Ved at trykke på [PROG] igen, under programmeringen, vil dette afslutte
funktionen og slette registrerede anslag.
Hvis du trykker [Play] vil dette stoppe optagelsen og afspille den optagede musik
stykke.
Under afspilning kan følgende knapper bruges til at justere tempoet og tilføje flere
akkorder; [Tempo + / -] og [Fingered] [Single].
Ved at trykke på [Stop / Start] vil dette slutte afspilning og slette optagelsen.

 Optage
Tryk på [REC] og et kort musikstykke kan spilles på keyboardet (op til 32 numre)
kan spilles og automatisk optages Når hukommelsen er fuld, vises ” Ful” på
displayet.
Ved at trykke på [REC] igen, under programmeringen, vil dette afslutte funktionen
og slette registrerede anslag.
Hvis du trykker [Play] vil dette stoppe optagelsen og afspille den optagede musik
stykke.
Ved at trykke på [Start / Stop] vil vil dette slutte afspilning og slette optagelsen.

K

Elektronisk keyboard med 54 tangenter
og
LED display

Key Light og intelligent undervisning
 Optage og afspil med lærerigt lys i tangenterne
Tryk på [Key Light] for at aktivere lys-funktionen.

 One key
Tryk på [One Key] og undervisnings funktion er klar. Vælg en demo sang via taltasterne eller [+/-] knapper, så vil tangenterne lyse og følge melodien.
Tryk på [One Key] igen eller på [Start / Stop] og funktionen afsluttes.

 Follow / Følg
Tryk på [Follow] og "følg" undervisningen. Vælg en demo sang med tal-tasterne
eller [+/-] Følg lysende i tangenterne, hvis melodien ikke følger demo sangen, vil
den ikke spille videre, før det er korrekt.
Tryk på [Følg] eller [Start / Stop] igen, og funktionen afsluttes.
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Læs denne vejledning, før du tager dit nye keyboard i brug

 54 tangenter (32 blinkende)
 LED display
 100 Timbre
 100 Rytmer
 16 demo sange
 8 slagtøjsinstrumenter
 Sustain / Vibrato
 Start/stop / sync / fill-in / Tempo Kontrol
 Single finger / Fingre Chord
 Master og Accom Volume kontrol
 One-Key undervisningsfunktion
 Rytme programmeringsfunktion
 Optag og afspil

Oversigt på kontrol knapper

Forholdsregler
Læs dem grundigt, inden du fortsætter…
Brug kun adapter som er beregnet til dette produkt.
Vær opmærksom på slidtage, flænge eller andet, som kan være årsag til en
ødelagt adapter, denne må ikke tilsluttes Keyboardet.
Skil ikke, eller fortag ændringer på dette produkt. Ved opdagelse af fejl, stop
da med brugen af Keyboardet og få kvalificeret personale til at reparer det.
Sørg for, at der er slukket begge steder for strømmen når du tilslutter andre
forstærkere.
Brug/efterlad ikke Volume-knappen på maksimum i for lang tid.
Hold instrumentet væk fra varme, hvilket kan resultere i beskadigelse af
komponenter.
Stop enhver form for flydende eller andre partikler i at trænge ind i
Keyboardet, som kan resultere i kortslutning.
Frakobl strømmen før rengøring og undgå at bruge våde hænder når stikket
trækkes ud eller tilsluttes.
Rengør instrumentet med en ren tør blød klud uden kemikalier.
Sluk og tag stikket ud af instrumentet hvis produktet ikke er i brug i lang tid.
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1: Højttaler

8: Sustain/Vibrato

15: Timbre

22: Fingered Chord

2: Power ON/OFF

9: Demo One

16: Rytme

23: Tangent lys

3: Master Vol

10: Demo All

17: Tal - knapper

24: Slagtøjsinstrument

4: Accom Vol

11: LED Display

18: Start / Stop

25: Chord Keyboard

5: Tempo

12: PROG

19: Sync

6: One Key

13: Record/Optag

20: Fill-in

7: Follow/følg

14: Play / spil

21: Single Chord
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Før du går i gang

 Lydstyrke, Mater Volume

 Ved brug af batterier

Tryk på [MASTER VOL + / -] for at øge eller sænke lydstyrken. For at nulstille
lydniveauet, tryk da på begge knapper samtidigt. [ACCOM + / -] virker på samme
måde som [MASTER VOL + / -]. Tryk [ACCOM + / -] for at øge eller mindske.

Batterier kan isættes på undersiden af Keyboardet.
Der skal bruges 6 stk. 1.5V "D" batterier (medfølger ikke).

 Demo Sange
Der er 16 demo sange gemt i hukommelsen. [DEMO ONE] er sat til at spille den
valgte sang igen og igen, mens [DEMO ALL] spiller alle demo sange. For både
[DEMO ONE] og [DEMO ALL] gælder følgende; trykkes der 2. gang på knappen
stopper den nuværende sang, og 3. gang, springer den frem til næste sang. De 16
demo sange kan bruges sammen med [Key Light].

 Ved brug af AC/DC adapter

 Timbre

Brug kun den medfølgende adapter!

