Model: TK-004
37 TANGENTS MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISK
KEYBOARD

BRUGER MANUAL

<> 37 tangenter
<> 8 timbre/ 8 rytmer / 4 percussion
<> 8 volume indstillinger
<> 32-level tempo kontrol

<> Optag / afspil / programmer
<> Læring I demo
<> Vibrato/ node effekt
<> Dobbelt højtaler/Stereo musik
<> Ekstern mikrofon

Tak for du har købt Toyhouse TK-004 multi-funktions elektronisk
keyboard!
TK-004 er praktisk at bære rundt, med en varietet af smukke toner og det er let at betjene.
Følgende er dets hoved features:
+ Flere realistiske toner, med høj kvalitet
Den store skala integration er adopteret I dette keyboard med dobbelte højtalere der fastholder
kredsløb og stereo effekt, hvilket giver dig en præcis pitch, fremragende tone kvalitet. Der er 8
timbre og 4 percussions.
+ Forskellige rytmer med tempo kontrol
Der er 8 auto-musik rytmer med 32-levels tempo kontrol. Det er meget let at redigere en gruppe af
rytme melodier, det er en fornøjelse.
+ Optag / Afspil / Auto-power off
Dette keyboard giver dig mulighed for at optage musik og percussion lyde og gør det muligt at
afspille gentagne gange. Systemet vil spille et stykke musik og automatisk stoppe hvis der ikke
røres ved nogen knapper inden for tre minutter.
+ Øvelse I Demonstration
Der er et stykke af demonstrations musik for begyndere til læring og øvelse, som møder kravende
for en begynder. Den lagrede musik til demo er 10 stykker sammenlagt og tempoet og timbre af
demo musikken kan ændres mens der spilles.
+ Vibrato I Node
Vibrato effekten kan opnås, hvis ønsket, mens der spilles. Node effekten øges eller sænkes når
afspilningen starter.
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I Før du begynder
1.Panel Knapper
1)Højtaler
2)Strøm knap
3)Timbre
4)Rytme
5)Tempo

6)Volume
7)Node
8)Demo alle
9)Guide 1
10)Demo en

11)Guide 2
12)Vibrato
13)Rytme program
14)Optag
15)Skift

16)Afspil
17)Stop
18)Percussion
19)Ekstern strøm stik
20)Mikrofon stik

2.Strøm
A

Batteri opbevaring

Installation af batterier
1) Batteri opbevaringen åbnes på bagsiden af panelet på keyboardet
2) Seks AA batterier (1.5V) installeres.Læg mærke til retningen af
polerne.
3) Batteri opbevaringen bør dækkes forsvarligt.
Bemærk: Hvis der ikke er nok strøm på batterierne, vil lyden af TK-004
blive svagere eller forvrænget. I denne situation, bør batterierne skiftes.
Gamle og nye batterier må ikke blandes sammen. Hvis keyboardet ikke
bruges i et stykke tid, bør batterierne fjernes for at undgå skade af
instrumentet.

B

Brug af en ekstern strøm adapter
1) Adapteren sættes i stikkontakten og den anden ende sættes i keyboardet. For ikke at skade keyboardet,
skal specifikationer passe til keyboardet.
2) Adapteren skal tages fra for ikke at skade komponenterne uventet, når keyboardet ikke bruges.
3) Brug af mikrofonen.
Mikrofonen sættes I mikrofon stikket (20) for at synge med på sangene.

II Afspil og betjening
1. Melodi og betjening
A. Når der tændes for keyboardet på (2) lyser power indikatoren og der
spilles automatisk et stykke musik. Det er tid til at spille på keyboardet.
Volumen kan justeres på volume op og ned knapperne.
B. Trykkes der på percussion knappen, er der 4 typer af percussion lyd at vælge imellem. Trykkes på
" Shift " knappen bliver percussion musikken til dyrelyde effekt.

2. Demo musik
A . Trykkes på "Demo" knapperne (8) (10) kan demo musikken afspille alle efter
hinanden eller en enkelt efter ønske. Timbrene i demo musikken kan ændres ved at
trykke på timbre. Tempoet kan justeres ved at trykke på knapperne tempo op/ned.
Stop knappen (17) eller enhver anden knap trykkes på for at komme ud af
funktionen.

3. Guide Funktion
A ."Guide 1" knappen og hvide knapper trykkes på for at vælge musik. Baggrundsmusikken begynder nu at spille.
Når der spilles på keyboardet skjules hovedmelodien af demoen. Samme melodi kan øves synkront.
B. "Guide 2” trykkes på og de hvide knapper trykkes på igen og baggrundsmusikken kører I ring. Trykkes på
stop knappen eller anden funktionsknap afsluttes funktionen.

4. Timbre valg
A. Når der tændes, virker systemet som timbrene på et klaver. Er der brug
for at ændre på dette, trykkes på de relevante knapper.
B. Tryk på ”Vibrato " knappen (12) for at spille vibrato effekt. Tryk på knappen
igen og effekten stoppes.

5. Brugen af auto-rytme
A. Skal der bruges en given rytme, bruges de relevante knapper. Op/ned knapperne bruges til at justere
tempoet. Ved at trykke på node knappen (7) tilføjes eller fjernes noden fra node effekten. Stop knappen
bruges til at stoppe funktionen.
B. Trykkes på “lyd redigering” (13) ændres programmet fra “percussion” knapperne (18). Trykkes på
”Afspil knappen” (12) og det selvredigerede musik afspilles af systemet. Trykkes på stop knappen eller
anden funktionsknap stopper systemet denne funktion.

6. Optag / Afspil
Tryk på optage knappen (14) og systemet optager musik og percussion der spilles ind til optage pladsen
er fyldt. Tryk på afspil knappen og systemet afspiller det optagede. Skal der indspilles igen skal
ovenstående trin følges igen. Tryk på stop knappen eller anden funktionsknap og funktionen stoppes.
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Brug af en forkert adapter kan resultere i et beskadiget instrument eller overophedning. Bliver adapter ledningen
beskadiget eller der er pludselig tab af lyd eller nogle ualmindelige lugte, skal der slukkes for keyboardet med
det samme og inspiceres af kvalificeret personer.
Strømmen skal slukkes og stikket tages ud, når keyboardet ikke bruges for at undgå at skade indre dele og for at
undgå brandfare.
Plastik posen som keyboardet leveres i skal opbevares utilgængelig for børn.
Keyboardet bør holdes rent, for at undgå støv og småt skidt at trænge ind i små åbninger.
Der bør tørres af med en tør klud. Keyboardet kan ikke tåle vand.
Keyboardet bør ikke eksponeres for direkte sollys igennem længere tid.
Opbevar keyboardet et tørt sted når det ikke bruges. Vær forsigtig med keyboardet hvis det
skal flyttes, hårde stød kan skade ramme og indre dele.
Instrumentet må ikke skilles ad. Det elektroniske keyboard er et præcist instrument, så
enhver modifikation kan resultere i at keyboardet stopper med at fungere. Sker der en fejl skal
keyboardet efterses af en uddannet teknikker.

