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Over de VPC Editor software

De „VPC Editor Software“  (VPC Editor) is een gebruikerssoftware waarmee Touch Curves (curven in de aanslagdynamiek), Velocity  Offset instel-
lingen (voor iedere afzonderlijke toets) en MIDI gerelateerde instellingen voor de VPC1 Virtual Piano Controller kunnen worden gemaakt. Hieron-
der vindt u een overzicht over de VPC Editor features:

Touch Curve en MIDI manage- 
ment instellingen

U kunt aanslagdynamiek curven en MIDI instellingen tot max. 5 verschillende virtuele 
instrumenten of MIDI geluidsbronnen samenstellen en vervolgens als preset opslaan. De 
presets kunt u in de VPC Editor of voor een sneller gebruik direct vanuit de VPC1 Virtual 
Piano Controller kiezen.

Grafische gebruiker interface
De Touch Curve instellingen worden grafisch afgebeeld. U kunt de instellingen eenvoudig 
in de grafische afbeelding van de Touch Curves veranderen.

VPC observatie

U kunt de configuratiestatus in real time controleren, daar de VPC Editor permanent met 
de VPC1 Virtual  Piano  Controller  wordt gesynchroniseerd. Bovendien toont de VPC 
Editor informatie over de toetsenaanslag (bijv. het toetsennummer), die door de VPC1 
Virtual Piano Controller wordt overgebracht. Voor exacte veranderingen van de aanslag-
dynamiek curven is dat zeer handig.

Touch Curve leerfunctie

De Touch  Curve  leerfunctie is een unieke feature (vergelijkbaar met de User Touch Curve 
functie, die in vele Kawai digitale piano´s is geïntegreerd). Speel eenvoudig op het klavier 
van de VPC1 Virtual Piano Controller.  Overeenkomend met uw aanslagsterkte wordt een 
aanslagdynamiek curve geproduceerd.

Onbeperkt aantal Touch
Curves

U kunt een onbeperkt aantal aanslagdynamiek curven maken. Alle gemaakte curven staan 
na het produceren tot uw beschikking.

Software update management

De software versie van de VPC Editor kan getoond en geactualiseerd worden. Bovendien 

kunt u ook de software versie van de VPC1 Virtual Piano Controller en de beschikbaarheid 

van nieuwe Kawai USB drivers testen. Wanneer er een nieuwe software versie beschik-

baar is, wordt u hierover automatisch ingelicht. 

Dat kunt u met de VPC Editor software doen

Met de VPC Editor kunt u :

1. Een aanslagdynamiek curve (Touch Curve) kiezen (pag. 8).

2. Eigen aanslagdynamiek curven maken (pag. 9).

3. De Velocity Offset voor iedere afzonderlijke toets, een gekozen groep van toetsen en voor alle toetsen in gelijke mate instellen (pag. 13).

4. Het MIDI zendkanaal instellen, pedaal CC# indelingen en MIDI output instellingen uitvoeren (pag. 14).

5. De beschikbaarheid van voorhanden updates en nieuwste software versies onderzoeken (pagina 16).



3

Voorbereiding

Om de VPC Editor te kunnen gebruiken moet u eerst de VPC1 Virtual Piano Controller  aan de computer aansluiten. Gedetailleerde informatie 
hierover vindt u in de gebruikershandleiding van de VPC1 Virtual Piano Controller.

Wanneer de VPC1 Virtual Piano Controller  niet correct met de computer is verbonden, zal de VPC Editor niet functioneren. De VPC Editor is zo geconci-
pieerd dat hij alleen met een aangesloten  VPC1 Virtual Piano Controller functioneert.

 Starten van de VPC Editor software (uitlezen van de VPC1 Virtual Piano Controller instellingen)

Wanneer u de VPC1 Virtual Piano Controller met de computer verbindt en dan de VPC Editor start, zal de VPC Editor automatisch de
instellingen van de VPC1 Virtual Piano Controller uitlezen. Na succesvol afgesloten synchronisatie kunt u de VPC1 Virtual Piano
Controller instellingen met de VPC Editor editeren.

