 870 (H) mm

Gewicht 47.5 kg

* De specificaties en voorhanden zijnde producten kunnen zonder aankondiging ten behoeve van verbeteringen worden veranderd.
* De Bluetooth functionaliteit is niet in ieder verkoopland voorhanden.









Copyright © 2021 Kawai Musical Instruments Mfg. Co.,Ltd. All Rights Reserved.