Der er 100 slags timbre/klange i systemet, lige fra "00" til "99".
[+ /] Knapperne eller tal-knapperne kan op og nedjustere.

 Ved brug af mikrofon, MIC
Indsæt den medfølgende mikrofon i MIC-stikket, så kan du synge med.

 Tilslutning af hovedtelefoner eller andre forstærker
Tilslut hovedtelefoner (medfølger ikke) med stereo mini-jack 3,5 mm i "LINE OUT".
Du kan også bruge denne funktion til output keyboardets audio signal. Tilslut "LINE
OUT"-jack til "LINE IN" eller "AUX IN” -jack på keyboardets forstærker, med en
LINE OUT-kabel (medfølger ikke).
Bemærk:
A. Når hovedtelefoner eller forstærker er tilsluttet, slår højttalerne automatisk
fra.
B. Vær sikker på, at keyboardet er indstillet til et lavt lydniveau før tilslutning.
C. Hovedtelefoner, keyboard forstærker eller stereo udstyr kan tilsluttes. Når
en anden enhed er tilsluttet, slår højttalersystemet automatisk fra, og lyden
kommer kun gennem den tilsluttede enhed.

 Effekt Control
Ved 1. tryk på [SUSTAIN/vibrato] vises "S-1" på displayet, hvorefter lyden af
tastetryk, får en Sustain-effekt.
Ved 2. tryk på [SUSTAIN/vibrato] vises "U-1" på displayet, hvorefter lyden af
tastetryk, får en vibrato effekt.
Ved 3. tryk på [SUSTAIN/vibrato] vises "SU" på displayet, hvorefter lyden af
tastetryk får en Sustain- og vibrato effekt.
Ved 4. tryk på [SUSTAIN/vibrato] vises "OFF" på displayet, afsluttes funktionen,
Timbre/klangen bliver normal.

 Keyboard, slagtøjsinstrumenter
Der er 8 slagtøjs-knapper [PERCUSSIONS]

Basis viden
Tryk på [POWER] knappen. LED displayet viser nu tempo på
120.
 Key Light
Denne funktion kan tændes og slukkes efter behov. Bruges ved ”undervisning”
eller til demo sange, hvor de hvide tangenter vil lyse. Denne funktion kan bruges
sammen med One-key eller Follow-key (følge efter) ved hjælp af de 16 demo
sange eller i at afspille dine egne optagelser.
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Auto-Rytme
 Rytme udvalg
Der er 100 forskellige rytmer som kan vælges fra "00" til "99".
Rytmen kan ”tages” ud ved at trykke på [RHYTHM] knapper først, og derefter på
tal-knapperne eller tryk [+/-] til at indsætte en rytme. Tryk [START/STOP] for at
starte eller stoppe den valgte rytme.

 Rytme funktion
Rytmen begynder når du trykker på en tangent. Tryk på [SYNC] og tre blinkende
prikker vises på keyboardet (de 19 taster på venstre side af keyboardet) displayet
og akkompagnement rytmen begynder på samme tid. Tryk på [FILL-IN] og en
mønster-variation kan blive indsat i rytmen. Ved igen at trykke på [FILL-IN] det
nuværende mønster-variation kan gentages. Når [RHYTHM] er ude af funktion,
kan [FILL-IN] tilføje et stykke mønster-variation. Derefter kan en rytme vil blive
indsat.

Tempo Tilpasning

 Fingered Chord

Tempoet på rytme mønsteret kan reguleres med [TEMPO Vol +]
Tempoet vises i displayet. Trykkes begge knapper ned på samme tid, vendes
tilbage til den forudindstillede tempo 120 beat/min

Tryk på [Fingered] "C-2" vises på displayet, fingre akkord kan udføres på akkord
keyboardet (de 19 taster på venstre side af keyboardet) med fingre skalaer. Tryk
på [Fingered] igen og displayet viser "OFF" og afslutter.

 Accom Volume
Tryk på [ACCOM Vol +] / [ACCOM Vol-], akkompagnement volumen kan øges
eller mindskes. Trykkes begge knapper ned på samme tid, vendes tilbage til den
forudindstillede

Auto-Bass akkord
Du skal blot spille en akkord på tastaturet, Auto-Bass Chord-funktionen spiller
automatisk et akkompagnement mønster, som passer til den valgte rytme. Når
[RHYTHM] er slået fra, er den manuelle akkord som virker, mens [RHYTHM] er
tilkoblet; er auto-akkord på, og auto-akkord akkompagnement bruges med Single
eller fingre skalaer.

Single-finger akkord
Tryk på [Single] "C-1" vises på displayet, single-finger akkord kan udføres på
keyboardet (de 19 taster på venstre side af keyboardet) med én finger skalaer.
Tryk på [Single] igen og displayet viser "OFF" og afslutter.
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Programmering og optage
 Programmering
Tryk på [PROG] og et kort musikstykke kan spilles på keyboardet (op til 32 slag)
og automatisk optages. Når hukommelsen er fuld, vises ” Ful” på displayet.
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