 

Wanneer de VPC verbinding niet werd herkend

Mocht de VPC Editor de verbinding van de VPC1 Virtual Piano Controller  met de computer niet herkennen,  wordt de melding van de ondersta-
ande afbeelding getoond. Controleer nog een keer de verbinding en maak een linksklik op SYNC.



4

Inter face

De VPC Editor bevat de volgende functies:

1. Touch Curve keuzepagina.

2. Touch Curve bewerkingspagina.

3. Offset bewerkingspagina.

4. MIDI instellingspagina.

5. Versie-informatie pagina. 

Touch Curve keuzepagina

 

Op deze pagina kunt u de aanslagdynamiek curve voor de VPC1 Virtual Piano Controller  kiezen. Al naar gelang welke curve werd gekozen kunt 
u het volume en het klankkarakter  van de aangesloten MIDI klankbron - al naargelang de kracht waarmee u op het klavier van de VPC1 Virtual 
Piano Controllers  speelt - veranderen.  Al naar gelang de gekozen aanslagdynamiek curve kan men met geringe aanslagsterkte reeds een hoog 
volume van de toon bereiken of met een hoge aanslagsterkte een relatief zachte toon.

De keuzepagina van de aanslagdynamiek curven bevat de volgende instellingsmogelijkheden.

A Menu
Keuze tussen de keuzepagina van de aanslagdynamiek curven, de Offset  bewerkingspagina en de
MIDI instellingspagina. 

B Functielijst Maakt het kopiëren, wissen en veranderen van aanslagdynamiek curven mogelijk.

C Touch Curve lijst Hier kunt u een aanslagdynamiek curve door een linksklik op de betreffende Touch Curve grafiek kiezen.

D Preset Bar
Hier kunt u een preset kiezen en de tijd voor de automatische uitschakeling (Auto Power Off Time)
instellen.

E KAWAI logo Door een linksklik op het logo verschijnt de versie-informatie indicatie

A

E

B

C

D
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Menu

In dit menu kunt u de verschillende bewerkingspagina´s kiezen.

A Touch curve Opent de keuzepagina van de aanslagdynamiek curven.

B Offset Opent de Offset bewerkingspagina.

C MIDI instelling Opent de MIDI instellingspagina. 

Touch Curve bewerkingspagina

Op deze pagina kunt u de gekozen aanslagdynamiek curve veranderen. Door het veranderen van een aanslagdynamiek curve kunt u eigen cur-
ven instellen.  U kunt ook de Touch Curve leerfunctie voor het maken van een eigen aanslagdynamiek curve gebruiken. Deze functie analyseert 
automatisch  uw dynamische spel - van zacht tot luid - op het klavier van de VPC1 Virtual Piano Controller en produceert daaruit uw persoonlijke 
aanslagdynamiek curve.

De Touch Curve bewerkingspagina bevat de volgende instellingsmogelijkheden.

A Touch Curve naam
Hier wordt de naam van de aanslagdynamiek curve aangegeven.  Door een linksklik erop kan de naam 
worden veranderd.

B Functielijst Hier vindt u de mogelijkheden om de aanslagdynamiek curve te veranderen.

C Grafiek indicatie

In dit bereik wordt de aanslagdynamiek curve als lijn tussen twee punten als grafiek afgebeeld. Het 
kan een lineaire lijn tussen twee controlepunten in een grafiek zijn, er kunnen ook meerdere con-
trolepunten in een aanslagdynamiek curve voorkomen, volgens de door u verrichte veranderingen.  
U kunt controlepunten toevoegen of verschuiven.

A B

C
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Offset bewerkingspagina

Op deze pagina kunt u de Velocity Offset van afzonderlijke toetsen veranderen en daarmee de balans van de aanslagdynamiek curve aanpassen. Zo kunt u de dynamiek 
van iedere afzonderlijke toets aan een MIDI geluidsbron aanpassen en daarmee eventueel aanwezige verschillen bij het spelen op de VPC1 Virtual Piano Controller com-
penseren. Met de muis en de pijltoetsen van uw computer kunt u het toetsen nummer en de Offset waarde instellen. U kunt het toetsennummer ook kiezen  door de be-
treffende toets op het toetsenbord van de VPC1Virtual Piano Controller te drukken. Het toetsennummer van de gedrukte toets wordt in het bovenste bereik van de pagina 
aangegeven.

De Offset bewerkingspagina bevat de volgende instellingsmogelijkheden.

A Functielijst Hier vindt u functies voor het veranderen van de Offset instellingen. 

B Grafiek indicatie
De Offset waarde van iedere afzonderlijke toets wordt als balk aangegeven. Door het bewegen van de balk kunt u de Offset waarde        
veranderen.

MIDI instellingspagina

 

Op deze pagina kunt u het MIDI zendkanaal instellen en de pedaal CC# indelingen en MIDI Output instellingen voor MIDI OUT en
de USB to HOST aansluiting van de VPC1 Virtual Piano Controller uitvoeren.

De MIDI instellingspagina bevat de volgende instellingsmogelijkheden. 

A MIDI Transmit Channel Kiest het MIDI zendkanaal.

B Pedal CC# Kiest de CC# indeling voor ieder pedaal.

C MIDI Output Setting Kiest het MIDI Routing voor de MIDI OUT aansluiting en de USB to HOST aansluiting.

A

A

B

B

C
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Versie-informatie pagina

 

Op deze pagina kunt u de versie-informatie van de VPC Editor, de VPC1 Virtual Piano Controller  en de gebruikte Kawai USB driver testen. U 
kunt ook testen of updates  op de Kawai server beschikbaar zijn en deze al naar wens downloaden. Ook de gebruikershandleiding vindt u 
daar als PDF-bestand, dat u op uw computer kunt bekijken. 

De versie-informatie pagina bevat de volgende indicatie- resp. instellingsmogelijkheden:

A VPC Editor  versie-informatie Geeft de software versie van de VPC Editor aan.

B VPC1 versie-informatie Geeft de software versie van de VPC1 Virtual Piano Controller aan. 

C Driver versie-informatie Geeft de versie van de Kawai USB MIDI driver aan.

D Check for Updates
U kunt de Auto Update functie markeren om automatisch informatie over updates te 
krijgen.  Maakt ook het bekijken van de gebruikershandleiding in PDF formaat mogelijk. 

Presets k iezen

Er zijn vijf presets voor de VPC Editor en de VPC1 Virtual Piano Controller,  waarop men vijf verschillende configuraties van VPC Editor                    
instellingen kan opslaan. Door eenvoudig kiezen van de presets met de preset keuzelijst kunt u eerder opgeslagen instellingen via een druk op 
de knop  weer oproepen.

Preset keuzelijst

De Preset keuzelijst bevat de volgende functies.

A Preset nummer
Dient  voor de preset keuze.  De kleur van de Power knop wisselt bij de om-
schakeling van de presets.

1 / 2 / 3 / 4 / 5

B Power Dient voor de instelling van de automatische uitschakelfunctie.

Preset kiezen

Om een preset te kiezen drukt u met een linksklik op een van de preset nummers van de preset keuzelijst.

A

B

C

D

A B
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Touch Curve k iezen

Op de Touch Curve keuzepagina kunt u een aanslagdynamiek curve kiezen. Deze pagina bevat enige basis preset
aanslagdynamiek curven. Door een linksklik op het Touch Curve icoon kunt u een curve kiezen.

Touch Curve kiezen

Door een linksklik op het Touch Curve icoon of door het drukken van de pijltoetsen op het toetsenbord van de computer kunt u een aanslagdyna-
miek curve kiezen.

Per pagina kunnen maximaal negen aanslagdynamiek curven worden afgebeeld. Wanneer er meer dan negen curven beschikbaar zijn, wordt 
een nieuwe pagina gegenereerd. Een Next (volgend) of Previous (vorig) veld wordt dan extra aan de linker of rechter rand van de pagina aan-
gegeven. Met een linksklik op een van de beide velden (Next of Previous) of door het drukken van een van de beide pijltoetsen op de computer 
kunt een pagina naar voren of terugbladeren.  Het aantal pagina´s en de actuele pagina worden in vorm van punten in de linker bovenhoek van 
de pagina aangegeven.

Previous 

(vorige pagina)

aantal pagina´s

actuele pagina
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Touch Curve maken

Op de Touch Curve keuzepagina kunt u een nieuwe aanslagdynamiek curve maken of een Preset curve kopiëren en vervolgens bewerken.

De aangegeven aanslagdynamiek curven presets zijn met een “Locked” icoon aangeduid en kunnen niet veranderd of gewist worden.

Touch Curve keuzepagina functielijst

De Touch Curve keuzepagina functielijst bevat de volgende functies.

A New Maakt een nieuwe aanslagdynamiek curve. Ctrl+N

B Duplicate Maakt een duplicaat van de gekozen curve. Ctrl+D / Ctrl+C

C Delete Wist de gekozen curve. Delete

D Edit Touch Curve Opent de Touch Curve bewerkingspagina. Enter

*De functies kunt u ook door een rechtsklik kiezen, wanneer de cursor zich op de voorhanden zijnde Touch Curve grafiek bevindt.

Touch Curve maken

1. Voor het maken van een nieuwe curve gaat u als volgt te werk:

•  Voor het maken van een nieuwe curve klikt u met de linker muisknop op het veld "New".

•   Voor het bewerken van een aanwezige curve kiest u een aanslagdynamiek curve en klikt vervolgens met de linker muisknop op het veld        
"Duplicate".

2.  Voor het openen van de Touch Curve bewerkingspagina klikt u met de linker muisknop op het veld „Edit Touch Curve“ of gaat met een dubbele  

klik op het icoon van de aanslagdynamiek curve die u wilt bewerken.

Touch Curve wissen

Om een aanslagdynamiek curve te wissen kiest u de te wissen curve en klikt dan met de linker muisknop op het veld "Delete". 
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Touch Curve bewerken

U kunt een bestaande curve op de Touch Curve bewerkingspagina bewerken. Om een curve te bewerken kunt u voorhanden zijnde                   
controlepunten verschuiven of nieuwe controlepunten toevoegen. U kunt ook de Touch Curve leerfunctie voor het maken van een eigen aans-
lagdynamiek curve  gebruiken.  Deze functie analyseert automatisch uw dynamische spel - van zacht tot luid - op het toetsenbord van de VPC1 
Virtual Piano Controller en maakt daaruit uw persoonlijke aanslagdynamiek curve.

Touch Curve bewerkingspagina openen

Om de Touch Curve bewerkingspagina te openen kiest u een bewerkbare curve op de Touch Curve bewerkingspagina en klikt dan met de linker 
muisknop op het veld „Edit Touch Curve“ of gaat met een dubbele klik op het icoon van de curve die u wilt bewerken.

Functielijst en Touch Curve naam - afbeelding op de Touch Curve bewerkingspagina

De Touch Curve bewerkingspagina bevat de volgende functies.

A Rename Om de Touch Curve een andere naam te geven. F2

B Touch Curve Learn Voor het gebruiken van de Touch Curve leerfunctie.   (zie volgende pagina)  Ctrl+L / Space

C Undo Maakt een bewerking ongedaan. Ctrl+Z

D Redo Maakt de uitvoering van de Undo functie ongedaan. Ctrl+Y

E Delete Schakelt de cursor in de wismodus. Delete

F Reset Maakt alle bewerkingen ongedaan. Ctrl+R / F5

G Back (Quit) Teruggaan naar de Touch Curve keuzepagina. Backspace

*De functies kunt u ook door een rechtsklik kiezen, wanneer de cursor zich op de Touch Curve bewerkingspagina bevindt.
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Touch Curve bewerken

Op de Touch Curve bewerkingspagina kunt u de volgende bewerkingen uitvoeren. 

Touch Curve andere naam 
geven

•  Klik met de linker muisknop in het naamveld of op het veld “Rename”.  Met de Enter toets kunt u de 
nieuwe naam bevestigen.

*U kunt het geven van de naam van een aanslagdynamiek curve ook op de Touch  Cur ve keuzepgina 
uitvoeren. Kies een curve en klik vervolgens op het icoon of druk de toets F2 op het toetsenbord van de 
computer.

Controlepunt toevoegen

•  Beweeg de cursor naar die plek in de grafiek waaraan u een controlepunt wilt toevoegen. De In en Out 
Velocity worden in real time naast de cursor aangegeven, zodat u een bepaald punt eenvoudig kunt 
vinden. Met een linksklik kunt u een controlepunt aan deze positie toevoegen. Een actueel gekozen 
controlepunt of nieuwe controlepunten worden steeds met een witte cirkel gemarkeerd. De In en Out 
Velocity waarden van het gekozen controlepunt worden in het bovenste bereik van de pagina weerge-
geven.

•  Door het drukken van de toets Enter op de computertoetsen wordt ook een nieuw controlepunt  –    
vlakbij het gekozen controlepunt - toegevoegd. Dit nieuwe controlepunt is vervolgens ook gekozen 
(gemarkeerd met een witte cirkel).

•  Met de pijltoetsen op uw computer kunt u de positie van het gekozen controlepunt veranderen

Controlepunt verschuiven

•  Klik met de linker muisknop op een controlepunt en verschuif dit dan met de muis naar de gewenste 
positie. 

•  U kunt een controlepunt ook met de Tab toets van uw computer kiezen om te bewerken (het gekozen 
controlepunt wordt met een witte cirkel gemarkeerd).  Wanneer men de Shift toets ingedrukt houdt, 
verandert de richting van de Tab toets. 

•  Met de pijltoetsen van uw computer  kunt u ook de positie van een controlepunt veranderen. (Bij inge-
drukt gehouden Strg toets beweegt het controlepunt sneller).

Controlepunt wissen

•  Met een dubbele klik op een controlepunt kan men dit wissen.

•   Met een linksklik op het veld Delete verandert de cursor functie van toevoegen naar wissen. Bij een 
daarop volgende linksklik wordt het desbetreffende controlepunt gewist.

Undo / Redo •   Deze functies bereikt u door het drukken van de linker muisknop op de velden Undo resp. Redo.

Bewerking terugzetten •  Deze functie bereikt u door het drukken van de linker muisknop op het veld Reset.

Terug naar de  T ouch  C ur v e
keuzepagina

•  Deze functie bereikt u door het drukken van de linker muisknop op het veld Back.
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Gebruik van de Touch Curve leerfunctie

De Touch Curve leerfunctie kunt u voor het maken van een eigen aanslagdynamiek curve gebruiken.  Deze functie van de VPC Editor
analyseert automatisch uw dynamische spel - van zacht tot luid - op het toetsenbord van de VPC1 Virtual Piano Controller en maakt daaruit uw 
persoonlijke aanslagdynamiek curve. 

1. Door een linksklik op het veld „Touch Curve Learn“ komt u in de Touch Curve leermodus.

2. Speel nu op de toetsen van de VPC1 Virtual Piano Controller  met verschillende aanslagsterktes van licht tot stevig, maar steeds zoals het met uw 

persoonlijke speelgevoel overeenkomt. 

•  Na iedere aanslag van een toets wordt een nieuw controlepunt toegevoegd.

•   De Volume/Velocity waarde van elk controlepunt wordt door de kracht van iedere toetsaanslag bepaald.

•  Wanneer u ca. 3 seconden niet op de toetsen speelt,  wordt automatisch een aanslagdynamiek curve – overeenkomend met uw spel –

•  geproduceerd.
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Volumebalans van iedere afzonderli jke toets aanpassen

Om de volumebalans van een aanslagdynamiek curve in te stellen kunt u de Offset Velocity instelling  (op de Offset bewerkings-
pagina) voor iedere afzonderlijke toets, voor een gekozen groep toetsen of voor alle toetsen samen uitvoeren.

Offset bewerkingspagina kiezen

Met een linksklik op de Offset functie in het menu verschijnt de Offset bewerkingspagina.

De functielijst op de Offset bewerkingspagina

De functielijst van de Offset bewerkingspagina bevat de volgende functies.

A Undo Maakt een bewerking ongedaan. Ctrl+Z

B Redo Maakt de uitvoering van de Undo functie ongedaan. Ctrl+Y

C Reset Maakt alle bewerkingen ongedaan. Ctrl+R / F5

*De functies kunt u ook door een rechtsklik kiezen, wanneer de cursor zich op de Offset bewerkingspagina bevindt.

Het volume van afzonderlijke toetsen veranderen

Op de Offset bewerkingspagina staan de volgende functies tot uw beschikking. 

Offset waarde instellen

•  Wanneer u de cursor over de grafiek beweegt, wordt – voor een betere oriëntatie  - het dichtstbijzijnde 
toetsennummer met Offset waarde in real time aangegeven. Wanneer de cursor zich op de juiste positie 
(dus gewenste toets/Offset waarde) bevindt, kunt u de Offset waarde van de toets vastleggen. Het toet-
sennummer en zijn Velocity worden in het bovenste bereik van de pagina aangegeven.

•  De Offset waarde kunt u ook met de pijl naar boven en pijl naar beneden met de toetsen van uw com-
puter veranderen. De Offset waarde wordt in het bovenste bereik van de pagina aangegeven. Wanneer 
u ondertussen de STRG toets (Ctrl) ingedrukt houdt, verandert de Offset waarde in stappen van tien.

•  Met de pijl naar rechts en de pijl naar links toetsen op uw computer toetsenbord kunt u een ander 
toetsennummer kiezen. Het toetsennummer wordt in het bovenste bereik van de pagina aange-
geven. Terwijl u ondertussen de STRG toets (Ctrl) ingedrukt houdt, verandert het toetsennummer in                        
octaafstappen.

•   Wanneer u de Shift toets ingedrukt houdt, kunt u meerdere toetsen tegelijk kiezen. Wanneer u alle toet-
sen wilt kiezen, houdt u de STRG toets ingedrukt en drukt daarbij de toets A.

Undo / Redo •  Deze functies bereikt u door het drukken van de linker muisknop op de velden Undo resp. Redo.

Bewerking terugzetten •  Deze functie bereikt u door het drukken van de linker muisknop op het veld Reset.
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M I D I  z e n d k a n a a l  i n s t e l l e n ,  p e d a a l  CC #  t o e w i j z i n g e n  e n  M I D I  o u t p u t  i n s t e l l i n g e n           
uitvoeren

U kunt het MIDI zendkanaal instellen en pedaal CC# toewijzingen en MIDI output instellingen uitvoeren.

MIDI instellingspagina kiezen

Met een linksklik op de functie “Setting” verschijnt de MIDI instellingspagina.

MIDI zendkanaal instellen

Wanneer u met de VPC1 Virtual Piano Controller  een MIDI instrument  of een software geluidsbron wilt aansturen, moeten het MIDI
zendkanaal van de VPC1 Virtual Piano Controller  en het MIDI ontvangstkanaal van het aangesloten MIDI instrument of de aangesloten MIDI ge-
luidsbron overeenstemmen. 
Met een linksklik op een MIDI kanaalnummer  (of alternatief met de pijl naar links en pijl naar rechts toetsen op het toetsenbord van uw compu-
ter) kunt u het MIDI zendkanaal veranderen.

Instellen van de CC# toewijzingen

De pedaal CC # toewijzingen kunnen als volgt worden ingesteld:

•  Klik met de linker muisknop op het CC # veld van het gewenste pedaal en geef dan de gewenste CC# waarde in het gekozen veld in. Ter beves-
tiging van het ingeven drukt u de enter toets op uw computer of klikt een keer met de linker muisknop buiten het CC# veld.

•  Ook door het klikken op de pijltoetsen naast het CC# veld kunt u de gewenste  CC # waarde instellen.
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MIDI output instellingen uitvoeren 

U kunt het Output Routing  van het VPC1 Virtual Piano Controller toetsenbord, van de MIDI IN aansluiting en het MIDI signaal van uw computer 
naar de VPC1 Virtual Piano Controller instellen, door de output status voor de MIDI OUT aansluiting en de „USB to HOST“ aansluiting te verande-
ren. 

De output instellingen kunt u als volgt veranderen:

•  Klik met de linker muisknop op de gewenste bron(nen) naast de afbeelding van de MIDI OUT bus om de gewenste bron(nen) voor de MIDI OUT aanslu-
iting in- resp. uit te schakelen.

•  Klik met de linker muisknop op de gewenste bron(nen) naast de afbeelding van de USB MIDI OUT bus om de gewenste bron(nen) voor de USB 
MIDI OUT aansluiting in- resp. uit te schakelen.

•  U kunt uw keuze ook met de pijl naar boven en pijl naar beneden toetsen maken.  Met de spatietoets kunt u de gekozen bron in- resp. uitschake-
len.

Computer

externes MIDI Gerät

externer MIDI Controller
oder Keyboard

Keyboard

USB-MIDI IN

USB to HOST

MIDI IN

MIDI OUT

USB-MIDI OUT
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Test van de versie en actualisering

Op de versie-informatie pagina kunt u de betreffende versie van de VPC Editor, de VPC1 en de Kawai USB driver bekijken
en ook de beschikbaarheid van updates controleren.

Versie-informatie tonen

Om op de versie-informatie pagina te komen drukt u de toetsencombinatie STRG en I of klikt met de linker muisknop

op het Kawai logo.

VPC instrument, VPC Editor software en driver actualiseren

Wanneer er een nieuwe versie op de Kawai server beschikbaar is, verschijnt een melding en een „Update“ veld bij de indicatie van de versie-

informatie. Om het programma te actualiseren klikt u met de linker muisknop op het veld "Update".

Instructies voor het actualiseren 
van de VPC Editor of de driver

Het installatieprogramma start automatisch na het downloaden van de update. Volg de instructies voor 
het actualiseren van het programma.

Instructies voor het actualise-
ren van de VPC1 Virtual Piano 
Controller

Het installatieprogramma van het VPC1 Virtual Piano Controler start automatisch na het downloaden van 
de update. Het voortschrijden van de actualisering wordt bij de indicatie van de versie-informatie ge-
toond.
Wanneer de functie Auto-Update is ingeschakeld, controleert de VPC Editor tijdens de start de beschik-
baarheid van nieuwe updates op de Kawai server. Wanneer een nieuwe versie wordt gevonden, verschijnt 
een mededeling. Door de fabriek is de functie Auto-Update ingeschakeld.

Tijdens de actualisering mag noch de VPC1 Virtual Piano Controller  noch de computer worden uitgeschakeld. Dat kan eventueel een beschadiging 
van de VPC1 Virtual Piano Controller of het editor programma tot gevolg hebben. Het programma resp. de VPC1 kan eventueel vervolgens niet meer 
worden gestart.

Auto-Update functie uitschakelen

Om de functie Auto-Update uit te schakelen deactiveert u het veld “Check for updates on startup” tijdens het starten van de VPC Editor.
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Auto Power Off Timer (automatische uitschakeling) instellen

De VPC1 is met een automatische uitschakelfunctie uitgerust. Het instrument wordt uitgeschakeld, wanneer er een bepaalde tijd niet op wordt 

gespeeld.

Instellen van de Auto Power Off timer 

Om de tijd van de automatische uitschakeling van het VPC instrument in te stellen klikt u met de linker muisknop op het Power icoon in de pre-

set keuzelijst  en kiest vervolgens een van de aangegeven tijden voor de automatische uitschakeling.

Auto Power Off beschrijving 

Off De Auto Power Off functie is uitgeschakeld.

30 min Wanneer er 30 minuten niet op het instrument wordt gespeeld, wordt de VPC1 uitgeschakeld.

60 min Wanneer er 60 minuten niet op het instrument wordt gespeeld, wordt de VPC1 uitgeschakeld.

120 min Wanneer er 120 minuten niet op het instrument wordt gespeeld, wordt de VPC1 uitgeschakeld.
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Foutmelding

De melding “Checking 
Connection” verschijnt 
steeds weer

Het gebruik van de VPC Editors stelt als voorwaarde een verbinding van de VPC1 Virtual Piano Control-
ler met de computer. Wanneer de verbinding niet herkend wordt, wordt u met deze melding hierop 
attent gemaakt. Controleer de verbinding en klik met de linker muisknop op SYNC.

Een Touch Curve wordt 
blijkbaar willekeurig 
toegevoegd

De instellingen van de VPC1 Virtual  Piano Controllers  worden steeds in de VPC Editor getoond. Mocht 
er zich in de VPC1 Virtual Piano Controller een aanslagdynamiek curve bevinden, die in de VPC Editor 
niet voorhanden is, wordt deze curve automatisch aan de VPC Editor toegevoegd. Dit geeft u de mogeli-
jkheid een aanslagdynamiek curve te gebruiken die in de VPC1 Virtual Piano Controller  is  ingeladen, 
ook wanneer hij aan een andere computer is aangesloten.

Een Touch Curve laat 
zich niet bewerken

Preset Touch Curves die met een ‘Locked’ icoon zijn aangeduid, kunnen niet worden bewerkt. Maak een 
kopie van de Touch Curve door de functie Duplicate te gebruiken. De kopie kunt u dan bewerken.

I n  d e  V P C  E d i t o r 
worden - op de VPC 1 
Virtual Piano Control-
ler - gespeelde toet-
sen niet herkend. Ook 
nadat de instellingen 
we rd e n  ve r a n d e rd, 
w o r d e n  g e s p e e l d e  
toetsen niet herkend

De communicatie tussen de VPC Editor en de VPC1 Virtual Piano Controller schijnt niet te functioneren. 
Scheid de verbinding tussen de VPC1 Virtual Piano Controller en de computer. Wanneer de melding 
“Checking Connection” verschijnt, maak dan de verbinding opnieuw en klik met de linker muisknop op 
SYNC. Mocht het probleem vervolgens nog bestaan, maak dan de verbinding weer en start vervolgens 
de VPC Editor opnieuw.

De bediening van de 
O ff -set  Edit  pagina 
werkt zeer langzaam

Wanneer u de Offset instellingen van meerdere toetsen gelijktijdig bewerkt, kan de bediening langzam-
er worden. Reduceer het aantal gelijktijdig te bewerken toetsen en probeer het opnieuw.

Bi j  de indicatie van 
de versie-informatie 
pagina crasht het pro-
gramma

Installeer het nieuwste service pack van uw computer bedrijfssysteem.
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Toetsenbevelen 

Algemeen

Alt + F4 Verlaten

1 / 2 / 3 / 4 / 5 Schakelt de presets om 

Ctrl+ Tab / Ctrl + Shift + Tab Wisselen de menu´s

Ctrl + I Toont de versie-informatien

Touch Curve  keuzepagina 

Ctrl + D / Ctrl + C Dupliceren

Ctrl + N Nieuw opstellen

Enter Bewerken (wisselt naar de Edit pagina)

Delete Wissen

F2 Andere naam geven

←↑↓→ Touch Curve kiezen

Touch Curve Edit pagina

Backspace Wisselt van de Edit pagina naar de keuzepagina

Ctrl + L / Space Touch Curve leerfunctie

Ctrl + Z Undo

Ctrl + Y Redo

F2 Andere naam geven

Ctrl + R / F5 Terugzetten

←↑↓→ Controlepunt bewerking (fijne instelling)

←↑↓→ + Ctrl Controlepunt bewerking (in stappen van 10) 

Tab / Shift + Tab Wissel van het controlepunt

Delete Wismodus in- resp. uitschakelen

Enter Voegt een controlepunt toe (of wist een controlepunt in de wismodus) 

Offset Edit pagina

Ctrl + Z Undo

Ctrl + Y Redo

Ctrl + R / F5 Terugzetten

←↑↓→ Bewerking van toets en Offset-waarde (fijne instelling)

←↑↓→ + Ctrl Keuze van de toets (in octaafstappen) en bewerking van de Offset-waarde (in stappen van 10)

←→ + Shift Keuze van meerdere toetsen om te bewerken

Ctrl + A Alle toetsen kiezen

MIDI instellingspagina

←→ Wisselt het uitgangskanaal

↑↓ Wisselt de uitgangsinstelling op actief

Space Uitgangsinstelling in- resp. uitschakelen

Enter Bewerkt het linker pedaal

Tab / Shift + Tab (tijdens de pedaal      
bewerking)  

Schakelt tijdens het bewerken tussen de pedalen om


